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I. kapitola

1898 - 1948
Vznik společnosti
a její vývoj během

první republiky
až do znárodnění

SPOLEČNOST PRO PRŮMYSL ZBOŽÍM KOVOVÝM
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to let v dějinách lidstva není nikterak dlouhá doba, ale sto let trvání strojírenského 
podniku je už doba dlouhá a jistě si zasluhuje pozornost. Je údělem pamětníků,
aby hleděli do minulosti dojatým zrakem. Je povinností účetních, aby i po letech

sečetli, kdo kolik vyrobil, přijal, dal a měl dáti. Je posláním historiků, aby popsali širší
souvislosti a uvedli události v logicky vysvětlitelný celek. Nejsme historici, ani účetní
a nemůžeme být ani pamětníky vzniku naší společnosti. Přesto jsme se pokusili zjistit
co možná nejvíce informací jak o samotném vzniku společnosti, tak i jejím vývoji.
Museli jsme hledat v archívech a pátrat i po jiných zdrojích, abychom mohli vznik
a historii společnosti popsat. Hledání bylo obtížné, neboť 100 let je skutečně dlouhá
doba a vezmeme-li v úvahu, k jakým změnám došlo i v dějinách našeho státu, pak je
pochopitelné, že hledání nebylo jednoduché. Ani dvě světové války, které prošly naší
zemí, nepřispěly k tomu, aby se zachovalo dostatek informací o vývoji akciové 
společnosti. 

Založení dnešní akciové společnosti MEVA Roudnice nad Labem se odvíjí od vzniku dvou na sobě
nezávislých subjektů. Společného snad měly jen to, že se zabývaly výrobou kovového zboží, ale
způsob vzniku, výrobní náplň a následující vývoj měly odlišný. Existují dvě větve vzniku stávající ak-
ciové společnosti MEVA Roudnice nad Labem. Jedna zaznamenává vznik závodu v Roudnici nad
Labem v městské části zvané Na Urbance a druhá pak hovoří o vzniku společnosti v Praze
Smíchov, jejíž vývoj byl následně úzce spjat s Roudnicí, respektive roudnický závod byl přímým
pokračovatelem smíchovského závodu. Snad náhoda tomu chtěla, že roudnický závod vznikl, po-
dle kroniky Mevy dne 21. 9. 1898 a založil jej místní podnikatel Mestitz. Zatím co pražská větev
vzniku naší společnosti je datována na den 21. 10. 1898. Tímto dnem vznikla  Akciová společnost
pro průmysl zbožím kovovým. Historie vývoje obou hospodářských subjektů byla různá, až se
posléze v roce 1916 protnuly.

1898 - 1919

SS
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Přestože akciová společnost sídlí v prostoru,
ve kterém byl založen závod v Roudnici nad
Labem, nedochovalo se mnoho dokumentů
o vzniku a hospodářské činnosti tohoto závo-
du. Je možné to přičíst například k mnoha
změnám, ke kterým za 100 let došlo. Dvě svě-
tové války jistě také nepřispěly k uchovávání
dokumentů relativně nedůležitých.

Založení závodu v Roudnici nad Labem je
datováno na 21. 9. 1898 a založil jej podnika-
tel Mestitz, který již dříve v Roudnici podnikal,
vlastnil obchodní firmu.

Továrna na kovové zboží firmy Mestitz
vyráběla jízdní kola, dětské kočárky, vysavače
prachu značky Atom a jiné potřeby pro domác-
nost. V závodě v období plného využití pra- co-
valo na 150 pracovníků.

Ústní podání, která jsou zaznamenána v pod-
nikové kronice říkají, že továrník Mestitz měl
v letech 1914 - 1915 soudní proces s fran-
couzskou firmou. Tato firma jej žalovala pro
odcizení jejího patentu, a to vysavače prachu
značky Atom. Továrník Mestitz soudní proces
prohrál. Soudní výdaje a pravděpodobně
i nepříznivá hospodářská situace v důsledku
probíhající války, dovedly majitele k bankrotu.
V roce 1916 je továrna Roudnice n. L. se
sídlem Na Urbance začleněna do akciové
společnosti: Praha - Smíchov - Akciová
společnost pro průmysl zbožím kovovým.

Sloučením s touto akciovou společností za-
číná nová kapitola závodu Na Urbance.

Historie závodu Roudnice nad Labem

Závod v Roudnici nad Labem
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Podle dochovaného výpisu z obchodního re-
jstříku vznikla „Akciová společnost pro průmysl
zbožím kovovým“, což je doslovné obchodní
jméno firmy dne 21. října 1898. Prvními ve-
doucími pracovníky byli pan Josef Oplatek ředi-
tel a pan František Kirschner pokladník.

Základním cílem založení akciové
společnosti bylo odkoupit již existující firmu
Josefa Kutzera na Plechové a lakované zboží se
sídlem v Praze - Smíchov v Plzeňské ulici č. 213. 

Vznik továrny pana Kutzera nebyl zjištěn.
Obrázek o velikosti, resp. o výrobních schop-
nostech továrny, je možno si udělat na základě
katalogu firmy, který byl vydán již v roce 1890,
a dochoval se. Z dnešního pohledu jsou to
sice výrobky archaické, nezvyklých tvarů, ale
na vysoké řemeslné úrovni zpracování. 

O důvodech prodeje firmy pana Josefa
Kutzera na Plechové a lakované zboží se infor-
mace nedochovaly. Podle výpisu z obchod-
ního rejstříku byla kupní cena stanovena na 
500 000 korun.

Lze se domnívat, že zakladatelé nové firmy
pracovali na presentaci firmy již v období, kdy
se o odkoupení firmy od pana Kutzera teprve
jednalo, o čemž svědčí katalog výrobků firmy
„Akciové společnosti pro průmysl zbožím
kovovým“, který byl vydán již v 15. října 1898,
to znamená ještě dříve než oficiálně vznikla
vlastní firma. 

V krátké době došlo k rozšíření sortimentu,
což se projevilo v dodatku katalogu, který byl
vydán 15. února 1890 včetně ceníku. Máme za
to, že rozšíření výrobního a prodávaného zboží
bylo umožněno připojením dalších závodů.
Tyto katalogy se dochovaly a jsou uloženy ve
státních archivech.

Založení závodu Praha Smíchov

Základní závod Praha Smíchov





Sortiment výroby

Továrna pana Kutzera vyráběla široký sortiment kovového zboží, například koupací vany různých
tvarů a velikostí, lampy na svíčku, lampy na petrolej, pouliční lampy na plyn různých tvarů, klece na
ptáky, nádoby na vaření kávy, lihové vařiče, podnosy a mísy z alpaky, struhadla, strojky na
strouhanku, čajová sítka, inhalátor, formičky na pečivo, formy na bábovky a dorty, kýble, různé nádo-
by na vodu, petrolejové vařiče, kovové kuchyňské nádobí, lžíce, sběračky, svícny, žehličky, kávové
mlýnky, valchy atd. Nově vzniklá akciová společnost tento sortiment přejala a dále jej rozvíjela.
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Vývoj za období konce 19. století a začátek 20.
století je ve znamení sílící snahy hospodář-
ských činitelů společnosti ke koncentraci výro-
by. Tato snaha se plně projevuje i v oblasti vý-
roby zboží pro kuchyň a domácnost. V tomto
období se akciová společnost rozrůstá ve své
době do mamutího podniku, který se skládal
z následujících závodů:

Hlavní závod Praha Smíchov, dva závody
v Jablonci nad Nisou, závod v Novém Strašecí,
dále pak závody v Roudnici nad Labem, v Kra-
lupech a v Brně. Kromě českých závodů měla
akciová společnost závody i v okolních ze-
mích, a to závod v Schwarzenbergu a Lösnitz
v Sasku, dále v rakouském Krems nad Duna-
jem a závod v Budapešti.

Obrovský rozmach akciové společnosti
Praha - Smíchov je výsledkem velkých zakázek
vlády Rakouska - Uherska. Akciová společnost
orientuje výrobu téměř ve všech svých závo-
dech pro potřeby I. světové války. 

Vyrábí se hlavně: střelivo, granáty, šrapnely,
ostnatý drát a jiné vojenské výrobky. Písemné
památky na období I. světové války se neza-
chovaly. Podle ústního podání se předpokládá,
že v závodech akciové společnosti pracovalo
na 2 500 pracovníků.

Výsledky I. světové války značně narušily
stabilitu a konjunkturu akciové společnosti.
Vojenské zaměření výrobního programu, dislo-
kace závodů v různých samostatných zemích
nově vytvořených po I. světové válce, změna
měn a v neposlední řadě i finanční neujasně-
nost vedou akciovou společnost k postupné-
mu rozpadu a likvidaci. Mezi pamětníky se ho-
vořilo o tom, že správní rada neměla dostatek
finančních prostředků k udržení tak velkého
podniku. Rakousko-Uherská měna byla zruše-
na a její převod na finance jednotlivých států
poškodil hospodaření společnosti.

Východisko z velmi tíživé hospodářské situace
společnosti viděla správní rada v postupném
rozprodávání jednotlivých závodů, v prodeji
základních prostředků a ostatních majetků např.
domů, které společnost vlastnila.

Přesnější informace jsou za období po roce
1929, které jsou uvedeny ve Výroční zprávě za
období 1929 - 1931. Citujeme některé údaje
z této Výroční zprávy.

Bilanční rok 1930 znamená pro akciovou
společnost ústup z vydobytých hospodář-
ských pozic. Dochází k postupné likvidaci prů-
myslových závodů. Roku 1930 došlo k prode-
ji průmyslového závodu v Německu - závod
Schwarzenberg. Likvidátorem byl ustaven
Heřman Wolf. Likvidace trvala dva roky. Dále
byly prodány také domy v Praze. Největší
transakcí však zůstává, uvažovaný prodej zá-
kladního závodu Praha - Smíchov. Podle píse-
mných dokladů „Hospodářská situace firmy by-
la ke dni 1. 1. 1931 již katastrofální“. Firma stála
před možností likvidace, popřípadě dražby ma-
jetku. Energickému zásahu v poslední chvíli se
podařilo závody v Novém Strašecí a na
Smíchově prodat. Nové Strašecí bylo prodáno
trhovou smlouvou i s příslušenstvím, to je stro-
je, inventář a zařízení, firmě Kaldor-Mautner
a spol.. Prodej se uskutečnil 30. 1. 1933 za
150 000 Kč (zásoby, továrna a polotovary pro-
dány za 347 683 Kč)

Závod na Smíchově byl prodán trhovou
smlouvou ze dne 14. 7. 1934 firmě Křižík -
Chaudior akciová společnost za 5 000 000 Kč,
bez pracovních strojů, jež firma odvezla do
Roudnice nad Labem.

Obchodní rok 1933 byl neobyčejně obtížný.
Hospodářská krize zasáhla plně i v závod
Meva v Roudnici. I přes tuto skutečnost se po-
dařilo snížit dluhy a to tím, že se podstatně
zmenšily zásoby skladů. Pro další konsolidaci
závodu je přijato opatření ke zvýšení vlastních
prostředků o 3 000 000 Kč. Daleko lepší pod-
mínky se vytvořily v roce 1934. V tomto roce
dochází k přestavbě závodu v Roudnici, mo-
dernizují se jednotlivé provozy.

V roce 1935 dochází již k oživení výroby. Ke
konci roku je již dosti značný zisk. V tomto ro-
ce je ukončena přestavba závodu na Urbance.
Zaměstnanost v závodě je na plných stavech.
V hospodaření závodu se objevují velké obtíže
v exportu.

Vývoj společnosti od roku 1898 do 1939



Vedení akciové společnosti je umístěno v Praze
v Paláci Fénix na Václavském náměstí.

K očekávanému zlepšení v roce 1936 sku-
tečně došlo. Vycházelo z upevnění cen suro-
vin a zejména však z velkých objednávek pro
veřejnost. Akciová společnost měla dostatek
zakázek od veřejných činitelů. Na podzim roku
1936 byla provedena devalvace západoevrop-
ských měn a také měny československé. Tyto
skutečnosti značně oživily činnost průmyslu
a zásobování trhu. 

Dosud nejde na odbyt přepychové zboží
a předměty pro domácnost. Domácí polotova-
ry jsou velmi drahé, mají vliv na malý export.

Mezi největší akcionáře roku 1936 patří:

ing. Jaromír Bečka - 20 000 ks akcií 
Heřman Wolf - 1000 ks akcií
ing. Ladislav Odstrčil - 1000 ks akcií 

V roce 1937 akciová společnost dosáhla
velmi výrazných výsledků. Zvýšenou zaměst-
naností se zvýšila i kupní síla. Také v exportu
se jeví značné zlepšení. Konec roku 1937 však

již dává najevo, že politická situace není jistá.
Obchody ochabují. 

Ve zprávě za rok 1938 se hovoří: Rok 1938
byl až do srpna příznivý. Následkem politické
situace se však poslední měsíce zhoršily.
Dodávky pro veřejný účel se snížily. Vývoz se
udržel, objednávky se zvýšily hlavně ze Sudet.
Byly ztraceny trhy v Anglii a Francii a v jejich
koloniích. 

V tomto roce dochází k přelivu držitelů akcií:

Pan komorní rada Jan Geisler - 10 000 ks 
ing. Jaromír Bečka - 4 000 ks
ředitel Josef Maier - 2 000 ks
ředitel ing. Ladislav Odstrčil - 2 000 ks
ředitel ing. Hynek Kožnar - 2 000 ks
ing. dr. Ladislav Machoň - 2 000 ks
prokurista František Dubský - 1 500 ks.

Obálka a stránka 
Výroční zprávy 

za rok 1928
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Jak se z kroniky dovídáme, byla v závodě
silná odborová organizace, která prosazovala
své požadavky např. citujeme:

Neúnavným bojem dělnictva bylo dosaže-
no toho, aby zasedání správní rady byl příto-
men zástupce dělnictva. V zápise správní rady
se hovoří: „Pan Procházka, předseda dělnické-
ho závodního výboru se hlásí ke slovu a žádá,
aby dělnictvu byla vyplacena drahotní výpo-
moc, jakož to učinily druhé dvě roudnické to-
várny“. Zde bylo jen doporučeno, aby tuto
otázku řešila nově zvolená správní rada.
Správní rada schválila jako „drahotní výpomoc“
dělnictvu částku 47.817,- K.

Na tomto místě je vhodné se zmínit o ob-
chodním názvu firmy MEVA. Poprvé se ob-
chodní název MEWA akciová společnost pro
průmysl zbožím kovovým objevuje ve výpisu
z obchodního rejstříku dne 3. 1. 1918. Násled-
ně dne 20. 5. 1921 dochází ke změně na ME-
VA akciová společnost pro průmysl zbožím ko-
vovým. Od té doby tzn. 78 let si firma udržela
obchodní název Meva, a to i za situace kdy by-
la začleněna do různých organizačních struk-
tur. Celým tímto obdobím je veškerá hospo-
dářská činnost podniku provázena logem:



Skupinová 
fotografie 

administrativních 
pracovníků 

Mevy 
(rok 1934)
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15. března 1939 vojska nacistického Německa
obsazují země okleštěného Československa.
Na Slovensku se vytváří samostatný Sloven-
ský stát.

19. března 1939 se schází správní rada ak-
ciové společnosti, aby se zvýšil akciový kapi-
tál na 8.750.000,- K. Hodnota akcie činí 350,- K.

Hospodářský rok 1939 nebyl ještě ovlivněn
válečnými událostmi. Export do Anglie, Fran-
cie a jejich kolonií byl nahrazen vývozem do
německé říše.

Správní rada uvažuje o zakoupení nemovi-
tostí firmy „Orel“ sídlící v městské části
Roudnice - Bezděkov za obnos 500.000,- Kč,
mimo převodní poplatky. Jedná se o koupi po-
zemkové parcely č. kat. 1215, 2246/1, 2246/2
v Roudnici n. L. i s továrními objekty.

Rok 1940 byl ve znamení růstu výroby.
Odbytové možnosti vzrostly. Zejména v rozší-
ření odbytových možností brání nedostatečný
strojní park a nedostatečná kvalifikace pracov-
níků pro válečnou výrobu. Výroba se zaměřuje
na výrobu hrubých obalů.

Tento rok se uvažuje o stavbě nové admini-
strativní a výrobní budovy na Urbance. Tento
návrh byl přijat a budova byla dokončena v ro-
ce 1942.

Jedná se o administrativní budovu na divizi
Urbanka, která slouží ke svému účelu dodnes. 

Na rok 1941 akciová společnost vzpomíná
z hlediska hospodářského jako na velmi dobrý
rok. Kapacita závodu nestačí pokrýt požadav-
ky. Z roku 1940 zůstává dluh 261.154 kg hru-
bých obalů. Velmi dobře se rozvíjí export
s Tureckem. Při jednání „s oficiálními místy
z Berlína“ byly slíbeny velké objednávky pro
brannou moc. Této skutečnosti chtělo vedení
společnosti využít k získání „Krausovny“, což
byla rozestavěná továrna na levé straně stáva-
jící divize Bezděkov (stará dílna přepravek
a další dnes už neexistující objekty). Přestože
o odkoupení těchto objektů vedení společnos-
ti usilovalo několik let, získala společnost tyto
objekty pouze do pronájmu.

Vývoj společnosti za II. světové války 

Plán nové administrativní 
a výrobní budovy na Urbance
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Akciová společnost plní příkazy říšských úřadů
a odvolávají své zástupce v Bulharsku, Jugo-
slávii a byly navázány obchodní styky s Fin-
skem.

Válečná výroba byla preferována, materiál
byl tedy užíván přednostně na požadavky říše,
z toho důvodu byly omezovány či dokonce ru-
šeny některé výroby např.: podnosy - výroba
zakázána, domácí a kuchyňské nádobí - ome-
zena výroba na 20 %, hliníkové zboží - výroba
zakázána, lucerny - omezení výroby na 60 %,
stolní nářadí - výroba zakázána, sudy - omeze-
ní na 60 %, popelové nádoby - omezení na 60 %,
pařáky, vany, necky - omezení výroby na 60 %,
jen komínové nástavce se vyrábí bez omezení.

Do podniku byly převzaty některé výrobky
z říše, které se vyráběly v kooperaci: oteplova-
cí láhve pro Krauswerke Schwarzenberg a po-
norné čističe pro Wackerwerke München. Do
výroby byly zavedeny chladiče pro tanky.
K 31. 12. 1941 bylo v závodě zaměstnáno 476
dělníků a 98 úředníků, z nichž řada byla totál-
ně nasazených.

Okupace fašistickým Německem vyvolávala
u českého obyvatelstva vzdor a odpor. Také
v Mevě byla řada odvážných a statečných lidí,
kteří se aktivně zapojili v boji proti okupantům.
V době německé okupace byli za politickou
a bojovou činnost vězněni tito zaměstnanci zá-
vodu:

Antonín Šťastný
za rozšiřování letáků, byl
vězněn na Kladně, Terezíně,
Buchenwaldu, Dachau. Domů
se vrátil 22. 6. 1945

Václav Vyskočil
za ilegální činnost

Josef Kučera
byl velmi brzy po zatčení prop-
uštěn na svobodu

Karel Růžička
byl velmi brzy po zatčení prop-
uštěn na svobodu

Josef Tišler
za ilegální činnost, vrátil se až
po osvobození

Bohuslav Kaut
za ilegální činnost, vrátil se až 
po osvobození

Jaroslav Janecký
za ilegální činnost, vrátil se až
po osvobození

Miroslav Benda
za ilegální činnost, vrátil se po
půl roce věznění

Josef Plimek
za ilegální činnost, vrátil se po
osvobození

Přemysl Vomáčka
za ilegální činnost, vrátil se po
půl roce věznění

Bohuslav Kunert
za ilegální činnost, vrátil se po
půl roce věznění

Karel Rabas
za ilegální činnost, při náletu
na Buchenwald byl velmi
těžce zraněn a zemřel 

Někteří pracovníci se po os-
vobození vrátili a pracovali
i nadále v Mevě.

Výstraha
pracovníkům Mevy 

[1939]
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Ihned po osvobození opustili závod zaměst-
nanci, kteří byli nuceně nasazeni a počet pra-
covníků se tak snížil asi na polovinu, to jest na
300 lidí.

Válečná výroba byla likvidována a byla za-
hájena mírová výroba pro novou republiku
zhruba v sortimentu výrobků, který byl vyrá-
běn před válkou.

Na základě vyhlášky ministra průmyslu
č. 1678 v návaznosti na dekret presidenta re-
publiky č. 100 z 24. 10. 1945 o znárodnění dolů
a některých průmyslových podniků, ve znění
pozdějších předpisů se ke dni 1. 1. 1950 zřizu-
je národní podnik MEVA se sídlem v Roudnici
nad Labem. Do majetkové podstaty n. p. Meva
byly začleněny podniky a závody z Roudnice
n. L., Ústí n. L. - Střekov, Hostivaře, Chomutova,
Ostravy a Podmokel.

V průběhu dalších let došlo k mnoha orga-
nizačním změnám, které jsou zjednodušeně
uvedeny v následujícím přehledu:

1. 1. 1946 
zestátnění závodu Meva, přiřazení k němu
řady menších, zřejmě německých závodů
z pohraničí.

1. 1. 1948 
přičlenění Mevy k Chotěbořským kovodělným
závodům, jako závod.

1. 1. 1950 
osamostatnění - vytvoření národního podniku
MEVA s osmi pobočnými závody, se sídlem
v Roudnici nad Labem.

1. 4. 1958
přechod n. p. Meva do sdružení národního
podniku Sfinx České Budějovice, jako jeden
z podniků.

1. 7. 1963
Meva se stává závodem 06 n. p. Sfinx České
Budějovice.

1. 1. 1967
Meva se stává přímo řízeným závodem nově
vytvořeného seskupení podniků. Seskupení
bylo nazváno Omnia se sídlem Bratislava.

1. 1. 1968
opět utvoření národního podniku MEVA Roud-
nice n. L. jako součást výrobně hospodářské
jednotky Omnia Bratislava. Omnia vytváří
podnik zahraničního obchodu, který přejímá
tento název. Výrobní hospodářská jednotka
získává název Strojsmalt se sídlem
v Bratislavě.

24. 3. 1989
založen státní podnik Meva Roudnice nad
Labem

Kromě organizačních změn došlo od konce
2. světové války do roku 1989 k řadě výrobko-
vých a technologických změn.

V roce 1951 byla zastavena výroba podno-
sů a jiných výrobků s povrchovou úpravou nik-
lování. Celé oddělení galvanizovny bylo zlikvi-
dováno. V té době galvanizovnu tvořilo 8 nik-
lovacích van, 2 vany mosazící, 1 vana mědící,
2 vany stříbřící, 1 vana chromovací, 1 vana na
galvanické pozinkování a 1 vana na zlacení.
Pro vzrůstající požadavky na výrobu nádob na
popel byl pro podnik uvolněn v roce 1948 zá-
vod Franzl v místní části Roudnice-Bezděkov.
Po nutných úpravách byla do tohoto nového
provozu převedena výroba nádob na odpad
z provozu Urbanka.

V roce 1953 byla opět zahájena výroba hli-
níkového nádobí, hrnců, pokliček a kastrolů,
která byla následně v roce 1956 převedena do
závodu Telnice. V roce 1953 byla také zaháje-
na výroba lihoplynových vařičů a dvouhořáko-
vých vařičů. Také tato výroba byla po roce
1957 převedena do závodu Telnice.

V roce 1954 byla také zahájena výroba tří-
dílných jídelních misek pro potřeby minister-
stva národní obrany. Je třeba vyzvednout fakt,
že misky byly vyvinuty v Mevě.

V roce 1956 byla zahájena výroba kovo-
vých přepravek na láhve. Výroba byla postup-
ně navyšována až do počtu 450 tisíc kusů za
rok. Kovové přepravky nahradily pro určité ob-
dobí dřevěné basy, které již nevyhovovaly po-
žadavkům moderních plnících zařízení. 

Období let 1945 - 1989
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V roce 1962 byly na provoze Bezděkov do-
budovány linky na výrobu kovových přepravek,
které byly propojeny dopravníky. Linky měly
denní kapacitu až 2000 kusů. Do linek byly za-
členěny jednoúčelové stroje např. na výrobu
drátěných mříží, na výrobu rámů a mnohabo-
dovka pro bodové sváření drátěných mříží.
Jednoúčelové stroje a zařízení byly vlastní kon-
strukce a vlastní výroby. Z počátku byl mezi zá-
kazníky o kovové přepravky velký zájem.
Jakmile se však na trhu objevily přepravky ce-
loplastové, zájem opadával. Výroba přepravek
byla po roce 1975 zastavena.

V letech 1960 - 61 byla na provoze Bezdě-
kov vybudována zinkovna na žárové zinková-
ní, která měla sloužit jak k zinkování nádob na
odpad, přepravek, ale i ke komerčnímu zinko-
vání. Zinkovna měla 4 zinkovací vany a byla
dále doplněna kontinuální linkou na moření
přepravek a nádob na odpad v kyselinových
a oplachových lázních. V té době měla naše
zinkovna největší zinkovací vanu v republice.

V roce 1966 byla vyvinuta propan-butanová
lampa jako aplikace zplynovacích prvků z pet-
rolejové tlakové lampy. Dobré výsledky ovliv-
nily názory vedení závodu Meva a tím byl opět
zahájen vývoj propanbutanových spotřebičů
v Mevě.

V letech 1967 - 69 vyvinula Meva celou pale-
tu nových spotřebičů na propan-butan.

Podkladem pro vývoj byly špičkové výrob-
ky, v té době, největší evropské firmy Campig
GAZ - Francie. Jednalo se celkem o 7 spotřebi-
čů a to jednohořákových i dvouhořákových va-
řičů, teplomet, gril a pájecí souprava.

V říjnu 1968 vyvrcholily oslavy 70-ti letého
trvání závodu MEVA slavnostní schůzí, která se
konala od 12 hodin v sále ZK Benziny. Na tuto
slavnostní schůzi byli pozváni všichni zaměst-
nanci závodu a mnoho významných hostí
včetně prvního tajemníka ÚV KSČ Dubčeka,
ministra těžkého průmyslu Ing. Krejčího a zá-
stupci složek NF. Dále byli pozváni obchodní
partneři, redaktoři tisku a rozhlasu.

V průběhu let 1969 - 1970 dochází v podni-
ku k inovacím výrobků. Značné úsilí bylo vě-
nováno rekonstrukci nádob na odpad s cílem
změnit výrobu tak, aby bylo možné nádoby vy-
rábět z pozinkovaného plechu a tím umožnit
podstatné zvýšení výroby. U dalšího výrobce,
kterým byly Poddunajské strojárne Bratislava,
došlo z důvodu likvidace zinkovny k zastavení
výroby nádob. Meva postupně zvýšila výrobu
nádob v průběhu dvou let ze 150 tis. kusů na
220 tis.

V roce 1972 nastává zvrat v sortimentní ná-
plni. Podnik zahajuje novou výrobu dýchacích
přístrojů pro požárníky a záchranáře. Přístroj
pracuje na bázi stlačeného vzduchu. Přínos za-
hájení výroby dýchacích přístrojů je nutno vidět

Nástup
diktatury
jedné strany
[1948]
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nejen v rozšíření výrobního sortimentu, oslo-
vení nové skupiny odběratelů, ale zejména
v tom, že se jednalo o výrobek s vyšší tech-
nickou úrovní a to jak v oblasti vývoje a kon-
strukce, tak i v oblasti přípravy a vlastní výroby
a kontroly. Tím se dostal i podnik na vyšší tech-
nickou úroveň.

V průběhu dalších let dochází nejen k rozši-
řování výroby, k inovacím výrobků a také k bu-
dování nových výrobních hal, skladů, k vý-
stavbě administrativní budovy na provoze
Bezděkov, neboť stávající prostory požadav-
kům na rozšiřování výroby již nestačily.

V roce 1978 byl sortiment výrobků rozšířen
o lampu na butan, zahájena výstavba haly no-
vé sudárny.

V roce 1980 byl sortiment výrobků rozšířen
o další butanové spotřebiče, vařič Krab, pájecí
soupravu a byla dokončena stavba výrobní ha-
ly sudárna a výstavba skladu režijního materi-
álu Urbanka. V průběhu roku byl zahájen vývoj
nového dýchacího přístroje na bázi kyslíku
pod názvem KP 120. Také v tomto roce byl za-
hájen vývoj sudů, u kterých dno a plášť byl za-
lemován dvounásobným lemem.

Jednalo se o zásadní změnu ve výrobě sudů,
neboť stávající technologie byla postavena na
svařování dna a pláště uhlíkovými svářečkami

a valivé obruče byly nasazovány za tepla.
Nová technologie odstranila teplé provozy
a umožnila výrazný nárůst produkce.

V roce 1982 došlo k uvedení linky na výro-
bu lemovaných sudů do zkušebního provozu.
Zlepšení technologie sváření plášťů bylo umož-
něno použitím nového poloautomatického
svářecího stroje Soudronic. Kromě provozních
staveb zajistil podnik také výstavbu 16 podni-
kových bytů. S ohledem na potřebu dalšího
rozvoje podniku byla v tomto roce zahájena
výstavba výrobní haly v areálu věznice Nové
Sedlo u Žatce.

U příležitosti oslav 
70. výročí předvedl 
ředitel podniku pan
Vladimír Voplatek 
nový výrobek 
z oblasti propan-
butanových 
spotřebičů.

Z dobového 
tisku
[1973]
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Rok 1983 byl pro podnik velmi významný ne-
boť byl dojednán převod výroby kontejnerů na
odpad o objemu 1,1 m3 z Agrozetu Roudnice.
Pro výrobu kontejnerů bylo nutno zajistit vý-
robní prostory, které byly získány tím, že byla
ze základního podniku vymístěna výroba ná-
dob na odpadky o objemu 110 l do dostavěné
výrobní haly v Novém Sedle. Převod byl usku-
tečněn v listopadu roku 1983 a ještě do konce
roku bylo vyrobeno prvních 32 000 ks.

V roce 1984 došlo k realizaci převodu výro-
by kontejnerů o objemu 1100 l z Agrozetu a za-
hájení sériové výroby. Převod výroby prováze-
ly značné problémy, neboť pro nedostatek
finančních prostředků nebyla technologie včas
a řádně připravena. S ohledem na nevyhovují-
cí sociální zázemí a kanceláří byla na provoze
Bezděkov zahájena stavba sociální budovy. 

V roce 1985 se pokračovalo v modernizaci
provozu Bezděkov výstavbou centrální ply-
nové kotelny, byla dokončena a předána do
užívání sociální budova.

V tomto roce došlo k zahájení výroby re-
suscitačního kyslíkového záchranného přístroje

Saturn OXY vhodného pro vozy rychlé zá-
chranné služby, pro lékařské ordinance apod.

Stálá poptávka po větruvzdorných svítil-
nách si vyžádala zvýšení kvality povrchových
úprav. V roce1986 byla realizována výstavba
moderní lakovací linky pracující na bázi práš-
kových barev. Na této lince byly lakovány kro-
mě větruvzdorných svítilen i všechny výrobky
z provozu Urbanka.

S ohledem na to, že sudy s dvojnásobným
lemem již nevyhovovaly plně požadavkům tr-
hu, byla v roce 1988 zahájena spolu s vý-
zkumným ústavem Piešťany 1. etapa vývoje
linky na výrobu sudů s trojnásobným lemem.

Vzhledem na poměrně složitou technickou
problematiku a nedostatek finančních pro-
středků k realizaci záměru s výzkumným ústa-
vem Piešťany již nedošlo.

V průběhu let 1945 - 1989 docházelo po-
měrně často ke změnám ředitelů, což nebylo
vždy ku prospěchu firmy. 

Funkce ředitelů podniku Meva vykonávali
následující pánové. 

pan ing. J. Bečka (1945-1948)
pan J. Hercr (1948-1949) 
pan F. Baron (1949-1953)
pan Blažek (1953-1955) 
pan Bidrman (1955-1956) 
pan Vůjtěch (1956-1958) 
pan Šmidra (1958-1963) 
pan Vl. Voplatek (1963-1970)
pan A. Fikáček (1970-1972)
pan ing. Vl. Šeybl (1972-1983)
pan ing. V. Šulc (1983-1986)
pan ing. Vl. Lapihuska (od r.1987)

Meva 
a společenská zábava





III. kapitola

1989 - 1998
Meva, a.s.

po změně režimu
v roce 1989

MEVA, a.s.
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o 17. listopadu 1989 došlo v celé naší společnosti k výrazným politickým
a hospodářským změnám. Tyto změny se samozřejmě dotkly vývoje podniku
Meva. Bylo to období velmi obtížné neboť docházelo k zásadním změnám

v oblasti cen materiálu, energií a služeb, měnila se poptávka po vyráběném zboží, 
výrazně se zhoršila stabilita trhu. Docházelo k zásadním změnám v zákonodárství,
změnil se daňový systém a mnoho dalších změn, které výrazně ovlivnily stabilitu
podniku. Bylo nutno se v nových podmínkách nejen zorientovat, ale i efektivně reagovat.
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V průběhu let 1991-92 probíhaly přípravné prá-
ce na privatizaci Mevy. Z rozhodnutí vlády
vznikla dne 5. 5. 1992 akciová společnost
Meva, která byla následně privatizována v prv-
ní vlně kupónové privatizace. Převážná část
majetku nově vzniklé společnosti přešla do ru-
kou privatizačních a investičních fondů.

S ohledem na měnící se podmínky jak v ce-
lém hospodářství, tak i na trhu s výrobky, které
byly ve výrobním programu Mevy bylo nutno
hledat řešení, jak přizpůsobit nově vzniklou ak-
ciovou společnost k tomu, aby se nejen udr-
žela, ale aby se stabilizovala a dále rozvíjela.
Z toho důvodu byla využita nabídka Minister-
stva průmyslu provést v rámci programu Phare
širokou analýzu možností s návrhy na další
rozvoj společnosti. Analýza se zabývala ob-
lastmi kvality, marketingu a finančního řízení.
Výsledkem analýzy byly návrhy na opatření
směřující k přizpůsobení společnosti nově se
tvořícím podmínkám hospodaření a obchodu
v rámci vznikajícího tržního hospodářství.
Analýzu provedla známá německá poraden-
ská firma Agiplan Mülheim. Následně, ještě
v roce 1993 pokračovaly práce na zpracování
strategického plánu rozvoje společnosti.
Strategie byla zpracovaná ve spolupráci s ang-
lickou poradenskou firmou Ernst & Young.
Výsledky obou prací jasně ukázaly několik zá-
kladních podmínek úspěšného rozvoje. I když
doporučená opatření bylo nutno modifikovat
v návaznosti na finanční možnosti, vývoj ve
společnosti a pod. tvořily základní kostru roz-
voje akciové společnosti.
Na základě zpracované strategie rozvoje spo-
lečnosti, ale hlavně pod tíhou situace na trhu,
byly postupně realizovány některé závažné
změny v akciové společnosti.

Důležitou změnou byla změna organizační.
Z úsekové organizační struktury t. j. ze struktu-
ry, která obsahovala výrobní, obchodní, tech-
nický a ekonomický úsek jsme přešli k uspo-
řádání diviznímu. V roce 1993 byly vytvořeny
v rámci akciové společnosti tři jednotky a to
dvě divize a vedení společnosti. Byly tedy vy-
tvořeny divize Urbanka a divize Bezděkov, če-
muž odpovídala jak rozdílná struktura výrobků,
zákazníků i dodavatelů, tak i skutečnost, že di-
vize jsou i místně odloučeny. Do divizí byly
přeneseny pravomoci zabezpečovat a zodpo-
vídat za veškerou činnost v divizích spojenou
se zásobováním, výrobou a obchodem výrob-
ků, včetně dalších specifických činností, které
divize zabezpečují i pro druhou divizi. K tomu
bylo nutno vybudovat i odpovídající podmínky,
zejména pak posílit divizi Bezděkov řadou
technických pracovníků.

Na vedení společnosti zůstaly činnosti eko-
nomického charakteru jako účtárny, plánování,
financování, správa počítačové sítě, persona-
listika a některé další činnosti, které jsou za-
bezpečovány pro celou akciovou společnost.
Je nutno konstatovat, že základních cílů t. j.
hlavně soustředění se na oblast výroby a ob-
chodu jednotlivých divizí bylo dosaženo, což je
možné vidět na výsledcích hospodaření v ná-
sledných letech.

Divize řídí ředitelé divizí, kterými v součas-
nosti jsou pánové Petr Voplatek na divizi
Urbanka a pan Václav Voves na divizi
Bezděkov.

Důležitou změnou bylo zavedení automati-
zovaného informačního systému. Byla vytvo-
řena počítačová síť, ve které je napojeno na 50

Období let 1989 - 1998
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počítačů a jsou instalovány na všech důleži-
tých pracovištích, počínaje mistry a konče např.
účtárnami. Výpočetní síť umožnila zkvalitnění
práce s množstvím údajů, ale umožnila i sní-
žení počtu pracovníků. Ke změně způsobu prá-
ce došlo i na jiných pracovištích. Poměrně fi-
nančně náročnou akcí bylo zavedení počítačů
a hlavně konstrukčních programů do konstruk-
ce nástrojů a výrobků. Zmizela rýsovací prkna
a místo nich jsou počítače s velkou tiskárnou
na výkresy.

Filozofií vedení společnosti je cíleně se vě-
novat přeměně Mevy v moderní strojírenskou
společnost. Důležitou pobídkou k dosažení to-
hoto cíle je i snaha zvyšovat podíl produkce,
určené pro export. Společnost v roce 1997 vy-
vezla více jak 45 % veškeré produkce, a to i do
tak vyspělých zemí jako je Německo, Rakous-
ko, Francie, Holandsko, USA a Spojené Arabské
Emiráty. Prodejní aktivity směřují i na východ
a jih Evropy, např. do Ukrajiny, Bulharska,
Uzbekistánu a jiných zemí.

Vyprodukované prostředky se ve značných
objemech vracejí zpět do rozvoje, zlepšování
technické úrovně výroby, zlepšování pracovní-
ho prostředí a do oprav.

Významné investice po roce 1990

Např. v roce 1994 bylo proinvestováno
více jak 22 mil. Kč. 

Největší investiční akcí, současně i zásadní
výrobkovou změnou, byl nákup linky na výro-
bu sudů za 15 mil. Nová linka umožnila pro-
vést sortimentní změnu ve výrobě sudů t. j.
přechod na sudy s trojnásobným zalemová-
ním dna a pláště. Vyráběné sudy jsou plně
srovnatelné s výrobky vyráběnými v zahraničí.

V průběhu roku proběhla instalace komuni-
kačního a informačního systému. Do počítačo-
vé sítě, která zahrnovala pracoviště na divizi
Urbanka, tak na divizi Bezděkov, byla zapojeno
na 50 počítačů. 

Vývoj designu nových výrobků je dnes nemyslitelný bez počítačů.





Divize
Urbanka



Divize
Bezděkov
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V roce 1995 bylo proinvestováno více
jak 16 mil. Kč. 

Na divizi Urbanka byla vybudována nová
mořírna včetně neutralizační stanice. Pracoviště
plně odpovídají přísným ekologickým předpi-
sům. Pro zajištění kvalitní kontroly vyráběných
výrobků a nástrojů bylo zakoupeno souřadni-
cové měřící zařízení japonské výroby Mitutoyo.

Pro výrobu kontejnerů větších objemů byl
pro divizi Bezděkov zakoupen lis LUD 800 tun
za 3,2 mil. Kč. Kromě toho byla v tomto roce
provedena celková rekonstrukce kontejneru
1,1 m3. Celkové náklady této rekonstrukce
spočívající ve vývoji výrobku, výrobě nástrojů,
svářecích a montážních přípravků přesáhly
částku 10 mil. Kč. Vznikl tak výrobek plně srov-
natelný s výrobky západních firem. Nový kon-
tejner umožnil nejen výrazně zvýšit výrobu
v následujících letech, ale umožnil společnosti
prosadit se dodávkami kontejnerů i na západní
trhy. V roce 1996 bylo dosaženo historicky nej-
většího objemu výroby, který dosáhl více jak
21 tisíc kontejnerů.

V roce 1996 bylo proinvestováno více
jak 16 mil. Kč.

Nejnáročnější akcí tohoto roku byla rekon-
strukce staré uhelné kotelny na kotelnu plyno-
vou za 12,4 mil. Kč. Náročnost akce byla nejen
finanční, ale i organizační, neboť bylo nutno ce-
lou přestavbu zajistit v období od ukončení
topné sezóny k zahájení nové, a to bez přeru-
šení dodávky teplé vody pro obyvatele sídliš-
tě, které je na kotelnu připojeno. Kromě vlastní
kotelny byla provedena rekonstrukce topného
systému na divizi Urbanka, opravy a zateplení
střech. Současně byla zmodernizovaná i kotel-
na na divizi Bezděkov, která byla vybavena no-
vým řídícím systémem, který umožňuje řídit
provoz kotelny Bezděkov z řídícího pracoviště
Urbanka.

V roce 1997 se proinvestovalo více
jak 18 mil. Kč.

Růst výroby, snaha zajistit zákazníkovi kom-
pletní službu a nutnost zvýšit efektivnost pod-
nikové dopravy vyvolaly potřeby obnovy vo-
zového parku. Z toho důvodu byla zakoupena
3 nákladní auta včetně přívěsů a speciálního
dvoupatrového návěsu v hodnotě přes 5 mil. Kč. 

Divize Bezděkov v průběhu posledních let trva-
le rozšiřuje svůj výrobní sortiment, zejména
v oblasti výrobků pro životní prostředí.

Požadavky zákazníků jsou jednak v men-
ších množstvích a často v různých provede-
ních. Těmto požadavkům bylo nutno přizpůso-
bit i technologii výroby. Z toho důvodu byly
nakoupeny plazmová vypalovačka za 4,1 mil.
Kč a CNC ohraňovací lis za 2,8 mil. Vedení
společnosti věnuje značnou pozornost také
zlepšování pracovního prostředí. V průběhu
roku byla na některých rizikových pracovištích
divize Bezděkov provedena technická opatření
na odhlučnění za 3 mil. Kč. Výsledkem opatření
bylo snížení hladiny hluku v rozsahu od 5-8 dB.

Kromě toho jsou značné prostředky věno-
vány na opravy a údržbu jak strojního vybave-
ní, budov, komunikací a odstavných ploch.

Také v roce 1998 pokračoval trend v oblas-
ti investic ve prospěch rozvoje společnosti.
Největší akcí roku 1998 byla výstavba skladu
a kanceláří pro dceřinou společnost Mevatec,
která sídlí v prostoru divize Bezděkov a rozší-
ření dílny údržby v objemu 6 mil. Kč.

V roce 1998 bylo proinvestováno více
jak 15 mil. Kč.

Na divizi Urbanka bylo nejvýznamnější akcí
zakoupení odmašťovacího zařízení pro větru-
vzdorné svítilny. Toto zařízení pracující na bázi
vodou ředitených saponátových přípravků na-
hradilo zařízení, které pracovalo s hygienicky
nevyhovujícím a životnímu prostředí škodli-
vým perchlorem. Zařízení bylo pořízeno za ví-
ce jak 4 mil. Kč.

Obchodní politika společnosti

Značných změn doznala obchodní politika.
Nutnost, být co nejblíže u zákazníka, nás ved-
la k založení dceřiných společností, které jsou
naše prodloužené ruce ve svých regionech.
Dceřiné společnosti jsou: Meva-Brno, Meva-
Ostrava, MEVA-CB v Českých Budějovicích
a Mevako v Rožňavě na Slovensku. V Roudnici
n. L. byla založena společnost Mevatec, která
sídlí v bývalém objektu neutralizační stanice na
Bezděkově. Vzhledem k tomu, že výrobní, ale
i prodejní sortiment naší společnosti a dcer se
výrazně rozšířil, je vydáván každoročně katalog
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Cíle dalšího rozvoje společnosti

Dosavadních 100 let fungování společnosti Meva zavazuje současné vedení k tomu, aby intenzivně
pracovalo na dalším úspěšném rozvoji firmy. Vedení společnosti si uvědomuje svou povinnost
vytvářet všestranné podmínky k tomu, aby byl naplněn dlouhodobý strategický cíl, který je charak-
terizován následujícím krédem: Meva je a bude značkou společnosti orientované na zákazníka, za-
měřené na vysoce kvalitní výrobky pro čisté životní prostředí a volný čas, za konkurenceschopné
ceny. Stoletou tradici Mevy, zkušenosti a schopnost našeho pracovního týmu využíváme k rozvoji
prosperující společnosti, zajišťující uspokojování potřeb zaměstnanců a akcionářů.

výrobků pro ekologii, ve kterém jsou prezento-
vány výrobky vyráběné v Mevě, ale i výrobky,
se kterými Meva a dceřiné společnosti obchodují.

Vydáním katalogu dochází k zásadní změně
způsobu prodeje společnosti Mevatec, a to
prostřednictvím katalogu. 

V průběhu celého období od založení spo-
lečnosti došlo v Mevě k daleko většímu množ-

ství změn, výrobkových, technologických i or-
ganizačních, než je zde možno uvést. Byla re-
konstruována či vystavěna řada nových dílen,
skladů a dalších budov. Nebylo účelem tohoto
ALMANACHU všechny tyto změny zachytit
a popsat. Naším cílem bylo připomenout pa-
mětníkům a uchovat budoucím stručný pře-
hled stoletého vývoje firmy Meva.

Představenstvo společnosti [1998]
Petr Voplatek, Václav Voves, ing. Vladimír Lapihuska (generální ředitel a.s.), ing. Vilém Bajer
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