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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

předkládáme Vám historii společnosti, založené na  pevných baťovských zákla-

dech. V  průběhu své existence se ctí ustála několik zatěžkávacích zkoušek, ať 

už to bylo v  kruté době 2. světové války či ve  zlomových letech po  sametové 

revoluci.

Léta úspěšná se střídala s těmi méně úspěšnými. Jak už to v životě bývá, jednou 

jsme byli dole, jindy zase nahoře. O  výkyvy nebyla nouze, nikdy jsme se však 

nedostali až na úplné dno. Vždycky tu byli pracovití a odborně zdatní lidé, díky 

nimž společnost trvale směřovala k vysoké kvalitě svých produktů tak, aby obstály 

v tvrdé konkurenci. 

Tomáš Baťa řekl: „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta 

železa a oceli. Život tomu dávají teprve lidé“. Co k tomu dodat? Snad jen to, že 

pracovitost, podnikavost a šikovnost lidí ve Fatře je pevně zakořeněna a předává-

na z generace na generaci. 

Dnes firma zaměstnává přibližně 1 100 lidí a svou výrobu rozvíjí ve dvou provozov-

nách. Je vybavena moderním výrobním zařízením a stále rozšiřuje a inovuje svůj 

sortiment pro různá průmyslová odvětví. Uplatňování nejnovějších poznatků vědy 

a techniky se zaměřením na kvalitu, ekologii a maximální spokojenost zákazníků 

i zaměstnanců je pro společnost samozřejmostí. 

Úspěch vyžaduje nadšení, vůli, usilovnost a energii, k tomu také důslednost a tr-

valou připravenost. Tím vším naši zaměstnanci disponují. Pevně věřím, že Fatra 

i po osmdesáti letech svého trvání zůstane úspěšnou a  významnou evropskou 

firmou v oboru zpracování plastů. 

Jsem přesvědčen, že na sebe můžeme být právem hrdi. 

Nakonec – posuďte sami. 

Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel 

Je mi ctí poblahopřát Fatře k  osmdesátiletému úspěšnému působení na  trhu. 

K tomuto jubileu se propracovala díky lidem, kterým nechyběla odvaha. 

Jako první v republice začali zpracovávat zcela nové materiály, technologií, kte-

rou spíš tušili, než znali, na zařízení, které si sami upravili či vyrobili. Položili zá-

klad celému jednomu našemu průmyslovému odvětví, vytvořili názvosloví, ob-

dařili zkušenostmi pozdější odborníky na zpracování plastů na celostátní úrovni, 

odzkoušeli technologie, které poskytli jako základ dalším výrobním podnikům. 

Naučili se naslouchat svým zákazníkům, zapojit plně své odborné znalosti a prak-

tická řešení v  jejich prospěch. Z generace na generaci se zdokonalovali a dnes 

jsou významnou evropskou firmou na zpracování plastů. Nabízí produkty a služ-

by světové úrovně. Jsou vnímaví vůči moderním vývojovým trendům a nebojí se 

změn. Vše, co dělají, dělají s ohledem na životní prostředí a jsou přesvědčeni, že 

se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení. 

Dokud tam budou takoví lidé pracovat, bude mít Fatra nejen skvělou historii, ale 

i budoucnost. 

Ing. Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert, a.s.
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Rozhodnutí o založení společnosti Fatra se stalo rozhodujícím mezníkem v roz-

voji města Napajedla. Třicátá léta se nesla ve znamení hospodářské krize. Napa-

jedelské podniky – cukrovar, hřebčín a  velkostatek – propouštěly zaměstnance 

ve velkém. V roce 1931 bylo ve městě 435 nezaměstnaných. Současně Napajedla 

ztrácela své dosavadní výsady významného společenského centra jihozápadní 

Moravy, které se postupně přesouvalo do Zlína. Výstavba továrny na pozemcích 

bývalého cukrovaru přinášela městu naději. Naději na zmírnění nezaměstnanosti 

a zlepšení sociálních podmínek, naději na rozvoj infrastruktury, bytové výstavby 

a růstu počtu obyvatel, naději na rozvoj školství, sportovních a kulturních aktivit, 

společenského života a kvality života vůbec. Dnes můžeme s určitostí tvrdit, že 

naděje se naplnily. Netřeba spekulovat, kudy by se naše město ubíralo dějinami 

po dobu posledních osmdesáti let bez Fatry.

Můj otec byl po  celý svůj život věrným fatrovákem, pracoval v  oddělení náku-

pu. Zásobování výroby potřebnými produkty se běžně řešilo v kteroukoliv dobu 

i u nás doma. A  takto „svou“ Fatrou žilo mnoho dalších obyvatel města. Téměř 

každá rodina byla prostřednictvím některého ze svých členů s Fatrou propojena. 

Měla jsem tu čest, že jsem po minulá tři volební období mohla reprezentovat naše 

město. Za tu dobu se na vedoucí pozici ve Fatře vystřídala pětice ředitelů. S kaž-

dým z nich je spojena část historie našeho města, neboť společných záležitostí, 

které se dotýkají Napajedel i Fatry, je mnoho. 

Nejdůležitějším společným prostorem je územní plánování, kdy město vymezuje 

pro rozvoj podniku vhodné území a územní rezervy. V současné době jde zejmé-

na o koordinaci příprav výstavby rychlostní komunikace R55, která povede v těsné 

blízkosti továrny.

V minulých letech se město zasadilo o stavbu protipovodňové hráze v části města 

Zámoraví, která je klíčovou stavbou pro činnost firmy na našem území. Hráz po-

skytuje ochranu před velkou vodou dvaceti rodinným domům na pravém břehu 

Moravy a současně i majetku v areálu Fatry. 

Zámek, který Fatra dlouhá léta vlastnila, a který se před časem rozhodla prodat, 

byl další společnou epizodou. Oboustranný zájem o prodej objektu Zlínskému 

kraji, za který Fatra i město bojovaly, se nepodařilo, bohužel, prosadit. 

Osobně mi udělalo velkou radost, že jsem mohla být u obnovení výroby slavných 

fatrovských hraček buvola, žirafy a slona, jakož i při návrhu a realizaci retrospek-

tivní expozice Hřiště hraček v městském muzeu v objektu Nového kláštera. Těším 

se na realizaci další expozice, která připomene, že Fatra nejsou jenom hračky. 

Jsem ráda, že mohu poblahopřát Fatře a všem jejím zaměstnancům k 80. výročí 

založení společnosti a popřát jim optimistickou budoucnost. Ta zaručí do  jisté 

míry i optimistickou budoucnost našeho města. 

Ing. Irena Brabcová, starostka města Napajedla

Srdečně blahopřeji k 80. výročí založení podniku Fatra, a.s., 

se kterým naše univerzita dlouhodobě spolupracuje. Svým zaměřením patřila při-

rozeně k našim nejdůležitějším partnerům v praxi již v dobách, kdy v tehdejším 

Gottwaldově existovala pouze jedna fakulta, patřící VUT v Brně – Fakulta tech-

nologická. Spojuje nás nejen orientace na technologii výroby plastů a pryže, ale 

i úcta k baťovským principům. 

Spolupráce s firmami ve Zlínském regionu je v současné době jednou z priorit 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Velmi si ceníme toho, že Fatra dává našim stu-

dentům příležitost k vykonávání odborných praxí a stáží, pomáhá jim se zadáním 

diplomových a bakalářských prací, umožňuje jim exkurze do výroby apod. Spo-

lečnost Fatra se také pravidelně účastní veletrhů pracovních příležitostí pro naše 

studenty, spolupracuje s Job centrem UTB a podílí se na praktické výuce našich 

posluchačů. Je pro nás potěšitelné, že značná část odborných pracovníků Fat-

ry jsou naši bývalí studenti. V budoucnu hodláme ještě zintenzivnit spolupráci, 

zejména v oblastech našeho společného zájmu. 

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
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1935 vznik akciové společnosti Fatra, zahájení výroby plynových masek

1940 zahájení průmyslového zpracování PVC

1942 první pokusy s výrobou trubek z neměkčeného PVC

1945 znárodnění Baťova koncernu 

1946 zřízení národního podniku Fatra

1948 zahájení výroby nafukovacích hraček PVC 

1949 zahájení výroby lisovaných podlahovin

1950 otevření pobočného závodu v Břeclavi

1952 vznik Výzkumného ústavu plastikářské technologie ve Fatře, 

 zápis ochranné známky Novoplast®

1955 zápis první mezinárodní ochranné známky „f“ v kruhu

1956 zahájení průmyslového zpracování polyetylenu

1957 vyvinuto zařízení na kontinuální vakuové tvarování hraček 

1958 vyrobena první izolační fólie Izofol

1960 instalován první plastifikátor na výrobu granulátu PVC

1962 poprvé použita technologie potiskování sítotiskem

1964 zahájena výroba desek z PE a výroba dlaždic z podlahové krytiny PVC

1966 vznik závodu 51 Fatra Napajedla (součást Českých závodů gumárenských 

 a plastikářských), vyvinuto zařízení na svařování silážních plachet

1968 zahájena výroba svařované podlahoviny 

1971 vyroben první automat na světě na svařování nafukovacích míčů 

1973  udělen titul „Vynikající výrobek roku“ nafukovacím hračkám Žirafa a Buvol 

1975 vyrobena nultá série homogenní podlahoviny Elektrostatik

1976 přesun výroby dopravních pásů z cechu v Olomouci

1979 zahájeno automatické zpracování dat na počítači EC 1021 

1986 převedení výroby pláštěnek na Slovensko

 – výrobní družstvo Mlaď Handlová

1988 zahájení projektu recirkulace chladicích vod

1990 vznik akciové společnosti Fatra 

1991 ze směsí PVC vyřazeny stabilizátory na bázi kadmia

1992 zahájení zpracování BO PET v Chropyni

1994 Fatra se přihlásila k programu odpovědného podnikání v chemii, 

 certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001

1996 realizace dosud největší ekologické stavby – podzemní sklad kapalných surovin 

1997 Fatra zasažena povodní

1998 Fatra součástí akciové společnosti ALIACHEM

2000 certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001

2002 začlenění závodu Technoplast do organizační struktury Fatry, zahájení výroby 

 paropropustných fólií

2003 zahájení výroby podlahoviny THERMOFIX®

2004 vznik akciové společnosti Fatra, faktická aktivní činnost až od roku 2006

2006 zahájení výroby vstřikovaných výrobků

2007 zahájení výroby střešních izolačních fólií vytlačováním

2009 Státním úřadem inspekce práce uděleno osvědčení Bezpečný podnik

2010 obnovení výroby nafukovacích hraček

2011 zahájení výroby plovoucí vinylové podlahoviny FatraClick®

2012 rekonstrukce vytápění a převod na teplovodní systém

2013 udělení titulu „Výrobce roku“ v prestižní soutěži Czech Grand Design 

 za novou kolekci hraček

2014 Svazem chemického průmyslu ČR udělena „Cena udržitelného rozvoje“

Fatra - (k)rok po (k)roku
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Při založení Fatry v roce 1935 nic nenasvědčovalo tomu, že 
se Napajedla stanou významným městem plastikářské výro-
by. Aby se tak stalo, muselo se sejít několik faktorů – his-
torických, sociálních, ekonomických a politických. A že se 
tak stalo, o to se zasloužili lidé tohoto kraje, lidé odvážného 
ducha a tvořivého myšlení, lidé pracovití a houževnatí. 

Do  první světové války měla Napajedla zemědělský charakter, 
od  roku 1918 se začal pomalu prosazovat spíše průmysl a  narůs-
tal počet dělnictva. Založení Fatry v  roce 1935 se stalo základem 
pro nový rozvoj Napajedel, která měla v té době necelé čtyři tisíce 
obyvatel. Byla sídlem okresního soudu a díky své poloze důležitým 
strategickým místem. 
Už během 1. světové války byly použity chemické zbraně a  před-
pokládalo se, že budou aplikovány i  během případné další války, 
k níž Evropa s narůstající agresí Německa směřovala. Přirozeně se 
tedy zájem československých politických a hlavně vojenských kru-
hů zaměřil na vybavení armády a posléze i obyvatelstva plynovými 
maskami. Monopol na jejich výrobu obdržela původně společnost 
Horák Praha-Strašnice, která však byla nucena od smlouvy odstou-
pit poté, co bylo odhaleno neúměrné předražování masek. Zájem 
stávajících výrobců (Gumárny Zubří, Techna Nové Město nad Vá-
hem, Eckhardt Praha-Chotěboř) byl obrovský. Ministerstvu národ-
ní obrany však tyto společnosti připadaly buď kapitálově slabé nebo 
málo pružné. Opakovaně se proto obracelo s žádostí o zajištění této 
výroby na  firmu Baťa. Plánem bylo, aby plynové masky vyráběla 
nejméně jedna stabilní firma schopná vyprodukovat a pravidelně 
dodávat velké objednávky pro čsl. armádu. Vznik společnosti Fatra 
a její výrobu plynových masek tedy provázel po celou dobu vyostře-
ný konkurenční boj o státní zakázky. 
Rudé právo přineslo úryvek z  projevu ministra národní obrany 
Machníka, v  němž vysvětluje, za  jaké situace společnost vznikla: 
„Dospělo se k myšlence zainteresovat pro tuto věc firmu Baťa, která 
disponuje jedinečně zařízenou a vedenou gumárnou. Přitom vo-
jenská správa je přesvědčena, že firma Baťa bude s  to, podobně 

1935/44

Napajedelský cukrovar.

Z bývalého cukrovaru zbyl jenom komín a část kotelny.
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jako u obuvi, stlačit ceny plynových masek na minimum.“ K přání 
vojenské správy zaujímala firma Baťa zpočátku stanovisko odmíta-
vé. Nakonec se na naléhání ministerstva obrany odhodlala k zalo-
žení nové společnosti, firmy „Fatra“ v Napajedlích.
Výstavba továrny začala 28. března 1935 na místě bývalého cukro-
varu. Kolem protékala řeka Morava, která měla dost vody nezbyt-
né pro gumárenský podnik, podél procházela cesta a vlaková trať, 
na které byla přípojka vedoucí přímo do továrny. Staré budovy cuk-
rovaru byly zbourány a  nahrazeny novými. Na  pozemcích kolem 
firmy byly postupně vybudovány obytné kolonie pro zaměstnance. 
První halová tovární budova měla rozměry 80 x120 m. Provoz byl 
rozdělen na dvě základní části, gumárnu a montovnu. Práce na vý-
stavbě továrny skončily 15. května 1935 a bylo připraveno zahájení 
výroby.
V době založení společnosti byli do čela akciové společnosti Fatra po-
staveni ředitelé výrobních závodů firmy Baťa ve Zlíně – JUDr. Karel 
Engliš ml., Dr. Jiří Udržal a Hynek Baťa. 
Vyrábět začal podnik Fatra ve druhé polovině roku 1935. Kromě 
výroby plynových masek pro MNO se společnost zabývala od  za-
čátku také výrobou gumového technického zboží pro společnosti 
Sigmund Lutín, Chema Olomouc, Baťa a různé strojírny. Od svého 
založení směřovala k  nezávislosti na  přechodných vojenských do-
dávkách.
Původně měla Fatra vyrábět československé plynové masky vzor 33. 
Výroba však byla příliš nákladná a maska nedokonalá. Společnost 
proto přesvědčila MNO k zakoupení licence k anglické masce typu 
Leyland, která byla v té době považována za nejkvalitnější a nejmo-
dernější. Fatra si sama zajistila prohlídku podniků vyrábějících masku 

Leyland ve Velké Británii a převzala způsob výroby. Později byl ten-
to výrobní postup ve Fatře úspěšně zmodernizován, zkonstruována 
byla nová lisovací forma, kterou si Fatra nechala patentovat. Licenci 
inovované výroby pak úspěšně prodala zpět do Velké Británie.
Jednou z podmínek uzavření smlouvy na výrobu plynových masek 
s MNO bylo, že se Fatra zavázala do jednoho roku zřídit místo v Boša-
nech na Slovensku, kam by v případě vojenského nebezpečí na výzvu 
vojenské správy do jednoho týdne převedla výrobu z Napajedel a za-
jistila by tak její pokračování v průběhu dalšího týdne. MNO mělo 
také možnost kontrolovat spolehlivost personálu Fatry a  schvalovat 
jeho výběr vzhledem ke státní spolehlivosti.
Výroba plynových masek se zdokonalovala, postupně byly vyráběny 
další typy. Pro děti byla vytvořena malá plochá plynová maska, zkon-
struován byl kryt na kočárek pro nemluvňata upravený tak, aby bylo 
možno s dítětem manipulovat a krmit jej. Konstrukční oddělení se za-
měřilo na výrobu několika plynových masek pro koně a pro psy, uva-
žovalo se o ochraně pro holuby. Firma se zabývala také výrobou ply-
nových masek pro nemocné, které byly zkonstruovány jako kapuce, 
v nichž se vzduch vyměňoval přetlakem. Při tomto neustálém vývoji 
fungovala i reklama. Bylo rozhodnuto, že reklamní kampaň proběh-
ne pod heslem „Výcvik každého občana zdarma“. Zaměstnanci Fatry 
měli seznamovat obyvatele s problematikou civilní obrany, informo-
vat je o eventuálním nebezpečí a možnostech ochrany plynovými mas-
kami. Ve čtyřiceti největších městech republiky měly být postaveny 
plynové komory s prodejnami. Komorami zamořenými plynem měli 
procházet zájemci v maskách. Lidé měli být také poučeni, jak bez cizí 
pomoci vyměnit filtr v masce. Do menších měst a obcí měly podle vy-
pracovaného plánu přijíždět pojízdné plynové komory a propagační 
vozy. Pro reklamní účely Fatra využívala i tisk. Začaly vycházet člán-
ky, které informovaly obyvatele o nezbytnosti zakoupení plynových 
masek, o nutnosti seznámit se s jejich používáním a ujišťovaly o jejich 
bezpečnosti. Rozsáhlý reklamní článek pro společnost Fatra na toto 
téma vyšel v  novinách Zlín 30. června 1937. Jeho název byl „Není 
ohrožen, kdo je připraven“ a přidána byla i doprovodná ilustrace do-
spělého v  plynové masce, který nasazuje další masku dítěti během 
leteckého útoku. Článek popisoval, že ačkoliv Fatra nevyrábí pouze 
plynové masky, ale také hračky a předměty denní potřeby, stala se 
v oblasti protiplynové ochrany nejúspěšnějším domácím prodejcem 
i exportérem do zahraničí. K propagaci byly využívány i reklamní le-
táky hlásající hesla „Buď připraven v masce Fatra!“, „Od Šumavy až 
po Tatry – mějte všichni masky z Fatry!“, „Matku, dítě, sestru, bratra 
– chrání otec maskou Fatra“ anebo „Až Ti bude nejhůře – maska Fatra 
pomůže!“.

Na počátku byly plynové masky.

Fatra vyráběla v  licenci protiplynové masky typu  

Leyland, ve  srovnání s  Anglií byla výroba modernější 

a lepší. Novou lisovací formu si nechala Fatra patentovat 

a nabídla ji Anglii ke koupi.

Inzerce – „Nejlepší masky byly z Fatry“.
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Ze Zlína převzala Fatra výrobu pryžových míčů a hraček. Externími 
spolupracovníky při tvorbě nových vzorů byli sochaři V. Makovský 
a B. Jahoda, malíř V. Logner a studenti uměleckoprůmyslové školy. 
Hračky se lisovaly ve  skořepinových formách. Malováním je zdo-
bily malérečky až od Břeclavi a na estetickou stránku věci dohlížel 
malíř Fritz Loydolt. Na začátku padesátých let, když Fatra vystavěla 
v Břeclavi novou provozovnu, předala sem i výrobu pryžových hra-
ček už s nově vyvinutou technologií V. Smejkala. 
S nezaměnitelným „G“ (Gumotex) se vyráběly až do roku 1998, kdy 
je potkal podobný osud jako fatrovské hračky nafukovací. Bezpeč-
né a zdravotně nezávadné podlehly laciné asijské konkurenci. 
Zvláštní kapitolou ve vyráběném sortimentu byly tenisové míče. Pro 
vývojový tým Františka Jursy, který během dvou let dosáhl kvali-
ty míčků souměřitelné s  výrobky renomovaných firem Slazenger, 
Dunlop či Pirelli, byly doslova srdeční záležitostí. Když Fatra pře-
dávala výrobu míčků do Optimitu, odešlo s ní do Oder i několik 
zaměstnanců. 
V  roce 1941 ustupovala výroba masek do  pozadí, výroba hraček 
byla omezena a prioritu získávala konfekce z nánosovaného textilu. 
Speciálně pro wehrmacht se vyráběly vojenské vaky, pogumované 
obleky, plovací vesty, oděvy pro parašutisty a popruhy. Do výroby 
pro válečné hospodářství Německa a  jeho armádu byla zapojena 
téměř všechna oddělení podniku.
Dodávky přírodního kaučuku ze zámoří ustaly, zbylé zásoby přís-
ně obhospodařoval říšský úřad v Berlíně. Příděly pro válečnou vý-
robu byly stanoveny zcela přesně. Přesto se podle pamětníků dalo 
na „dobře znormovaných“ oděvech pro wehrmacht ušetřit a vyro-
bit něco navíc. Takto vyrobené pláště dodávala Fatra do místních 
obchodů. V době citelného nedostatku svrchních oděvů na konci 
války a těsně po ní pomáhala obléci okolní obyvatelstvo. 
Technický vývoj válka nezastavila. Přes říšské nařízení se technici 
ve Fatře na mírovou výrobu cíleně připravovali. Na konci roku 1939 
se poprvé setkali se zpracováním polyvinylchloridu, dováženého 
z Německa, s označením „Igelit“ a v roce 1940 započala postupná 
orientace na zpracování plastických hmot.

1935
Fatra byla založena v roce 1935 firmou Baťa na přímý popud Ministerstva 

obrany. 

Ustavující schůze valné hromady akciové společnosti Fatra se konala 

4. července 1935. Stavba nového závodu byla situována do objektu bývalé-

ho napajedelského cukrovaru, který koupila firma Baťa v roce 1932. Prvními 

výrobky byly masky a ochranné oděvy, pryžové hračky, technická pryž.

Proč byla společnost pojmenována Fatra se lze jen domýšlet. Doložitelné 

je jen to, že první alternativou názvu nové společnosti byla Vatra, násle-

dovala Matra a v dokumentech z 15. března se objevuje označení FA-TRA 

s pomlčkou. Název FATRA bez pomlčky byl jako definitivní pojmenování 

poprvé užit v korespondenci 2. dubna 1935. 

Podle záznamů z  dochované „Kmenové knihy fy Fatra akc. spol.“ bylo 

v  továrně na  konci roku zaměstnáno 321 osob. Jako první je uveden 

Dr.  Karel Engliš, tehdy třiadvacetiletý syn prof.  JUDr.  Karla Engliše, bý-

valého ministra financí. U jeho jména v kolonce „Přijat jako“ je napsáno 

„vedoucí“.

1936
V letech 1935–1936 společnost vystavěla sedmnáct staveb. Nejvýznam-

nější byla tříetážová budova (č. 33), dále několik menších továrních objek-

tů, svobodárna a deset domků závodní kolonie. Produkce protiplynových 

masek rostla, byla zavedena výroba pryžových hadic, těsnění, opryžova-

ných válců, tlumičů a asanačních oděvů. 

1937
80  % všech protiplynových masek vyrobených na území ČSR je z produk-

ce Fatry a firma má rozhodující vliv i na zahraničních trzích. O masky se 

značkou Fatra měly zájem armády nejen v Evropě, ale i na africkém kon-

tinentě, v Jižní Americe, Číně, Indii, v pobaltských zemích i na Balkáně. 

Zvlášť úspěšný byl obchod s Francií a Jugoslávií.

Od června 1937 mohla Fatra používat svou ochrannou známku. Šlo o sé-

rii šesti ochranných známek, a to lékařskou, fyziologickou, služební, ha-

sičskou, pracovní a  samaritánskou. Všechny výrobky Fatry byly těmito 

ochrannými známkami chráněny až do roku 1947.

V objektu továrny vyrostla druhá tříetážová budova, do které byla v dalším 

roce přesunuta výroba pryžových hraček a míčů ze Zlína.

První tříetážová budova – tzv. maskárna.

Zkoušení masek.

První halová budova vyrostla za necelé dva měsíce.
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1938
Firma postavila nové linky na povrchovou úpravu textilií nanášením rozto-

ků elastomerů v benzínu, vybavila první konfekční dílny a zahájila úspěš-

nou dráhu výrobce pogumovaných plášťů. 

Ve Fatře pracovalo cca 950 zaměstnanců a ve srovnání s rokem 1936 vyro-

bili 2,4krát více masek a 14krát více pryžových výrobků. Obrat 100 miliónů 

Kč překročil prvotní obrat více než devatenáctkrát. Růst produkce překvapil 

i zakladatele závodu a značné zisky umožňovaly rozsáhlé investice.

Byly vypláceny vyšší mzdy než v jiných odvětvích, fungoval systém pra-

videlných zdravotních prohlídek, byly poskytovány finanční dary dětem 

zaměstnanců a existoval systém podpor v případě nemoci, úrazu či úmrtí. 

Systém organizace práce byl stejný jako v celém Baťově koncernu. 

1939
Výrobní program zůstával nezměněn až do  vypuknutí války. Stoupala 

produkce protiplynových masek, vyrobeny byly téměř 4 miliony hraček 

a 2 miliony míčů. Tenisové míčky Fatra se mohly směle měřit svojí kvali-

tou s výrobky renomovaných firem Slazenger, Dunlop či Pirelli. Důležitým 

artiklem byla technická pryž pro průmyslové účely, kočárkové obruče, 

zdravotní pryž aj. Nově byla zavedena výroba houbové pryže a  latexo-

vých hraček a Fatra se podílela na výstavbě dvou zahraničních provozů 

v Jugoslávii a ve Francii. 

Po vypuknutí války přecházela výroba postupně na vojenské dodávky, us-

tupovala však výroba masek a prioritu získávala pogumovaná textilní kon-

fekce. Investice byly omezeny na minimum a realizována byla jen drobná 

vylepšení. V lisovnách a válcovnách byla instalována klimatizace, nádvoří 

bylo ozdobeno záhony květin. 

1940
Ke konci roku 1939 začala Fatra zpracovávat PVC (polyvinylchlorid). Prv-

ní výrobky nesly obchodní označení Fatrokol a  Fatrofan. PVC směsi se 

válcovaly na zrekonstruovaných linkách Farrel a Tröster. Prvními výrob-

ky byly kapuce, pracovní zástěry a dětské plenkové kalhotky. Souběžně 

byly v  segmentu gumařské výroby zahájeny práce na  výrobě záchran-

ných člunů pro německé loďstvo, rozšířena výroba opryžovaných plášťů 

a oděvů pro námořnictvo, pryžových hadic pro průmyslové účely a vý-

robků z technické pryže.

V  tomto roce byly položeny i základy pro vytvoření tzv. „pokusné dílny 

mechaniků”, později oddělení automatizace a mechanizace. 
Práce na vokalisu.

Výroba hadic pro protiplynové masky.Výroba asanačních oděvů.

Nová tovární budova č. 33.

Výroba míčů. Předpis na zpracování igelitové hmoty na dětské ple-

Mezi výrobky pro německou armádu patřily oděvy pro 

námořnictvo.

Jedna z šesti prvních ochranných známek společnosti 

Fatra, registrovaných v roce 1937.
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1941
Byla přerušena výroba pryžových hraček a  míčů a  nahrazena výrobou 

pláštěnek, kapucí, pelerín, dětských plenkových kalhotek a zástěr z  fólií 

PVC. Pláštěnky se vyráběly ve všech konfekčních velikostech. 

1942
Uskutečnily se první zkoušky vytlačování trubek z  neměkčených směsí 

PVC. 

Byla zahájena technologická příprava výroby umělých kůží pro galanterní 

účely povrchovým nanášením roztoku Igamid 6A na podkladové materiály. 

Umělé kůže Napatex se vyráběly do roku 1960. Jejich obdobou byly umělé 

kůže Napa bez textilního podkladu.

1943
Pod označením „polymer Baťa” je uskutečněna příprava tuzemského 

emulzního typu PVC ve výrobní jednotce v Otrokovicích.

1944
Byl instalován první vstřikovací lis na výrobu drobných dílců z polystyrenu 

Trolitul a zahájena stavba závodní ambulance se třemi ordinacemi lékařů, 

laboratoří, elektroléčbou, rentgenem a kanceláří pojišťovny. V roce 1946 

byla stavba dokončena a předána Okresní pojišťovně ve Zlíně. 

V závodě byl zaveden závodní rozhlas. Kromě hudby vysílal dvakrát týdně 

zprávy a odborné přednášky.
První pokusy s výrobou trubek z neměkčeného 

PVC se konaly v roce 1942.

Navíjení Igelitu.

Nabídkové letáky z roku 1941.

Dívčí svobodárna.

Zápis ochranné slovní známky Fatra.

Za hranicemi proslavily Fatru 

před válkou tenisové míče.
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Vznik Fatry neprovázely začátečnické neduhy. Jako člen  
Baťova koncernu měla přístup ke všem známým technickým 
poznatkům, byla vybavena ověřeným strojním zařízením, po-
užívala stejnou obchodní síť, převzala baťovský systém řízení 
a organizace práce. Po vzoru zlínských závodů měla od po-
čátku vlastní laboratoř, konstrukci, modelárnu a  všechny 
další složky moderního výrobního závodu. A především tým 
erudovaných pracovitých lidí, který dokázal získávat pro své 
novátorské myšlenky další. Ti utvářeli Fatru do podoby, ja-
kou známe dnes. 

Firmy v  Německu řešily nedostatek přírodního materiálu během 
války tzv. „umělými hmotami“, tedy syntetickým kaučukem a plasty, 
které se naučily zpracovávat už ve dvacátých letech. Pro techniky 
z Fatry byla v  tomto ohledu nejblíže firma I. G. Farben, od které  
Fatra odebírala syntetický kaučuk, polymery, barviva a  změkčo-
vadla. Vojtěch Smejkal a František Loydolt se koncem roku 1939 
jeli s novými materiály seznámit. Doufali, že je využijí při výrobě 
hraček a míčů, na něž se kaučuku již nedostávalo. Zpět si odváželi 
poznatky, 15 kg vzorkového materiálu a příslib dodávky 100 kg PVC 
typu Igelit na zkoušky. 
Ve válcovně už na ně čekali Josef Kouřil a Václav Weigel. Během 
jednoho týdne dokázali upravit válcovací gumařský stroj a vyrobit 
fólii o tloušťce 0,2 mm. Václav Weigel odešel po válce budovat la-
boratoř do Technoplastu. Josef Kouřil byl v pionýrských dobách 
PVC vyhledávaným odborníkem a stal se legendou fatrovské vál-
covny.Názvy fólií pro výrobu pláštěnek a dětských plenkových kal-
hotek Fatrakol a Fatrofan si dávno nikdo nepamatuje. Zato značka 
Igelit se vžila jako obecné označení pro všechny materiály z měk-
čeného PVC. 
Svůj jedinečný charakter ztratilo více obchodních značek, aby se 
staly označením druhu – z těch dalších fatrovských třeba lepicí pás-
ka Izolepa. Igelit je však v tomto směru naprostý fenomén. V Ně-
mecku se název Igelit pro neslavnou činnost firmy během války 
přestal používat, až byl zapomenut docela. Zato u nás se v běžném 
hovorovém jazyce naopak rozšířil i na fólie z polyetylenu a polypro-
pylenu. Z odborného hlediska je to název chybný, podle názvoslov-
né normy dokonce zakázaný. Nicméně se už vžil natolik, že se s tím 
nedá nic dělat.

1945/54

Bytová výstavba 1946.
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První produktovou ochrannou známkou Fatry pro výrobky z měk-
čeného PVC je „Novoplast“ (1952), který veřejnost nepřijala. Na-
opak dobře se ujal název pro produkty z neměkčeného PVC „Novo-
dur“ (1971).
Názvosloví nevznikalo nahodile, zabývala se jím pro ten účel se-
stavená komise. Působili v ní zakladatelé plastikářského průmyslu 
u nás – František Gřunděl, František Blabolil, Ing. František Tomis, 
Ing. O. Vlk – a názvosloví je součástí knihy „Polyvinylchlorid – jeho 
výroba a technologické zpracování“. Kniha vyšla v roce 1953 a byla 
vůbec první, která byla u nás o zpracování PVC napsána.
Samostatným národním podnikem se Fatra stala v roce 1946 a prv-
ním ředitelem byl Dr. Ing. Ivan Franta. S jeho prací ve vedení zá-
vodu je spojeno prosazení koncepce, která dala Fatře jednoznačně 
plastikářské zaměření. 

Dr. Ing. Ivan Franta pracoval ve Fatře od roku 1938, přišel sem z místa 

vedoucího laboratoře fy Baťa. Výrazně posunul vývoj československého plas-

tikářského průmyslu a osobními vlastnostmi přispěl ke konsolidaci pováleč-

ného života ve Fatře. S  jeho autoritou a oblibou u zaměstnanců se může 

měřit jen málokdo z budoucích ředitelů podniku. 

Po  roce 1948 byl pověřen vybudováním a  řízením Výzkumného ústavu 

ve Zlíně a brzy potom katedry plastických hmot na Vysoké škole chemicko-

technologické v  Praze. Po  celou dobu se zabýval pedagogickou činností. 

Napsal první česká skripta z oboru gumárenské technologie. Poslední léta 

svého profesního života věnoval práci na VŠCHT v Praze, do roku 1971 

jako šéf katedry, poté jako řadový vysokoškolský učitel. Jeho vědecká a peda-

gogická činnost mu zajistila významné postavení i v zahraničí. Byl členem 

sekce pro polymery IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) 

a titulárním členem Institut of Rubber v Londýně. 

Profesor Franta byl bezpochyby nejzkušenějším československým odborní-

kem v gumárenské technologii, výborným pedagogem a hluboce lidsky cítí-

cím člověkem.

Zkušenosti fatrovských gumařů byly plně využity při válcování 
PVC, neexistuje snad nic, co by alespoň nevyzkoušeli a  to dobré 
nepropracovali k ještě lepšímu. 
Výrobu pryžových hraček a míčů nahradila výroba pláštěnek, ka-
pucí, pelerín, dětských plenkových kalhot a zástěr z fólií PVC. Pláš-
těnky se vyráběly ve všech konfekčních velikostech. Zpočátku šitím, 
tak jak byli zaměstnanci zvyklí u pogumovaného textilu, pak lepe-
ním. S novátorským řešením přišel Ing. Stanislav Bílek. Jako základ 
mu posloužil VF generátor Radiofon zakoupený v  Anglii, který  
postupně zdokonalil. Fatra jako první v Československu začala spo-
jovat fólie vysokofrekvenčním ohřevem. 
Druhou rozhodující technologií zpracování PVC se stalo vytlačová-
ní. Základní práce v této oblasti vykonal Ing. František Tomis.

Doc. Ing. František Tomis, CSc., je nestorem českých i slovenských plas-

tikářů. Po maturitě nastoupil do Fatry jako konstruktér. V článku, který 

k jeho pětaosmdesátinám vydal Technický týdeník, se lze dočíst, že jeho ži-

votním snem bylo stát se vysokoškolským profesorem. Přesto, když po válce 

po  otevření vysokých škol vystudoval brněnskou strojní fakultu a  rok zde 

pracoval jako asistent, nastoupil do Fatry znovu, protože práce v nově za-

loženém výzkumném ústavu Fatry pro plastové materiály jej přitahovala. 

K vysněnému povolání se však nakonec vrátil. Vzdělání ve strojírenském 

oboru, zkušenosti s  modernizací plastikářské výroby, pedagogický talent, 

pracovitost a  houževnatost spojil nepřekonatelným způsobem také v  pu-

blikační činnosti. Na  detašovaném pracovišti brněnského vysokého učení 

Shromáždění na nádvoří závodu v říjnu 1945.

Prvomájový průvod 1949. Za  zmínku stojí pohled 

na dřevěný most, který nahradil most železný, zničený 

ustupujícími Němci v poslední den války. Současného 

mostu se Fatra dočkala v šedesátých letech.

Úspěšně se rozvíjející podnik byl cílem návštěv stát-

ních i zahraničních delegací.

Schůze ČSM – 1951.
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v Gottwaldově, které se postupně stalo samostatnou technologickou fakultou 

a  součástí Univerzity T. Bati, pracoval dvacet let a  trvale se o  její dění 

zajímá.

Prvními výrobky z vyfukovaného PVC byly ručně lepené chrastítka 
a hlavičky pro loutky. Vzpomínka na ně je dochována ve filmovém 
archivu. Postavičky Ku-ku a Prokouk byly vytvořeny pro animovaný 
film Hermíny Týrlové Ukolébavka. 
Hračka byla i na počátku vzniku technologie tvarování vyfuková-
ním. Impulsem pro její vývoj byla zpráva o požáru celuloidových 
hraček v  jednom anglickém městě, při kterém uhořely dvě děti. 
Techniky ve Fatře napadlo nahradit vysoce hořlavý celuloid samoz-
hášivým PVC. Doba od  nápadu k  jeho realizaci netrvala dlouho. 
Říkalo se jim Naháček a děti je milovaly, neboť je mohly koupat. 
Jediný vytlačovací stroj, který mohl sloužit k  výrobě Naháčků, 
byl zcela vytížen výrobou tenkostěnných hadiček – bužírek či špa-
get. Ve čtyřdenním pracovním volnu zaměstnanci Fatry František 
Kotásek, Oldřich Svačina a František Navrátil stroj rozebrali, zho-
tovili potřebné výkresy a  znovu stroj složili. Ve  strojní dílně pak 
bylo vyrobeno deset stejných strojů. A ty ve Fatře sloužily i tehdy, 
když se Oldřich Svačina přes posty ředitele Fatry a ředitele ČZGP 
v Gottwaldově stal ministrem průmyslu a obchodu. 
Šnek o průměru 30 mm stačil pouze na výrobu panenek vysokých 
25 cm. Cílem byly panenky vysoké 45 centimetrů. Stroj s požadova-
ným průměrem šneku 80 mm pořídili jmenovaní pánové stejným 
způsobem. Jenom si potřebné skicy zajeli pořídit do  chemických 
závodů v  Žilině. Návrh panenky si Fatra objednala u  akademic-
ké malířky Marie Fischerové-Kvěchové. Tak přišly na svět hračky 
Milouš v košilce, Jarda v kalhotách a Hanka v šatičkách. 

V roce 1949 započal útlum gumařské výroby a Fatra se vydala ces-
tou zpracování plastů. 
O dva roky později tvořily plastové výrobky 80 % její produkce. Éra 
fatrovských gumařů skončila v roce 1970 ukončením výroby natíra-
ného textilu. O 27 let přežila tento oficiální konec výroba pogumo-
vaných válců. Svou kvalitou převyšovaly tuzemskou nabídku a Fatra 
si jejich výrobu držela zejména pro interní potřebu. 

1945
Výroba protiplynových masek a ochranných oděvů byla zastavena a do-

šlo k postupnému obnovení mírové výroby. Fatra dodávala na trh tenisové 

míče, pryžové hračky, koupací čepice, technickou pryž a hadice, opry-

žované pláště a hornické oděvy, dětské plenkové kalhotky a průmyslové 

zástěry z měkčených směsí PVC. 

Byla zahájena příprava odborného učiliště Fatra.

1946
Dne 4. dubna byla Fatra vyhlášena národním podnikem. 

Na konci roku tvořily základní výrobní sortiment v pořadí podle velikosti 

podílu na celkové produkci: pryžové hračky a míče, technické pryžové 

výrobky, novodurové trubky, konfekce PVC, plastik (fólie PVC), novoduro-

vé fólie, lisované desky, ubrusy, opryžované pláště. 

Vystavěno bylo šest dvojdomků, další svobodárna, mateřská škola a část 

zámku byla přestavěna na byty. 

1947
Fatra získává vedoucí postavení v ČSR ve výrobě opryžovaných plášťů na-

nášením roztoků elastomerů na podkladové textilie. Svou činnost zahájila 

i první třídicí a regenerační dílna sběrového a vratného odpadu PVC.

Z Anglie je získáno vysokofrekvenční svařovací zařízení Radiofon. 

Výroba pryžových hadic byla převedena do pobočného závodu Optimit 

Odry. 

1948
Fatra měla 2  058 zaměstnanců a  5. ledna 1948 byla dána do  provozu 

tříetážová budova (č. 34). 

Technologií svařování se začaly se vyrábět první nafukovací hračky z fólií 

PVC – žába, ryba, želva. Technologie tvarování vyfukováním se používala 

pro výrobu hlaviček pro loutky, jednou z  prvních hraček byl Naháček. 

Na  čtyřválcové jednotce Škoda a  dvoubarevném potiskovacím stroji 

Zimmer byla zahájena sériová výroba potištěných fólií PVC. 

Do výroby nastupuje 24 prvních absolventů učiliště Fatra v oboru gumař. 

Vedení závodu spolu s odborovou organizací zahájilo budování učňov-

ského střediska v budově napajedelského zámku.

První číslo podnikových novin vyšlo v roce 1946.

Už v roce 1945 se začalo s přípravou odborného 

učiliště.

Dr. Ing. Ivan Franta vyhlašuje Fatru národním 

podnikem.

Dr. Ing. Ivan Franta s představiteli Českých závodů 

kožařských a gumárenských při prohlídce závodu.
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1949
Na  rekonstruovaných gumařských strojích – tříválcových kalandrech 

Baťa a bubnových lisech Buzuluk – je zahájena výroba laminované podla-

hoviny. Fatra vyrábí instalační trubky z neměkčeného PVC a zavádí tech-

nologii zdvojování/dublování měkčených fólií na výrobu hraček na třívál-

cové jednotce Svit. V etážovém lisu mezi chromovanými deskami jsou 

vyrobeny první plastilakové fólie (fólie PVC s vysokým leskem) pro galan-

terní průmysl a  z  neměkčených směsí na  pětiválci Farrel barevné fólie  

Fatroid. Novým výrobkem je také svařovací drát na spojování plastů hor-

kým vzduchem.

Dívčí svobodárna je adaptována na závodní klub. 

1950
Rozvíjí se výroba podlahovin a  jsou vylisovány první novodurové desky 

v  etážových lisech. Podáno bylo 365 zlepšovacích návrhů a  Fatra byla 

prohlášena údernickým závodem.

1951
Technologie vytlačování se stává druhou rozhodující technologií při zpra-

cování PVC. Základní práce v této oblasti jsou dílem Ing. Františka Tomise. 

Byla zahájena výroba bílých tub na zubní pasty technologií tvarování vyfu-

kováním. Vytlačovací stroje, otočné lisy a formy byly zhotoveny ve Fatře.

Byla zahájena výroba hadiček a profilů z měkčených směsí a výroba lepi-

del pro lepení podlahovin PVC. Výrobkový sortiment tvoří z 85 % výrobky 

z PVC směsí a jsou ověřovány první zásilky tuzemských emulzních typů 

PVC z Chemických závodu Wilhelma Piecka Nováky.

Ve Fatře je ustaven výzkumný ústav plastikářské technologie (v roce 1959 

je přemístěn do VÚGPT) a učňům je vyhrazena vlastní dílna. 

1952
Fatra zapisuje do rejstříku ochranných známek jako svou slovní znám-

ku NOVOPLAST. Sortiment se rozšiřuje o výrobu splachovacích trubek, 

kolen, odboček a oblouků z neměkčených směsí PVC. Skladba směsí je 

z největší části tvořena dovozními typy PVC. Byla zahájena stavba teplárny 

(budova č. 42) a uvedena do provozu třípodlažní budova (č. 35). Na místě 

zchátralého skleníku v zámeckém parku se začal budovat závodní klub, 

který byl dokončen v roce 1955.

Igelitové pláště z první fólie PVC české výroby.

Práce na kalandru.

Loutka pro film Hermíny Týrlové.

Pogumování válců

Příprava fólií na hračky.

Dokumentace k hračce „Naháček“, která byla prvním 

výrobkem vyrobeným tvarováním z  hadice přímo 

na hubici vytlačovacího stroje.
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1953
Fatra zavání výrobu svařovaných nafukovacích míčů. Do Břeclavi je pře-

vedena technologie výroby gumových hraček. Provoz v závodě Gumotex 

Břeclav byl zahájen již v roce 1950 a o dva roky později byl tento závod 

z n.p. Fatra vyčleněn.

1954
Instalována čtyřválcová jednotka Buzuluk na výrobu podlahovin. Výroba 

a vývoj výrobků tvarovaných z neměkčených fólií PVC (mýdelníčky, kra-

bičky a obaly) je zastavena a předána národnímu podniku Technoplast 

Chropyně. Novým výrobkem jsou splachovací nádrže z  neměkčeného 

PVC a plastické mapy Fatrokart. 

Současně je zahájen aplikovaný výzkum v oblasti zpracování polyolefinů 

(PE) technologií vyfukování na vytlačovacích strojích. 

Tvarované díly z neměkčeného PVC.

První svářečka Igelitu.

Kolekce hraček pro prezidenta Klementa Gottwalda.

Hračky a dětská chrastítka z igelitu.

Válcovací jednotka Buzuluk.

Vyfukované a odlévané hračky PVC vzhledově 

připomínaly hračky gumové.

Kotel na vyfukované výrobky.

Stavba nové kotelny.
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Fatra se potýkala s omezenými možnostmi importu surovin 
a s kvalitativně nevyhovujícími dodávkami začínající tuzem-
ské výroby. Zatímco svět upravoval PVC do jemného prášku 
v horkovzdušných rozprašovacích sušárnách, Fatra si první 
dodávky z  tuzemska mlela na obilných mlýnech a materiál 
dál technicky upravovala. Strojní zařízení scházelo zcela. 
Československé strojírenství mělo světovou úroveň, na plas-
tikářský boom však reagovalo pomalu.

Konstruktéři, technologové, technici a strojaři ve Fatře tento de-
ficit doháněli. Kdysi jim říkali „myslivci“, než byli soustředěni 
do  prototypové dílny. Později byla přejmenována na  dílnu auto-
matizace a mechanice, ale předtím i potom se jí běžně říkalo po-
kusná. 
Zpočátku šlo o úpravy gumárenských strojů. Pak o výrobu jednodu-
chých jednoúčelových zařízení na zpracování fólií PVC a konečně 
o zařízení, která dosáhla širšího uznání.
V padesátých letech, když vázl dovoz korku do republiky a státní re-
zervy lehly popelem, se měla Fatra postarat o zazátkování všech lahví 
octa, lihovin i vína v tuzemsku naplněných. Úhrnem asi 30 milionů 
kusů. Řešením Josefa Sigmunda a postavením automatu na tvarova-
né kloboučkové uzávěry však práce neskončila. V režii státního fil-
mu byl v závodním klubu Fatry natočen i  instruktážní snímek, jak 
se láhev s novodurovou zátkou otevírá. Snímek byl promítán po celé 
republice v rámci Týdeníku před každým filmem.
Následoval automat na  knoflíky pro pláštěnky a  svařování sáčků 
z PE. První automat v roce 1956 svařil denně 3 000 sáčků a byl po-
řízen za  1  660 korun. Řešitelé Josef Tymonek a  Antonín Planeta 
pokračovali ve vývoji a po roce dosáhli výkonu 28 000 sáčků. 
Svou dobu předběhla linka na  výrobu fixační fólie z  PE, známé 
jako bublinková. Výkresová dokumentace byla v roce 1974 prodá-
na do Polska, Bulharska a NDR. Do NSR bylo prodáno řešení jed-
nostupňové navíječky svařované podlahoviny. 
Úřad průmyslového vlastnictví eviduje přes čtyřicet přihlášek pa-
tentů a užitných vzorů z Fatry. 
Zcela přirozeně by se dalo ve výzkumu a vývoji najít příslušné pro-
cento chyb. Projektů, které nikam nevedly, omylů, jejichž přínosem 
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bylo jen poznání, kudy ne. Někdy se nepodařilo projekt zvládnout 
technicky, jindy jej ukončil nezájem trhu či lepší konkurence. 
Rozhodující moderní technologická zařízení od renomovaných za-
hraničních firem získala Fatra až v šedesátých letech. Do té doby se 
mohla rozvíjet jen díky svému vlastnímu úsilí. Na začátku sedmde-
sátých let už představovaly stroje a zařízení zakoupené u specializo-
vaných firem 60 % vůči 40 % vlastní provenience. 
Do  roku 1995 bylo ve  strojařských dílnách vyrobeno pro Fatru  
186 vytlačovacích strojů a  další dvě desítky pro jiné firmy. V  de-
vadesátých letech dosáhlo mistrovství napajedelských strojařů při 
výrobě vytlačovacích strojů až na účast na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně. Zajímavou historickou paralelou byla dodáv-
ka šneků z napajedelské strojírny do Anglie, odkud v minulosti po-
cházely první stroje pro Fatru. 

Díky všestrannému umu zaměstnanců se na Fatru po celou dobu 
její existence obracejí klienti s netypickými požadavky na produkty 
z plastů. Pro Národní divadlo v Praze a Státní divadlo v Brně byla 
vyrobena speciální podlahovina pro baletní scénu. Zvláštní úpra-
vu vyžadovala černá matná fólie pro divadelní jeviště. Mistrovským 
kouskem fatrovských rytců byly tiskací válce pro výrobu replik pů-
vodních tapet, pro něž Národní divadlo nenašlo vhodného výrobce 
ani za hranicemi republiky. Nejedná se jen o příležitostné atypic-
ké zakázky, ale zejména o kvalitní sériové produkty pro extrémní 
podmínky. Např. novodurové profily pro těsnění dilatačních spár 
na vodním díle Orlík nebo střešní izolace stanice lanovky na nejvyš-
ším místě České republiky. 
Významným mezníkem desetiletí v  životě Fatry bylo vybudování 
Klubu kultury podle projektu doc. Ing. arch. Karla Fischera na mís-
tě bývalého skleníku v zámeckém parku. Zámek získala firma Baťa 
ve veřejné dražbě majetku Marie Baltazziové v roce 1935.
Fatra jej dostala do vlastnictví po znárodnění Baťova koncernu a vy-
užívala jej vskutku všestranně. Kromě učiliště zde v minulosti pro-
vozovala také jesle, část upravila na byty pro zaměstnance, pořádala 
zde výstavy a konference. V nově vybudovaném klubu získali vlast-
ní scénu loutkoherci, kteří působili v Napajedlích od konce 19. sto-
letí. Jejich divadélko s marionetami patří k posledním možná čty-
řem v republice. Od padesátých let zde nepřetržitě působí folklorní 
soubor Radovan, založený z  iniciativy nadšenců z Fatry. Po téměř 
stejně dlouhou dobu se každoročně stávala Napajedla místem, kam 
se sjížděli nejlepší amatérští divadelníci z celé republiky. Ne bez dů - 
vodu byla přehlídka nazývána „moravským Hronovem“. Rozlehlý 
park byl zase nejlepším místem pro volejbalové a  tenisové kurty,  

Budova klubu kultury byla otevřena v roce 1955.

Ředitel podniku Oldřich Svačina přebírá Rudý prapor 

vlády pro kolektiv Fatry.
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1955
V  roce 1955 byly zahájeny přípravné práce na  rozšíření závodu. Jejich 

součástí bylo vybudování inženýrských sítí a kanalizace, studní a čistírny 

odpadních vod. 

V  květnu byla zapsána do  registru mezinárodních ochranných známek 

v Ženevě značka „f“ v kruhu pro značení výrobků vyrobených ve Fatře.

1956
Ve druhé polovině roku bylo zahájeno průmyslové zpracování polyety-

lenu. 

Již počátkem roku se uplatnil při výrobě tub, sáčků a trubiček. Za pět let 

vzrostl objem zpracovaného materiálu PE z 12 tun na 799 tun.

K modernizaci výroby podlahovin došlo zavedením kontinuální plastifika-

ce na hnětiči Svit. Na trh byl uveden první bazén z dlouhé série nafuko-

vacích vodních hraček z fólií PVC. Byl vyvinut a uveden do provozu otoč-

ný automatický lis na výrobu zátek. V širším měřítku je zavedena výroba 

ochranných nátěrů na bázi PVC. 

Meziroční růst výroby v prvním desetiletí po válce činil 15  % a obrovský byl 

nárůst zlepšovatelského hnutí. 

1957
Světovou úroveň představuje technologie vakuového tvarování hraček. 

Zkonstruován a  vyroben je automatický tvarovací lis na  výrobu drob-

ných dílců z neměkčených směsí (bateriové uzávěry) a granulovací stroje 

na  zpracování PVC a  PE. Novinkami ve  výrobním sortimentu jsou níz-

kotlaké černé trubky z odpadového PVC a transparentní fólie z neměk-

čených směsí. 

Zahájena byla výroba lepicí pásky PVC Isolepa, jejíž sortiment byl v roce 

1964 obohacen o pásky s šachovnicovým vzorem. Na poloautomatech 

vlastní výroby se izolepa vyráběla až do roku 1981.

1958
Vzniká Výrobně hospodářská jednotka Fatra a tato forma organizace trvá 

do roku 1965. Instalována je nová moderní čtyřválcová linka Kleinewefers 

(KW) s horním předsazeným válcem pro tažení fólií z měkčených smě-

sí PVC o šířce 1 600 mm. Je zavedena výroba benzinuvzdorných hadic 

a zhotoven stavebnicový automat na výrobu tub. Byla vyrobena první izo-

lační fólie s názvem Izofol.

zázemí zde měli po jistou dobu i házenkáři a v zimě v létě byl cílem 
procházek obyvatel města všech věkových kategorií.
V roce 2003 byla ukončena renovace zámku a Fatra pozvala veřej-
nost k návštěvě. Den otevřených dveří přilákal přes dva tisíce lidí. 
Přišli nejen lidé, kteří v  zámku určitý čas bydleli, v  bytech nebo 
v ubytovnách učiliště, ale i ti, kteří zámek navštívili poprvé. Ti mož-
ná čekali turistickou atrakci a neuvědomovali si, že o objekt pečuje 
výrobní závod. Za peníze, které se spíše měly vracet do rozvoje závo-
du a jeho zaměstnanců. Nový majitel si to uvědomoval velmi dobře 
a zámek byl v roce 2008 prodán. 
S  podporou Fatry byl existenčně spojen veškerý společenský život 
ve městě. V minulosti bylo zcela běžné poskytovat mechanizaci i pra-
covní síly na stavební práce. Ať už šlo o výstavbu kanalizace, vlakové-
ho nádraží, úpravu chodníků či zvelebení rekreačního areálu Pahr-
bek. Za třicet let se město změnilo. Počet obyvatel vzrostl z necelých 
4 tisíc v  době založení Fatry na  téměř 6 tisíc v  šedesátých letech. 
Fatra měla na jeho růstu podíl výstavbou bezmála pěti set bytů a in-
vesticemi do veškeré občanské vybavenosti. 

Velký symfonický orchestr ZK Fatra z roku 1956.

Fotbalový tým Fatra z roku 1961.

Zámek sloužil učňům po otevření učiliště ve Fatře jako 

internát až do osmdesátých let.

První výrobky z PE.

Už od roku 1948 Fatra fólie potiskovala a panenky šly 

s módou.

Do Fatry se jezdilo na zkušenou.
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1959
Instalován potiskovací šestibarevný stroj Dornbusch pro potisk fólií PVC 

hlubotiskem a zahájena výroba butyralové (PVB) fólie pro vrstvená skla.

1960
Byla zavedena výroba zavlažovacích souprav z PE a vyvinuto a vyrobeno 

poloautomatické zařízení na ořezávání novodurových desek z PVC. Gra-

nitolu Moravský Beroun bylo předáno know-how pro výrobu spirálových 

hadic a umělých kůží Novoplast, národnímu podniku KOH-I-NOOR Čes-

ké Budějovice výroba transfúzních souprav z měkčených směsí PVC.

Instalován byl první plastifikátor na výrobu granulátu PVC.

Pokračuje výstavba výrobních objektů, skladu bednárny, stolárny a garáží 

pro elektrovozíky. Stará pracoviště byla likvidována a nahrazena moder-

ními provozy.

1961
Zavedena výroba konfekce z  plastiku Napa a  výroba tlakových trubek 

z neměkčených směsí PVC. 

Dokončena je stavba podnikové vlečky a skladu surovin (budova č. 44). 

Tuby na zubní pasty byly prvními výrobky zpracovávané 

technologií vytlačování a následného vyfukování.

Svařování sáčků se modernizovalo zařízením vlastní 

výroby.

Také zařízení pro zpracování PE byla výsledkem práce 

fatrovských konstruktérů a strojních dílen.

Výroba plášťů vysokofrekvenčním svařováním. Čistírna odpadních vod.

Leták - informační nástěnka pro zaměstnance

Izolepa se vyráběla ve Fatře do roku 1981.

Svařování PE sáčků na Rolomatu.
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1962
Byl dokončen vývoj první automatické svařovací linky na výrobu pytlů z PE, 

zdokonalena technologie lisování podlahoviny PVC vyřešením nekonečné 

textilní vložky a kompenzačního zařízení na balení. Jednalo se o podla-

hovinu vyráběnou v pásech a  lisovanou na bubnových lisech ze tří fólií 

rychlostí 80 metrů za hodinu. 

Na zakázce míčů pro Kanadu je poprvé použita technologie potiskování 

sítotiskem. 

Dokončena je výstavba svobodárny pod Pohořelicemi.

V  tomto roce měl závod 2  508 zaměstnanců. Poměr mužů a  žen byl 

téměř shodný – 1 327 a 1 303. Ze samotných Napajedel pocházelo 967 

zaměstnanců.

1963
V dokončené hale válcovny se instaluje nová technologie – čtyřválec Co-

merio a dvoustupňové míchačky Henschel. Extruzní proces zaznamená-

vá další pokrok – je zahájeno vytlačování ze směsí v práškové formě, tzv. 

aglomerátu. 

Výstavba závodu pokračuje budováním trafostanice, kompresorovny 

a rozšířením kotelny. 

Fatra kupuje rekreační středisko Dinotice v Beskydech. Do té doby slouži-

lo k dětské i rodinné rekreaci středisko „Smraďavka“ v Buchlovicích. V prů-

běhu let byl zámeček Dinotice přestavěn, vybudováno koupaliště, hřiště, 

dům pro správce a areál doplněn desítkou dřevěných chatek.

1964
Fatra přikročila ke  zpracování tuzemských suspenzních polymerů PVC 

pod označením Slovinyl. Je instalován vytlačovací stroj Buzuluk s  plo-

chou hubicí na výrobu desek z PE a je zahájena výroba dlaždic z podlaho-

vé krytiny PVC. Jednalo se o vysoce plněnou podlahovou krytinu vyrábě-

nou na bubnových lisech, které zaručovaly rozměrovou stálost materiálu 

a vysekávaly se do čtverců 25×25 cm. 

V letech 1964 – 1967 postavila Fatra v Napajedlích 56 bytů.

Fatra vyráběla také konfekci z plastiku NAPA.

Pohled na Fatru od Makové.

Stavba pětipodlažní budovy válcovny.

Stavba budovy PE.

Rekreační středisko Dinotice.

Maketa plánu výstavba Fatry v šedesátých a sedmadesátých letech.

Výroba dlaždic z podlahové krytiny.

Výroba podlahové krytiny.
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Fatra byla v  tuzemsku známým a vyhledávaným výrobcem, 
v  zahraničí byl veškerý obchod zprostředkováván podniky 
zahraničního obchodu. 
V  šedesátých letech ve  firmě vznikl prostor pro vytvoření 
vlastních obchodně technických služeb, které dostaly na sta-
rost veškerou reklamu, ať již šlo o prospekty, katalogy, výsta-
vy i jednotlivé propagační akce a následně i průzkum trhu.

Do povědomí lidí se jí dařilo pronikat prostřednictvím atraktivních 
výrobků ze sortimentu spotřebního zboží. Pro Závod míru, což byl 
do osmdesátých let největší evropský amatérský cyklistický závod, 
vyrobila 20 000 potištěných tašek. Propagační záměr splnila i do-
dávka 100  000 nafukovacích autíček do  Německé demokratické 
republiky. Za oceán pronikla Fatra potištěnými míči pro světovou 
výstavu v  kanadském Montrealu a  nafukovací hračky byly po  jis-
tou dobu šlágrem švýcarské potravinářské firmy NAGO. V balíčcích 
s dětskou snídaní šly úžasně na odbyt, přestože nafukovací zvířátka 
Tučňák, Liška či Tygr z Fatry byly dražší než potraviny. 
Nafukovací hračky se prodávaly po celé Evropě, do USA, Venezuely, 
Egypta, Indie, Kuvajtu a Barmy, dokonce i na ostrovy Fidži. V cel-
kovém objemu výroby představovaly v době své nejvyšší produkce 
necelé jedno procento, ve vývozu byl jejich podíl desetiprocentní. 
Rodný list malých nafukovacích hraček nese letopočet 1948. V roce 
1953 započala výroba nafukovacích míčů. V roce 1956 byl vyroben 
první nafukovací bazén a  od  roku 1962 byly hračky potiskovány 
technologií sítotisku. V roce 1971 umožnil zvýšení produkce nafu-
kovacích míčů automat vlastní výroby. Technologické řešení podle 
vynálezu Petra Grätzera a Karla Stoklasy bylo světovou prioritou. 
Prvními nafukovacími hračkami byly míče, zvířátka a  panenky, 
po  zvládnutí technologie dublování fólií přibyly bazény, lehátka, 
čluny, sedací hračky. Těmi, kdo je vyslali do světa a zajistili jim mi-
mořádný úspěch, byli designéři Libuše Niklová a Alfred Klug. 
Po roce 1964 dodala Fatra na trh vyfukované hračky z polyetylenu 
s harmonikovým tělem. Zvířátka Kocour, Lev a Tygr získala několik 
veletržních medailí a  označení dokonalého výrobku udělovaného 
ministerstvem průmyslu. Tyto hračky vznikly docela nenápadně. 

1965/74

Návštěva prezidenta republiky Ludvíka Svobody.
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Tělíčko zvířátek tvořily hadice do splachovačů. V přepravních vo-
zících jich byly hromady a  denně kolem nich prošly desítky lidí. 
Lidí bez invence Libuše Niklové. Prostě je viděla jinak a výsledkem 
byla již zmíněná trojice vyznamenaných zvířátek – nápad jednodu-
chý a geniální zároveň. Všechny získaly ocenění Dokonalý výrobek 
roku 1965. 
Modrého slona a  kajak Alfréda Kluga titulem Vybráno pro CID 
ocenil Institut průmyslového designu v roce 1969. Následoval bu-
vol a  žirafa Libuše Niklové, které zdobí tituly Vynikající výrobek 
roku 1973. 
Celkem získalo ocenění v soutěžích a na veletrzích 56 vzorů hraček. 
A líbily se i v zahraničí. Dokonce natolik, že je prostě okopírovali 
– na  Tchaj-wanu nafukovacího psa Alfreda Kluga, v  Hongkongu 
kocoura Libuše Niklové.

Pohled z Fatry do města. V desetiletí 1960–1970 se Fatra rozšířila o osm nových 

objektů, vybudovány byly chodníky a silnice, osvětlení 

celého areálu a nový vstup do závodu.

V bývalé klášterní zahradě byly vybudovány nové jesle 

pro 35 dětí a mateřská škola pro 90 dětí.
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1965
V  tomto roce byl vytvořen rozhodnutím ministra chemického průmys-

lu oborový podnik Československé závody gumárenské a plastikářské se 

sídlem v Gottwaldově a Fatra se stala závodem ČZGP č. 51. Tato organi-

zační struktura existovala do konce roku 1968.

Pokračovala instalace nové technologie – válcovací linky Comerio, Briem 

a linky Kleina-Carraro pro potiskování a svařování PE. 

Byla zahájena příprava výstavby sedmipodlažní budovy administrativy 

(č. 13). Předběžné povolení k trvalému užívání tohoto objektu bylo vydá-

no 5. 3. 1968.

Vedle budovy technologů, konstruktérů a závodní laboratoře je dokonče-

na pětipodlažní budova odboru péče o základní prostředky (č. 25). 

1966
Pokračovala instalace nové techniky na zpracování PE – pětice vytlačova-

cích strojů VS ø 120 mm Superba-Bielloni a čtyřbarevný potiskovací stroj 

Carraro se svařovacím zařízením na  samonosné pytle PE. V  roce 1966 

bylo podáno 260 zlepšovacích návrhů, z  nichž byla více než polovina 

realizována.

Vybudována byla čtyřpodlažní budova pro zpracování PE (č. 23) a  také 

jesle a mateřská škola.

To, že byla výroba hraček v roce 2000 ve Fatře zastavena, souviselo 
se situací na trhu, který zaplavily levné čínské hračky. Výroba tech-
nologií svařováním se omezila na reklamní nafukovací předměty.
Impulsem pro návrat k  výrobě hraček byl ohlas veřejnosti na  vý-
stavu díla designérky Libuše Niklové, která byla v  rámci udílení 
cen Czech Grand Design 2011 uvedena in memoriam do Síně slávy. 
V roce 2013 byla výroba retro hraček doplněna o nové hračky mla-
dých designerů. Za tuto kolekci Fatra obdržela cenu Výrobce roku 
2013 od  Akademie designu České republiky. Všechny vyráběné 
hračky se rovněž pyšní certifikáty Česká kvalita a Bezpečná hračka.

Vyfukované hračky z PE a PVC. Nestárnoucí nafukovací míče.

Z Hostinného přešla do Fatry výroba tiskacích 

a dezénovacích válců.

Nafukovací hračky.

Libuše Niklová a její populární kocour.

Dokumentace pro výrobu harmonikových hraček.
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1967
Firma prochází další modernizací – je dokončena pneudoprava sypkých 

materiálů PVC a mechanizována skládka uhlí. Ve výrobě probíhají první 

zkoušky se zpracováním tuzemského polyetylenu pod označením Bralen 

ze Slovnaftu Bratislava. 

Byla postavena pětipodlažní budova válcovny PVC (č. 24) a  provedeny 

další úpravy rekreačního střediska Dinotice.

1968
V roce 1968 byla uvedena do provozu vysoce výkonná výrobní linka typu 

Anger, na  které se vyráběla vytlačovaná podlahovina v  šíři 1  500   mm. 

V následujícím roce se rozběhla další linka tohoto typu na výrobu sva-

řované podlahoviny z válcovaných fólií s  roční kapacitou 3 miliony m2. 

Denní výkon na lince více než trojnásobně převýšil kapacitu výroby vytla-

čované podlahoviny.

Na dvou svařovacích strojích byla zahájena výroba tašek PE s navařova-

nými držadly. Díky vynálezu pracovníků prototypové dílny je zahájena 

výroba fixační fólie z PE. V roce 1989 byla výroba převedena do Agrostavu 

Topoľčany. 

1969
Ze závodu Fatra se opět stává národní podnik s provozovnou v Olomouci.

Ve  výrobě podlahové krytiny byl zaznamenán nárůst proti roku 1968 

o 88,9  %, ve  srovnání s  rokem 1965 dokonce o  171,3  %. Výrazný vzrůst 

byl zaznamenán i u dopravních pásů a výroba PE se dočkala zásobníků 

s pneumatickou dopravou. 

Byla vybudována skládka uhlí, zajištěno osvětlení závodu, vybudována sil-

nice a chodníky v podniku.

Bylo rozhodnuto i o družstevní bytové výstavbě v ulici Sadová, Svatoplu-

kova a Malina I. Je postaven šestnáctibytový dům, 12 rodinných domků 

a poskytnuto 25 nenávratných půjček na individuální výstavbu. 

Válcovací linka Comerio.

Příprava elektrod na svařování.

Výroba sáčků PE.
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1970
Do  provozu byla uvedena linka na  výrobu PVB fólie – československý 

patent zaměstnanců Fatry a VÚGPT (Výzkumný ústav gumárenské a plas-

tikářské technologie) v Gottwaldově. Je zahájena výroba smršťovací fólie, 

podlahoviny s tepelnou a zvukovou izolací na plstěné podložce s názvem 

Lamitex a tapet FAT s papírovou vložkou s nánosem silikonu. Zájem zá-

kazníků získala kobercová podlahovina Nafatex. U strojů na vytlačování 

desek z PE se poprvé objevuje zařízení, které přímo u stroje zpracovává 

odpad a  ořezané okraje tak lze v  podobě drti použít opět pro výrobu 

desek. 

V roce 1970 Fatra jako první mezi českými gumařskými a plastikářskými 

závody začala zpracovávat rozpis výroby na samočinném počítači. Jed-

nalo se o počítač Datasaab D 22 švédské výroby.

1971
Je instalován automat vlastní výroby na  svařování nafukovacích míčů 

a do Napajedel je přemístěna výroba řemenů a dopravních pásů z Olo-

mouce. Fatra se stala jediným výrobcem důlních dopravních pásů v re-

publice. V  následujícím desetiletí jejich produkce vzrostla ze 4 tis. m2 

na 520 tis. m2 ročně. Umožnila to rozsáhlá investice do rozšíření výroby 

– napouštěcí linka, linka na tažení krycích fólií a lisování – a vývoj produk-

tu pro různorodé použití v těžařském průmyslu, zemědělství, stavebnictví 

i potravinářství.

Výstavba administrativní budovy 13 a nového vstupu do Fatry.

Svařování a potiskování sáčků.

Vyfukování fólií z PE.

Pohled do strojírny.

Výroba tlakových PE trubek

1965 / 74



6 36 2

FATRA 1935 / 2015

1972
Velmi důležitou oblastí činnosti Fatry bylo rozvíjení spolupráce s Výzkum-

ným ústavem gumárenské a  plastikářské technologie v  Gottwaldově. 

Společně byla nalezena vhodná technologie výroby hydroizolačních fólií. 

Pomocí těchto fólií se v  následujících letech podařilo vyřešit výstavbu 

silážních žlabů v  zemědělství, izolaci stanic pražského metra, uložiště 

popílku Vojkovice, přívodní kanál vodního díla Gabčíkovo atd. Smlouva 

o spolupráci byla uzavřena rovněž mezi Fatrou a Fakultou technologic-

kou VUT se sídlem v Gottwaldově. Vývojová spolupráce stále pokračuje 

i pod hlavičkou Univerzity T. Bati.

1973
Ocenění ministerstva průmyslu „Vynikající výrobek roku“ se dostává do-

pravním pásům PVC a hračkám Žirafa a Buvol. Ve druhé polovině sedm-

desátých let bylo vysláno na  trh 37 nových hraček, které vítězily v  do-

mácích i  zahraničních soutěžích, získávaly zlaté medaile na  veletrzích 

a označení „vybráno pro CID“ (Czechoslovak Industrial Design). Ocenění 

uděloval Institut průmyslového designu nejlepším československým vý-

robkům.

1974
Je instalováno svařovací zařízení na  výrobu tenkostěnných pytlů z  PE 

a pro výrobu obalových fólií z PP vytlačovací stroj, zhotovený ve VÚGPT 

v Gottwaldově. Sortiment laminovaných a izolačních podlahovin je roz-

šířen o nové vzory. 

Linka na výrobu fólií do bezpečnostních skel byla 

společným dílem Fatry a VÚGPT a jediná v republice.

Žirafa a Buvol získali ocenění „Vynikající výrobek roku 

1973“.

První sedací hračky

– Slon, Buvol, Žirafa.

Potisk fólií PVC hlubotiskem.

Výroba silážních plachet.

Dopravní pásy získaly cenu „Vynikající výrobek roku 1973“.

Výroba samonosných pytlů.
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Fatru a její chropyňskou část – dříve společnost Technoplast 
– dělí v počátku vzniku 14 let a místně nějakých 20 kilome-
trů vzdušnou čarou. Po celou dobu oba plastikářské podni-
ky k sobě tak trochu patřily. Jednotlivá oddělení si dokázala 
navzájem pomoci, mezi jednotlivci vznikala mnohaletá přá-
telství. V napajedelské Fatře i v chropyňském Technoplastu 
byli lidé pracovití, odborně zdatní a  hrdí na  svůj podnik. 
Když byly v roce 2002 oba podniky sloučeny, rivalita patrio-
tů neměla dlouhého trvání, společná práce je spojovala. 

V nových podmínkách bylo zcela nereálné trvat na zachování celé 
šíře produkce. Ve  světě specializovaných firem bylo nutné zvolit 
produkty s budoucností, soustředit se na jejich zkvalitnění, zefek-
tivnit jejich výrobu a upevnit pozici na trhu. 
Původní chemická výroba chropyňské části závodu byla ukončena 
a výrobní program se soustředil tak jako v Napajedlích na zpracování 
plastů. Hlavním produktem provozovny v Chropyni jsou dnes vysoce 
kvalitní fólie a lamináty BO PET, vstřikované a tvarované výrobky. 
A jak vůbec Technoplast vznikl?
Plastimat z  Jablonce nad Nisou začal v  Chropyni měnit cukrovar 
na závod na zpracování plastů v polovině roku 1949. Necelá stov-
ka dělníků demontovala staré zařízení a  na  jeho místě instalova-
la nové. Navzdory všem pochybovačům se výroba rychle rozběhla 
a byla velmi životaschopná. Po dvou letech zde byl samostatný ná-
rodní podnik Technoplast. 
Startovací pozice lisovaných, vstřikovaných a  válcovaných výrob-
ků byly shodné, díky koženkám měla válcovna brzy navrch. Tech-
noplast měl na výrobu koženek český monopol a  soustředil na ni 
vývojářské i finanční kapacity. 
Území Chropyně se díky prosperujícímu závodu rozšířilo o 24 hek-
tarů, na kterých bylo postaveno během tří let sídliště s pěti stovka-
mi bytů a  veškerou občanskou vybaveností. Počet obyvatel vzrostl 
na pět tisíc, Chropyně byla povýšena na město. V Technoplastu byl 
položen základ pro výrobu syntetických usní. 
Nový materiál vyvíjeli Ing. Sýkora, CSc., Ing. Karásek a Ing. Hado-
báš ve výzkumném ústavu v Gottwaldově pět let. Zkušební provoz 
probíhal dlouhých 55 měsíců a další dva roky trvalo, než se podaři-
lo dosáhnout projektované kapacity. 

1975/84
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Syntetická useň s názvem Barex. Pojmenování, které se stalo poj-
mem i pro ty, kdo nikdy neslyšeli o Technoplastu. Znali jej obuv-
níci od  Anglie po  Vietnam. V  roce 1980 bylo vyrobeno z  barexu 
12 285 milionů párů obuvi. Do zastavení jeho výroby v roce 2005 
opustilo brány závodu 90 milionů metrů čtverečních. Při šířce role 
1 metr by se jím dala dvakrát ovinout zeměkoule a ještě by zbylo. 
Po roce 1989 se český obuvnický průmysl dostal do existenčních po-
tíží, na  trhu byl přebytek levné asijské koženky a Fatra stála před 
otázkou, zda zastaralé technologické zařízení při obtížně udržitel-
né pozici na trhu modernizovat. Odpověď byla jednoznačná, po 33 
letech byla výroba barexu ukončena. 
Objekt, původně zamýšlený pro rozvoj barexu, posloužil po  roce 
1990 biaxiálně orientovaným PET fóliím. Ty se vyráběly v osmde-
sátých letech v omezeném množství v bývalém SSSR, NDR a Polsku, 
větší část se dovážela ze západní Evropy. Státní úkol byl tehdy jed-
noznačný: nahradit drahý import, uspokojit potřebu domácích 
zákazníků a zbývající produkcí obohatit východoevropský trh. In-
vestiční úvěr na celý projekt se během realizace v důsledku dvojí 
devalvace koruny zvýšil ze 400 milionů na 1 miliardu korun. Hlav-
ní dodavatel zbankrotoval před dokončením a po rozpadu VÚGPT 

Výroba syntetických usní.

Syntetická useň Barex – pro výrobu obuvi.

Nestárnoucí design nafukovacích hraček.

Výroba BO PET fólií.
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1975
Vyrobena nultá série podlahoviny Elektrostatik. Speciální podlahovina je 

určena pro operační sály, rentgenová pracoviště, výpočetní střediska, te-

lekomunikační objekty aj. Při položení na uzemněnou vodivou síť dokáže 

odvádět elektrostatický náboj. Podlahovina je dodávána v rolích o šířce 

1 m a tloušťce 2–3 mm. Vývoj je opět společným dílem Fatry a VÚGPT. 

Další vývoj se soustředil na dlaždice. V  roce 1977 firma zahájila výrobu 

lisované elektrostaticky vodivé homogenní podlahoviny Fatrantis Prim 

ve čtvercích 600×600 mm na lisech vlastní konstrukce. 

Dovážené suspenzní typy PVC byly nahrazeny Neralitem ze Spolany Ne-

ratovice. 

1976
Výrazné zvýšení výkonu i  kvality znamenala pro výrobu novodurových 

trubek a profilů instalace nových vytlačovacích strojů Cinncinati, Reifen-

häuser a Chodos. Vývoj této technologie dosud probíhal ve Fatře na stro-

jích vlastní výroby. 

1977
Izolační fólie Ropoplast, odolávající ropným produktům, a  zemědělská 

fólie Agrofol získávají osvědčení technicky pokrokového výrobku. Zaháje-

na je výroba koextrudovaných profilů z neměkčených směsí PVC. 

1978
Byla zprovozněna přízemní halová budova 21b, v níž je soustředěna výro-

ba smršťovacích fólií z PE a výroba tubulárních neorientovaných fólií z PP 

na 14 vytlačovacích strojích Chodos. Rozšířena je výroba granulátu PVC 

na plastifikátoru Trusioma.

Výrazným exportním artiklem Fatry do zemí tzv. východního bloku byly 

dopravní pásy a řemeny PVC, plastiky a fólie, dezénovací desky a trubky 

ND. Do nesocialistických zemí se vyvážely fólie, plastiky a ubrusy PVC, 

nafukovací hračky, samonosné pytle a dezénovací desky.

Rodinám zaměstnanců bylo předáno do  užívání 129 bytů na  Nábřeží 

a v následujícím roce dalších 74 na Zábraní.

zanikl i  řešitelský tým. Nezbývalo než projekt dokončit vlastními 
silami. Zatížen vysokým úvěrem měnil Technoplast ihned v úvodu 
původní koncepci, neboť se mezitím rozpadla tuzemská průmyslo-
vá výroba i celé RVHP a potenciální odběratelé zanikli. Situaci se 
podařilo řešit exportem, neboť světová spotřeba obalových fólií byla 
velká. Bylo však nezbytné linky rekonstruovat, zvýšit produktivitu 
i kvalitu, což si vyžádalo další finanční náklady. Po úspěšném zvlád-
nutí rekonstrukce zaplavily světový trh fólie z východní Asie a jejich 
cena klesla na polovinu. I s touto konkurencí se musela výroba PET 
fólií vyrovnat. Dnes patří BO PET fólie mezi významné produkty 
Fatry, která je jejich jediným výrobcem v republice. 

Výroba PVC tvarovaných obalů.

Prvomájový průvod 1976.

Výroba fixační fólie PE.
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1979
Zemědělci dostávají od Fatry první perforovanou fólii vyvinutou a vyrobe-

nou v Československu s názvem Porofol. 

Na mezinárodním veletrhu Incheba 79 bylo uděleno ocenění podlahovině 

Fatrantis Prim. 

Vzrůstá výroba a rozšiřují se možnosti aplikací tenkostěnných hadic a fólií 

z PP. Od března bylo zahájeno automatické zpracování dat na počítači 

EC 1021. 

1980
Fólie Porofol je oceněna titulem „Technicky pokrokový výrobek”. Do pro-

vozu je uvedeno balicí zařízení na balení nafukovacích hraček, vyvinuté 

a vyrobené v dílně automatizace a mechanizace. 

1981
Ve  spolupráci s  VÚGPT Gottwaldov je řešen vývoj hydroizolační fólie 

dr. 801 pro izolaci ve vodním, průmyslovém a inženýrském stavebnictví. 

Je instalována nová linka na výrobu fólie PVB Butaflex, která slouží jako 

mezivrstva bezpečnostních skel. V přízemí budovy 32a byla vybavena díl-

na pro výrobu lisované podlahoviny Fatrantis. Byla sem přemístěna výro-

ba z budovy válcovny a rozšířena o tři etážové lisy, zkonstruované a vy-

robené ve Fatře. 

1982
Hydroizolační fólie dr. 801 získává osvědčení „Technicky pokrokový vý-

robek”. Aplikace tuzemského vysokopevného polyamidového hedvábí 

v kombinaci s viskózovou střiží v textilních vložkách se stává předpokla-

dem výroby důlního dopravního pásu se sníženým počtem textilních vlo-

žek pod označením DP A-2. 

Výroba trubek.

Linka KW na výrobu měkčených folií.

Podlahovinou Fatrantis, oceněnou na  mezinárodním 

veletrhu Incheba, byly vybaveny prostory nového 

výpočetního střediska, které sloužilo od  roku 1979 

do roku 2014.

Stroj na výrobu „polytének“ – tašek PE, v této době

s navařovanými držadly.

Nové koextrudované profily z neměkčeného PVC.
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Nafukovací míče s atraktivním sítotiskovým potiskem.

Podlahoviny Standard přecházejí na šířku 1 450 mm. 

Střešní hydroizolační fólie vyráběné v různých barvách.

Granulát.
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1983
Ukončen vývoj hydroizolační fólie dr. 803 k izolaci proti pronikání odpad-

ních zemědělských produktů do spodních vod. 

Zahájena výroba oboustranně dezénovaných fólií pro přepravu gumá-

renských surovin, průtažných fólií PE a hladkých drenážních trubek PVC. 

Do provozu je uvedena drticí linka na zpracování odpadu PVC, napojená 

na míchací uzel.

Vybudována je nová elektrická přípojka 110 kV.

1984
Byla zastavena výroba heterogenních podlahovin řady Standard v  šíři 

1 000 mm. Lisovaná podlahovina Rekord získává titul nejlepšího výrobku 

ministerstva průmyslu 1984 a hydroizolační fólie dr. 803 titul technicky 

pokrokového výrobku. Instalována je vysoce moderní linka na výrobu gra-

nulátu Interplastica.

Fatra byla řadu let i výrobcem lepidel na plasty. V roce 1984 jich bylo spo-

lu s nátěrovými hmotami vyrobeno více než 288 tun. V roce 2001 byla 

jejich výroba zastavena. 

Legendární člun Fatran.

Ubrusy – tradiční výrobek.

Součástí budoucího systému Fatrafol H pro zemní 

izolace je fólie 803. V roce 1984 získala titul 

„Technický pokrokový výrobek roku”. 

Nová přípojka 110 kV.

Lepidlo Fatracel / Isolepa. 

Výroba lisované podlahoviny se přestěhovala a byla

rozšířena o další lisy vyrobené ve Fatře.
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Když se komunistický systém v závěru roku 1989 zhroutil, 
před Československem se opět otevřela možnost demokra-
tického vývoje. Čechům a  Slovákům však nebylo souzeno 
pokojně pokračovat v politické a ekonomické transformaci. 
Definitivně o tom rozhodlo Federální shromáždění v prosin-
ci 1992. Změny pokračovaly rozsáhlými restitucemi majetků 
a souběžně začal proces privatizace státního majetku. Každý, 
kdo dosáhl 18 let věku, mohl získat podíl v některém ze stát-
ních podniků. Těm však chyběla konkrétní vlastnická struk-
tura a potřebné kapitálové injekce. Některé neobstály.

Součástí konference Plastko 1995 byla historická sekce, věnovaná 
šedesátinám Fatry. Poskytla prostor pro setkání pamětníků, kteří se 
vyjadřovali k vývoji Fatry v souvislostech, které nebyly nebo nemoh-
ly být v archivu podniku zaznamenány. Ve sborníku vzpomínek lze 
najít názor, že vývoj podlahovin byl ukončen a další možnosti jsou 
jen v úpravách užitných vlastností s ohledem na aplikace. 

Podlahoviny PVC se ve Fatře vyrábějí od roku 1949. Heterogenní 
podlahoviny, vyráběné technologií připomínající původní zpraco-
vání kaučukových směsí, se prodávaly v  pásech i  v  podobě čtver-
cových dílců. Po  dvaceti letech zdokonalování výrobního procesu 
a zlepšování užitných i vzhledových vlastností přišla zásadní změna 
– výroba heterogenních podlahovin laminací. Cesta k lisovaným ho-
mogenním podlahovinám už byla o více než deset let kratší. První 
z nich byla výsledkem společného vývoje s VÚGPT a dostala název 
Elektrostatik. Získala československý patent a Fatra ji vyráběla na li-
sech vlastní produkce. Jednalo se o  speciální podlahovinu, která  
při položení na uzemněnou vodivou síť dokázala odvádět elektro-
statický náboj. Těsně za  ní následovala podlahovina Fatrantis, 
oceněná odborníky a  oblíbená zákazníky. Byly doby, kdy jste se 
při návštěvě lékaře, školy či úřadu s jinou podlahou ani nesetkali. 
V současné době je oblíbená od západní Evropy až po Rusko.
A byl to právě rok 1995, kdy byla zavedena výroba nových sportov-
ních podlahovin Fatrasport. Odtud vedla cesta k dnes špičkovému 
povrchu pro sportovní haly s názvem Sporting T. A s rokem 2003 
přišel zcela nový typ vinylové podlahoviny Thermofix. Tento výro-
bek je návratem Fatry k podlahovinám v dílcích. Zcela nová tech-
nologie umožnila zajistit nadstandardní kvalita Thermofixu, která 

1985/94

Konference Plastko 2005 – zleva, doc. Ing. František 

Tomis, CSc. prof. ing. Vratislav Ducháček, DrSc. 

z VŠCHT Praha a Ing. Jaroslav Toufar.
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se snoubí s  exkluzivním designem. Vývoj doplňkového sortimen-
tu pokračuje do dnešní doby a zvyšuje komfort uživatelů. Tempo 
vývoje se zrychluje a nápaditost vývojářů je obdivuhodná. Pracov-
níci oddělení technické přípravy výroby podlahových krytin spo-
lu se švýcarským partnerem věnovali téměř rok vývoji unikátního 
typu podlahoviny, která umožňuje snadnou pokládku bez lepení 
a  zároveň díky vinylovému povrchu odolává vlhkosti. Výsledkem 
je vinylová plovoucí podlaha s názvem FatraClick, která kombinuje 
všechny přednosti vinylových a plovoucích podlah. Na trh vstoupila 
v roce 2011 a má přinejmenším stejné šance uspět, jako již zavede-
né značky evropských výrobců. Jedná se o  to nejnovější, co Fatra 
v podlahovinách nabízí. Ve snaze nedopustit se stejného omylu jako 
účastníci Plastka 1995, dodejme – prozatím.

Hračky jsou pro širokou veřejnost velmi viditelný druh zboží. Hlav-
ní sortiment Fatry není tolik fotogenický, ale to, že je poněkud 
stranou mediální pozornosti, není rozhodující. Titul vynikající vý-
robek a  technicky pokrokový výrobek získaly pro své mimořádné 
užitné vlastnosti podlahoviny Fatrantis, Rekord, hydroizolační fólie 
801, 803, speciální fóliové materiály, ale i dopravní pásy a antista-
tické obaly. 

Na  trh s  hydroizolačními materiály vstoupila Fatra před více než 
padesáti lety. Za  tuto dobu si vybudovala pozici jednoho z  nejvý-
znamnějších výrobců hydroizolačních fólií ve  světě. Vyrobila více 
než 100 milionů metrů čtverečních. Jen pro představu, překryly by 
naši největší přehradní nádrž Lipno ve dvou vrstvách. 

Už na samém počátku výroby izolačních fólií si připsala Fatra svě-
tový úspěch. V roce 1958 byla fólie Izofol BB, zasvěcenými nazý-
vaná „baraba“, použita k  izolaci vyrovnávací nádrže vodního díla 
Dobšiná. Jednalo se o jednu z prvních sypaných hrází na světě izo-
lovaných fólií. Izolace 200 metrů hráze vysoké 9,5 metru byla pro-
vedena způsobem, vyvolávajícím u dnešních odborníků shovívavý 
úsměv. Nicméně když po více než 40 letech došlo k jejímu odkrytí, 
našla zde skupina technologů z Fatry narůžovělou fólii Izofol BB 
prakticky neporušenou a vykazující skvělé fyzikální vlastnosti, kte-
ré stále zajišťují izolační funkci. Fólií FATRAFOL 803 je těsněno 
zase dno přívodního kanálu vodního díla Gabčíkovo. Rozsah apli-
kace fóliového těsnění na tomto díle patří k největším ve světě.
Postupem let se používání fólií jako jediného těsnícího prvku při 
přehradní výstavbě stalo běžnou praxí a  Fatra vyhledávaným vý-
robcem. V osmdesátých letech měla vypracovaný způsob aplikace 
pro každou oblast izolací a  postupně vytvářela i  ucelené izolační 
systémy. 
Kromě fólií pro izolaci vodních děl a vnějších plášťů budov v sys-
tému FATRAFOL-H nabízí Fatra ucelený systém izolace plochých 
střech FATRAFOL-S. Vyvíjel se za účasti odborníků na stavebnic-
tví, vývoj byl letitý a důkladný – a stále nebyly vyčerpány všechny 
možnosti. Svědčí o  tom rozšíření portfolia o hydroizolační systém 
na bázi fólií z termoplastických polyolefinů vybavených navíc v roce 
2010 fotovoltaickou vrstvou. Na veletrhu IBF v roce 2014 vystoupila 
Fatra s metodou indukčního kotvení. Nově instalovaná linka na vý-
robu HIF a nový sklad přispěly ke komfortu zákazníků a zaručeně 
kladným počinem je výroba fólií z recyklovaného materiálu. 
Při testování společností BRE Global na ekologický dopad produk-
tu na prostředí dosáhly fólie FATRAFOL hodnoty 0,4 (BRE Ecopo-
int), což je nejnižší hodnota v rámci tohoto segmentu. Znamená to, 
že fólie FATRAFOL jsou tak ekologicky šetrné, jak jen PVC hydro- 
izolační membrány vůbec mohou být. 

Nové moderní linky kladou vysoké nároky na obsluhu. A nezbytná 
je i  znalost zpracovávaného materiálu. To všechno se nedá získat 
krátkodobým zaškolením, proto je příprava kvalifikovaných operá-
torů plastikářské výroby momentálně v popředí zájmu. 
Před rokem 1989 byla propojenost školského systému s  potřeba-
mi podniků samozřejmá. V důsledku změn v systému odborného 
školství se poškodil mechanismus vzdělávání, který byl dlouhodobě 
budován. Fatra založila vlastní učiliště krátce po válce. První absol-
venti nastoupili do dílen již v roce 1948. Sídlem učiliště byl zpočát-
ku zámek, po  otevření nového učiliště uvnitř závodu v  roce 1950 

Shromáždění zaměstnanců v prosinci 1989.
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sloužil jako ubytovna. Podnik vychovával odborníky v  jedenácti 
učebních oborech, nejpočetněji zastoupeni byli plastikáři. Po slou-
čení se střední školou v Otrokovicích v roce 1984 poskytovala Fatra 
praktickou část výuky.
Od roku 1990 ale nenabízelo obor gumař-plastikář žádné učňov-
ské středisko v republice. Započítat se nedá ani naděje, která svitla  
se vzdělávacím projektem EDUCA většinového vlastníka Fatry 
Chemapol, který se rozhodl přebudovat napajedelský zámek 
na moderní střední školu. Krátce po zahájení byl projekt s nezda-
rem ukončen. 
Obdobnou situaci jako ve  Fatře zaznamenal i  největší výrobce 
pneumatik Barum Continental, který má naprosto stejné staros-
ti i v sídle firmy v Německu. Dnes je gumař-plastikář ohroženým 
druhem. Přesněji řečeno, ohroženým druhem se stává více řeme-
sel a společnost se snaží na tuto skutečnost reagovat ve spolupráci 
se Zlínským krajem, a to projektem „Podpora řemesel v odborném 
školství“. Díky společné iniciativě se učební obor do školy v Otroko-
vicích vrátil, ale potěšitelný zájem studentů při otevírání prvního 
ročníku se v dalších letech již neopakoval. Během několik let bude 
třeba nahradit odcházející odborníky z  pozic mistrů a  vedoucích 
výrobních linek stejně kvalifikovanými mladými lidmi vyučenými 
v plastikářském oboru.
Fatra nespoléhá jen na učně, ale má i vlastní program rekvalifikace 
zaměstnanců v oboru „Obsluha plastikářských zařízení“. Úspěšné 
absolvování programu a jeho ukončení závěrečnou zkouškou umož-
ní zaměstnancům získat celostátně uznávanou kvalifikaci, srovna-
telnou s výučním listem. Modernizace výrob a nové metody řízení 
s nezbytnou úrovní kvalifikace počítají a rekvalifikace je příležitostí 
pro lidi, kteří se již osvědčili, a jejichž zkušenosti jsou dobrým zá-
kladem pro další odborný růst. 

1985
Byl přijat program pro zajištění výroby izolačních fólií pro vodní díla.

Zastavena je výroba spojovacích dílců z neměkčených směsí.

V celkovém pohledu na závod se objevuje nová dominanta – vodojem.

Základní sortiment podniku tvořily podlahoviny PVC, válcované fólie PVC, 

dopravní pásy a řemeny, obalové materiály z PE a PP, vytlačované výrobky 

(profily a hadice) a svařované výrobky (pláštěnky, nafukovací hračky, re-

klamní předměty).

1986
Výroba pláštěnek byla přemístěna na Slovensko do Handlové. Sortiment 

podlahovin je rozšířen o speciální druh Fatrasport, určený pro sportovní 

zařízení, a v podniku se vyrábí barevné fólie PVB pro stanice metra v Praze.

Končí stavba parní tepelné přípojky a je instalován čtyřbarevný potiskovací 

stroj Colombo. 

Pokračuje péče podniku o bydlení zaměstnanců podporou individuální 

výstavby řadových domů formou nenávratných půjček na sídlišti Malina.

1987
Investice do modernizace závodu pokračují instalací počítače EC 1027, 

tlakového hnětiče ve  válcovně, nového lisu u  výroby dopravních pásů 

a linky na výrobu zdravotně nezávadných hadiček. 

1988
Zahájena výroba nafukovacích textilních lehátek z nánosovaného textilu 

dodávaného Gumotexem Břeclav. 

Instalovány byly tři vytlačovací linky na výrobu koextruzních bariérových 

fólií pro balení v potravinářství (sýry, maso, salámy apod.) a na Zámoraví 

šestibarevný potiskovací stroj Lemoflex – technologie flexografického 

tisku.

Novým výrobkem jsou perleťové PE pláštěnky ESO a  tlakové PE trubky 

s pevností 3,2 MPa.

Je realizován projekt recirkulace chladicích vod. Závod se podílí na vý-

stavbě družstevních bytů pro zaměstnance v Palackého ulici.

Ve Fatře skončila v roce 1986 výroba PVC pláštěnek.

Setkání bývalých zaměstnanců Fatry v zámku.

Výrobu pláštěnek PVC Fatra kompletně předala 

slovenskému výrobnímu družstvu.

Sortiment PE pláštěnek ESO je rozšířen o pláštěnky

z fólií s perleťovou úpravou.
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1989
Zahájena stavba deemulgační stanice a  přístavku válcovny, do  kterého 

jsou umístěny kanceláře a  šatny s  příslušenstvím. Postupně jsou na  vy-

braná pracoviště umísťovány osobní počítače PC-AT a PC-XT. Uzavřena 

dohoda o sdružení finančních prostředků Fatry a MěstNV v Otrokovicích 

na vybudování skládky pevného odpadu v Kvítkovicích. Stavba zahájena 

v říjnu 1989 a dokončena v roce 1992.

Na výstavbu pavilonu pro porodnické a gynekologické oddělení Baťovy 

nemocnice poskytla Fatra dar ve výši 1 mil. Kčs.

1990
Vyvinut nový typ izolační fólie Ekoplast proti únikům vybraných ropných 

látek a fólie dr. 804 pro izolaci střech. Služby v pokládce podlahovin i izo-

lačních fólií poskytuje nově utvořené aplikační středisko. U budovy vál-

covny dokončena stavba spalovny exhalátů Wanda.

1991
V  roce 1991 byly vyřazeny ze směsí PVC stabilizátory na  bázi kadmia, 

zavedena výroba lisované podlahoviny „Favorit”. Byla dokončena termi-

nálová síť a od tohoto roku začíná i pravidelný monitoring ovzduší v Na-

pajedlích.

V  Napajedlích je zřízena podniková prodejna, která byla v  roce 2008 

v rámci restrukturalizace prodána.

Fatra má novou dominantu – vodojem.

Výroba a potisk vícevrstvých fólií v dílnách na Zámoraví.

Lisy na výrobu dopravních pásů.

Automatizace balení lisované podlahoviny.

Fatra se podílela na výstavbě skládky pevného odpadu 

v Kvítkovicích hydroizolačními fóliemi vlastní výroby.

K renovací střech v areálu byly použity fólie 

ze systému Fatrafol S. 
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Laminace nášlapné vrstvy podlahoviny LINO FATRA. Laminační linka Anger – výroba heterogenních podlahovin.Válcovací linka Comerio – výroba PVC fólií
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1992
Probíhají práce a dodávky pro počítačovou síť IBM s počítačem 970 RISC 

6000, dvanácti moduly informačního systému Unipack a dvěma stovkami 

uživatelských pracovišť. Rozšiřuje se nabídka PE fólií pro exkluzivní balení 

potravin i  průtažných fólií pro paletové balení. Napojením na  Teplárnu 

Otrokovice dochází k zastavení provozu vlastní kotelny, je zlikvidován sta-

rý tovární komín a prostory přeměněny na výrobní provozy zpracovávající 

polyolefiny.

Byla zavedena podniková konta pro výplatu mezd. 

1993
Ze směsí PVC na výrobu hraček, pláštěnek a reklamních předmětů byly 

vyloučeny stabilizátory s obsahem olova, provedeny první zkoušky po-

tiskování s  vodouředitelnými barvami. Fólie z HDPE získávají osvědčení 

o zdravotní nezávadnosti pro styk s potravinami a pitnou vodou. 

Po třiadvaceti letech byla zrušena výroba PVB fólie. 

Uskutečnila se první řádná valná hromada privatizované společnosti 

v rámci první vlny kupónové privatizace (18. srpna 1993) za přítomnosti 

61,73  % vlastníků akcií. 

Fatra pořádá mezinárodní sympozium „Plasty a jejich zpracování“ ve Zlíně 

a začíná psát historii mezinárodních konferencí Plastko. 

1994
Fatra se jako člen Svazu chemického průmyslu ČR hlásí k programu „od-

povědné podnikání v chemii“ a výroba ve válcovně získává certifikát sys-

tému řízení kvality dle normy ISO 9001.

Strojírenský závod vystavuje poprvé na MSV v Brně, nabízí vertikální vytla-

čovací stroj Vertex, jednošnekový VS 32 a poloautomatickou navíječku. 

V roce 1992 byl zbourán starý komín, poslední pozů-

statek bývalého cukrovaru, Fatra se napojila na dodáv-

ky tepla z Otrokovic a stala se nekuřákem.

Fatra instaluje počítačovou síť IBM.

Osmdesátá léta odstartovala intenzivní rozvoj hydro-

izolačních fólií, který se v dalších letech zúročil v oce-

něních na výstavách i v zájmu zákazníků.

Spalovna exhalátů přispěla ke zlepšení ovzduší 

v Napajedlích.

Podlahovina LINO FATRA – DUAL.

Nestárnoucí design nafukovacích hraček.

První představenstvo akciové společnosti Fatra.

Vertikální vytlačovací stroj VS 32 pro mezinárodní 

strojírenský veletrh v Brně.
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Po  prvním slunečném prázdninovém týdnu roku 1997 na-
stal chladný a deštivý víkend. Hustý déšť padal celou sobo-
tu 5. července a neustal ani v neděli. Pokračoval v pondělí, 
v úterý i ve středu a stal se příčinou největší přírodní kata-
strofy v moderních dějinách naší země. Déšť proměnil řeky 
a potoky v nezvladatelný vodní živel, který se s ničivou silou 
přehnal oblastmi Moravy a severovýchodních Čech. Za čty-
ři dny spadlo na Lysé Hoře 586 mm srážek. Rekordní úhrn 
měsíčních srážek byl v  předcházejícím desetiletí 234 mm. 
Na  plochu zhruba 10  000 km2 spadly od  3. do  8. července 
2,3 km3 vody. Na postiženém území zahynulo 50 lidí a na pří-
mé důsledky povodně zemřelo dalších 10 osob. Celkové ško-
dy dosáhly 63 miliard korun.

Ve  dnech 6.– 8. července pršelo nepřetržitě 50 hodin. Úhrn vod-
ních srážek v Napajedlích dosáhl hodnoty 308 mm. Dvě povodňové 
vlny zatopily více než 130 rodinných domů a bytů, lidem byla způ-
sobena škoda ve výši téměř 67 milionů korun. Mezi nejvíce posti-
žené patřila i Fatra, kde se škody vyšplhaly na neuvěřitelných 160 
milionů korun.
Po deštivém víkendu byl zatopen sklad na Zámoraví do výšky dva-
ceti centimetrů. Voda zatopila sklepy v celém areálu. Vedení firmy 
nařídilo celozávodní dovolenou, v  závodě zůstává minimální stav 
zaměstnanců, zajišťujících nutný chod nepřetržitých činností. Hla-
dina vody stoupala, když dosáhla v části areálu na Zámoraví výšky 
90 cm, byl zastaven přívod elektrické energie. 
Ve středu déšť ustal a hladina vody klesla natolik, že se začalo s úkli-
dovými pracemi. 
Ve čtvrtek zaplavila voda parkoviště před závodem a vnikla do areálu 
Fatry hlavní branou. Probíhá evakuace přízemí administrativní bu-
dovy, výpočetního střediska, venkovních zásob PE, čerpadla v sute-
rénech běží naplno. Hodinu před půlnocí zaplavila celý areál silným 
proudem další voda ze Zámoraví a mísí se s vodou vyvěrající z kana-
lizace. Hladina vody teď sahá místy až do výšky 150 cm. 
Obří laguna nad Otrokovicemi naplnila své hrozby. Podpůrná opat-
ření nestačila, hráze nevydržely tlak více než 20 milionů kubíků 
vody. Zaplavila údolí města Otrokovic a další kalné proudy se valí 
na Napajedla a dál po směru toku Moravy.
V neděli jsou povoláni do závodu zaměstnanci údržeb, v pondělí 
začíná znovu úklid. Celý areál je bez elektrické energie a bez pit-
né vody. Obojí je řešeno pomocí zvenčí, pomáhají dva záchranné 

1995/2004
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vojenské sbory, sbor hasičů z Přerova. Po odčerpání vody se všech-
no myje, desinfikuje a vysouší. Úmorná práce na hranici únosných 
hygienických podmínek. 
Pracovníky elektroúdržby bylo demontováno 500 elektromotorů, 
které musely být opraveny externě. 
Do týdne je obnoven plný provoz centrálního počítače, montují se 
vyčištěné elektromotory. V pátek 25. července je spuštěna elektric-
ká rozvodna, v  sobotu 26. července je obnoven provoz Teplárny 
Otrokovice. 28. července oznamuje Fatra zahájení provozu.
Chod podniku s výjimkou vážněji poškozených linek (např. potisko-
vací stroj na Zámoraví či linka na výrobu dvoumetrových podlaho-
vin) byl plně obnoven do jednoho měsíce po záplavách. 
Pomoc nabídla řada okolních podniků. Všichni zaměstnanci praco-
vali s maximálním nasazením, bez konfliktů, ochotně a bez ohledu 

na  osobní záležitosti – strojníci, elektrikáři, instalatéři, údržbáři, 
mechanici… Lidé z  výpočetního střediska pracovali na  obnovení 
informační sítě, mzdové a finanční oddělení se v improvizovaných 
podmínkách staralo lidem o výplatu mezd, lidé z  jídelny v kritic-
kých dnech nabídli zaměstnancům alespoň polévky.
Záplavy postihly přímo asi pět desítek zaměstnanců Fatry, kteří utr-
pěli škody na svém obydlí. 
Povodeň dala podnět k  zásadní revizi havarijních plánů. Fatra 
byla ještě lépe připravena na  environmentálně orientovaný sys-
tém řízení. 
Zásahy ve prospěch životního prostředí realizovala Fatra častokrát 
dříve, než k příslušnému rozhodnutí dospěla legislativa, a předběh-
la i zpracovatele ve světě. Např. vyloučení těžkých kovů ze směsí – 
emise těkavých látek snížila Fatra v rozpětí deseti let o 90 %, v něko-
lika případech klesly dokonce i pod přípustné minimum. Zatímco 
v roce 1990 uniklo do ovzduší 1 000 tun těkavých látek, v roce 2014 
to bylo tun dvanáct. V roce 1997 produkovala Fatra na 1 tunu vý-
robků 38 kg odpadů, v roce 2002 to byla méně než polovina – 17 kg. 
V roce 2014 činil podíl odpadu na množství zpracovaného materiá-
lu pouhých 10 % této hodnoty z počátku tisíciletí.
V letech 1995–2005 investovala Fatra do vlastního rozvoje úctyhod-
ných 780 milionů korun.
V oblasti výnosů překročila historickou hranici dvou miliard korun 
a  zařadila se mezi CZECH TOP 100. Průměrné výdělky vzrostly 
více než čtyřikrát, počet zaměstnanců klesal meziročně i o více než 
sto lidí. 
Dobré postavení mezi tuzemskými zpracovateli a zahraničními ex-
portéry si Fatra i  v  mnohdy nejistém prostředí devadesátých let 

Zaplavená Fatra v roce 1997.

Otevřena nová závodní jídelna.

Rekonstrukce zámku.

1995 / 2005



9 39 2

FATRA 1935 / 2015

1995
Fatra překročila v oblasti výnosů historickou hranici dvou miliard korun. 

Byla instalována linka Neodon na výrobu chemicky dezénovaných podla-

hovin, které nikdy nedosáhly úspěšnosti svařovaných a lisovaných podla-

hovin LINO FATRA. V roce 2002 byla jejich výroba ukončena.

Modernizuje se telefonní síť a mění se image společnosti barevným nátě-

rem zásobníků PVC. 

1996
Fatra realizuje největší ekologickou stavbu v celé své historii – podzemní 

sklad kapalných surovin. Součástí je i bezpečná likvidace kontaminova-

né zeminy a  zbytků starých ekologických zátěží. Uložiště chemikálií je 

izolováno fólií vlastní výroby Ekoten a splňuje stoprocentně ekologické 

požadavky. 

Biodegradovatelná fólie Ecofol pro ukládání kompostovaného odpadu 

získává ocenění na mezinárodním veletrhu SYBA.

Do nových prostor se stěhuje podniková prodejna v Napajedlích. Je za-

hájen odprodej podnikových bytů.

Skupina Fatra s osmi dceřinými společnostmi se stává členem Chemapol 

Group, a. s.

V  roce 1996 vyvážela své výrobky do 37 zemí celého světa a hodnota 

vyvezených výrobků činila 343 mil. Kč. Největší část exportu, dohromady 

téměř 300 miliónů Kč, tvořily izolační fólie, technické fólie a podlahoviny. 

1997
V  rozmezí let 1990–1997 poklesl počet zaměstnanců Fatry o  více než  

800 osob. Na každý rok připadal pokles o něco více než 100 zaměstnanců.

V roce 1997 ovlivnila vývoj Fatry povodeň. V pondělí 7. července se začala 

po silných deštích vylévat voda z  řeky Moravy. Ve čtvrtek 10. července 

zaplavila celý areál firmy, hladina vody dosahovala až do  výše 150 cm 

a podnik byl vyřazen z provozu na dobu 20 dnů. Likvidace škod trvala 

několik týdnů, ztráty dosáhly téměř 160 milionů korun. 

udržela a postavila solidní základ pro fungování podniku v příštích 
letech. Neméně úsilí však bylo třeba vyvinout k obhájení zaměstna-
nosti, péče o pracující, růstu mezd, prosazování benefitů, ale i pod-
pory mimopracovní činnosti zaměstnanců a  závazků vůči městu 
a regionu.

Ocenění nejlepších zaměstnanců v roce 2004.

Nový image firmy přinesl i jednotné oblečení 

zaměstnanců.

Největší ekologická stavba v  dosavadní historii Fatry 

– podzemní sklad kapalných surovin.

Podniková prodejna Fatran v Napajedlích se přestěhovala 

do nových prostor.

Zmodernizovaný interiér jednacích prostor.
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1998
FATRAFOL S, FATRAFOL H a fólie pro speciální izolace se stávají význam-

ným prodejním artiklem v ČR i zahraničí. K restrukturalizaci výroby oba-

lových materiálů z polyolefinů přispívá velká investice do nové techniky 

– linka Hosokawa Alphine, umístěná v rekonstruované části bývalé kotel-

ny. Na trh přichází i první elektroinstalační systém z vytlačovaných profilů. 

V zámku probíhá rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti se vzdělávacím pro-

jektem Chemapolu EDUCA, jehož realizace se nakonec neuskutečnila 

a  rekonstrukce je zastavena před dokončením. V  roce 2003 Fatra do-

končuje nejnutnější práce, aby mohla být rekonstruovaná část zámku 

využívána.

Poslední valná hromada akciové společnosti Fatra Napajedla se konala 

dne 29. 6. 1998. Rozhodla o zrušení akciové společnosti a zároveň o slou-

čení společností Fatra, Technoplast, Moravské chemické závody, FSG 

a Synthesia. Následně byla společnost přejmenována na Aliachem, a. s. 

V rámci Aliachemu měla Fatra status odštěpného závodu.

1999
Fatra dodává na trh první tenisový hrací povrch LINO FATRA – Sporting T. 

Je dokončena certifikace podle norem ISO 9001 ve  všech střediscích 

závodu. Zbouráním první halové budovy z roku 1935 je zahájen projekt 

paropropustných fólií a  pokračují stavební úpravy druhé části kotelny  

pro výrobní účely.

Fatra zřizuje své webové stránky.

V roce 1999 vstoupil do a.s. Aliachem jako jeden z majitelů společnosti 

koncern Agrofert, který se v roce 2008 stal 100% akcionářem společnosti 

Fatra, a. s.

2000
Tržby: 1 763 mil. Kč

Průměrný počet zaměstnanců: 1 182

Certifikován systém environmentálního řízení podle norem ISO 14 001. 

U potiskovacího stroje PO fólií instalován biofiltr Alpha, v rekonstruované 

kotelně linka Windmőller Hőlsher na výrobu PO fólií šíře 1 600 mm. Za-

stavena je výroba hraček.

Fatra mění svou venkovní image – barevný nátěr 

zásobníků PVC.

Automatická mísicí stanice potiskovacích barev.

Zahájena rekonstrukce zámku.

Fatra dodává na trh první tenisový povrch.

Rozšíření výroby nafukovacích reklamních předmětů.

Rozsáhlé záplavy vyřadily podnik z provozu na 20 dnů, 

škody dosáhly téměř 160 milionů korun.
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2001
Tržby: 1 784 mil. Kč

Průměrný počet zaměstnanců: 1 154

Novinkou v sortimentu obalových materiálů jsou antistatické obaly oce-

něné asociací SYBA. V mezinárodní soutěži Grand Prix Cyrel 2000 získala 

Fatra tři medailová ocenění. Uživatelům počítačové sítě je vedle internetu 

a systému Lotus Notes nabídnuta další služba – intranet. 

2002
Tržby: 2 693 mil. Kč

Průměrný počet zaměstnanců: 1 827

Byl dokončen projekt optimalizace zpracování plastů v  a. s. Aliachem 

a  dne 1. 12. 2002 došlo k  začlenění odštěpného závodu Technoplast 

do odštěpného závodu Fatra. 

V nově postavené hale č. 22 byla zahájena výroba paropropustných fólií 

pod značkou Sontek na moderním technologickém zařízení, pořízeném 

s výraznou finanční dotací státu. Do provozu byla uvedena automatická 

mísírna barev.

Sortiment výrobků po začlenění o. z. Technoplast do o. z. Fatra 

a jejich podíl na tržbách společnosti:

Podlahoviny 15 %

HIF  8 %

Technické fólie a svařované výrobky 5 %

Granulát 3 %

Profily 3 %

Speciální výrobky 6 %

PPFaL 5 %

BO PET 15 %

Neměkčené PVC fólie a tvarovaný novodur 10 %

Obaloviny PE 11 %

Barex a koženky 11 %

Dopravní pásy 7 %

Strojírenský závod 1 %

Hala č. 22 pro výrobu paropropustných fólií 

– postavená na místě první budovy z roku 1935.

Budova 45b – zásobníky změkčovadel.

Výroba PE fólií.
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2003
Tržby: 2 852 mil. Kč

Průměrný počet zaměstnanců: 1 809

Po sloučení Fatry a Technoplastu vznikl ekonomicky významný subjekt 

v oblasti zpracování plastů. Tvoří 6,6 % z celkového podílu tržeb plastikář-

ského průmyslu v ČR, dosahuje 2,9 miliardy Kč tržeb s podílem exportu 

1,1 miliardy korun. 

Byla zahájena výroba podlahoviny nového typu THERMOFIX. Strojní za-

řízení dodala německá firma Schilling-Knobel, značná část technologie 

byla opět dílem fatrovských konstruktérů, mechaniků, strojařů a techno-

logů. V chropyňské provozovně byl ukončen vývoj textilních klimamem-

brán CLIM-STAR. 

2004 
Tržby: 2 918 mil. Kč

Průměrný počet zaměstnanců: 1 775

V prodeji hydroizolačních fólií je pokořena hranice 2,5 mil. m2. Dokon-

čena sanace kontaminové zeminy v chropyňském areálu, v Napajedlích 

instalována spalovna exhalátů u potiskovacího stroje Colombo.

Z legislativních důvodů dochází ke zrušení podnikových kont zaměstnan-

ců pro výplatu mezd a končí provoz vlastní kuchyně. Závodní stravování 

je zajišťováno externím dodavatelem. 

Dne 16. 11. 2004 byla opětovně založena společnost Fatra, a. s. Její reálná 

podnikatelská činnost však začala 1. 1. 2006, tj. dnem převzetí nepeněži-

tého vkladu, jehož předmětem byla část podniku ALIACHEM, a. s. (nyní 

Synthesia, a. s.), odštěpný závod FATRA. Odštěpný závod FATRA byl zru-

šen ke dni 1. února 2006.

Zahájena výroba paropropustných fólií.

Výroba folií na válcovací lince.

Thermofix - Elegance_Hruška tmavá

Thermofix - Rustikal_Borovice sibiřská.

Výroba paropropustných fólií.
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V roce 2008 vypukla celosvětová finanční krize. Světová eko-
nomika musela čelit největšímu poklesu od Velké hospodář-
ské krize ve třicátých letech. Dle Českého statistického úřadu 
se v listopadu 2008 meziročně snížila průmyslová produkce 
v ČR o 17,4 % a hodnota nových zakázek klesla o 30,2 %. Glo-
bální krize tvrdě zasáhla i Fatru. Společnost však dokázala 
na krizovou situaci okamžitě reagovat. A to nejen úspornými 
opatřeními, ale i zaměřením se na vývoj produktů s vyšší při-
danou hodnotou a investicemi do nejziskovějších segmentů.

Poslední desetiletí v dosavadní historii Fatry je obdobím ně-
kolika NEJ. 

Nejvyšší tržby
Jak je zřejmé z grafu, negativní vliv globální krize se nejvíce pro-
jevil v roce 2009. Ale už v roce 2014 společnost poprvé v  tržbách 
pokořila hranici 3,5 mld. Kč. 67 % z  tohoto rekordního výsledku 
tvořil export. Výrobky Fatry je možné najít na všech kontinentech, 
společnost vyváží do více než 50 zemí, včetně tak exotických, jako je 
Čína, Japonsko, Egypt, Izrael nebo Austrálie.

Největší investice
Za posledních deset let Fatra investovala více než 1,5 mld. Kč do roz-
voje společnosti.

Nejvýznamnějším projektem ke zvýšení výrobní kapacity, který se 
realizoval v  letech 2008–2010, bylo pořízení linky na  výrobu hyd-
roizolačních fólií. Celkové investiční náklady projektu, díky kterému 
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se objem produkce v  tomto segmentu zdvojnásobil, dosáhly výše 
350 mil. Kč. Byly to dobře vynaložené peníze, Fatra se stala dru-
hým nejvýznamnějším hráčem na středoevropském trhu hydroizo-
lačních fólií. 

Nejvýznamnějším ekologickým projektem, který se realizoval v le-
tech 2009–2012, byl projekt přechodu z parního na teplovodní vy-
tápění, kterým se snížila energetická spotřeba firmy o více než 30 %. 
V dalších letech se realizoval celý komplex energetických opatření, 
zaměřených na využití odpadního tepla, zateplení budov či výmě-
na zastaralého osvětlení na moderní osvětlení LED. Celkové inves-
tiční náklady na  tato energeticky úsporná opatření od roku 2009 
do roku 2015 přesáhly 100 mil. Kč.

Mezi nejvýznamnější rozvojové projekty, založené na vlastním vý-
zkumu a vývoji, patří pořízení granulační linky za 25 mil. Kč, která 
umožňuje výrobu PVC granulátu se změkčovadly, šetrnými k  lid-
skému zdraví a životnímu prostředí. Tato investice byla realizována 
v letech 2011–2012, na vývoji a testování směsí se podílela Univerzi-
ta Tomáše Bati ve Zlíně.

V  roce 2012 se investovalo 30 mil. Kč do  inovativní technologie 
na výrobu vinylových podlahových krytin v dílcích. Fatra má nej-
větší podíl na trhu PVC podlahových krytin v ČR a SR, neustálým 
rozvojem svého portfolia získává významný podíl i  na  náročných 
trzích západní Evropy. K  tomuto nespornému úspěchu zásadně 
přispívá systematická spolupráce s akademickou sférou. Za všech-
ny jmenujme alespoň Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, VUT Brno 
a Univerzitu Palackého v Olomouci.

V letech 2013–2015 Fatra investovala 84 mil. Kč do potiskovací lin-
ky pro paropropustné fólie, která umožňuje i tisk různých specia-
lit. Na tomto Fatra spolupracuje s katedrou polygrafie a fotofyziky 
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a  Centrem 
organické chemie v Pardubicích.

Největší změny
V posledních deseti letech prošla Fatra zásadními změnami. Nejbo-
lestivěji byly vnímány divestice, kterými management společnosti re-
agoval na situaci na trhu. Útlum uhelného hornictví v Evropě vedl 
k ukončení výroby důlních dopravních pásů. Snížení zájmu o synte-
tické usně ze strany postupně upadajícího obuvnického a galanter-
ního průmyslu vedl k odprodeji této výroby. Fatra rovněž odprodala 

segment obalovin a strojírenský závod. Cílem těchto změn bylo ome-
zení roztříštěnosti výrobkového sortimentu a soustředění se na roz-
voj nejziskovějších segmentů.

Hledání funkčních řešení pro efektivnější chod firmy, vyšší pro-
duktivitu a lepší výsledky je nikdy nekončící proces, ve kterém chce 
pokračovat i současný management Fatry. 

Nejhravější projekt
Hračky s nadčasovým designem z dílny mezinárodně proslulé de-
signérky Libuše Niklové (1934–1981) a  vynikajícího výtvarníka 
Alfréda Kluga (1934–2013), kteří pro Fatru pracovali v 60. a 70. le-
tech minulého století, se dočkaly důstojného umístění. V městském 
muzeu Napajedla vybudovala Fatra stálou expozici těchto hraček 
pod názvem Hřiště hraček. Jedinečná expozice, navržená známým 
umělcem Petrem Niklem, synem Libuše Niklové, byla symbolicky 
otevřena na Den dětí 1. 6. 2013 a stále se těší velkému zájmu dětí 
i rodičů. V interaktivní expozici si děti mohou s nafukovacími hrač-
kami zahrát klasické „Člověče, nezlob se“ nebo si na dotykové obra-
zovce poskládat z jednotlivých částí kočku s varhánkovitým tělem. 
Archivní hračky jsou nainstalovány hravou formou a jsou doplněny 
videoprojekcí. 

V Den otevřených dveří zavítají do Fatry stovky 

návštěvníků všech věkových kategorií.

Za  rok 2013 dvě nejvyšší ocenění Akademie designu 

ČR patřily hračkám z Fatry. Titul Výrobce roku získa-

la samotná Fatra, titul Designér roku jeden z  autorů  

vystavované kolekce – Jan Čapek. 

Instalace fólií z Fatry na střeše stanice lanovky na nej-

vyšším místě České republiky – Sněžce.
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Jak už bylo v úvodu řečeno, tuto poslední desetiletku historie Fa-
try významně poznamenala celosvětová finanční krize, která byla 
důsledkem nedodržování zásad důvěryhodnosti a férovosti v pod-
nikání. 

Slova Tomáše Bati, vyřčená v roce 1932, neztratila nic na své aktu-
álnosti:

Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žád-

né přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je 

jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek 

je následek.

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze 

sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se 

nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potře-

bujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, ne-

vydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a še-

třit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení 

a mrhání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finanč-

ními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze 

obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Tomáš Baťa 1932

Během celé své osmdesátileté historie byla Fatra vnímána jako dů-
věryhodná firma, která vždy plní své závazky vůči dodavatelům, od-
běratelům, zaměstnancům i regionu. I když ve strategii společnosti 
na další období se zmiňují pojmy jako „upevňování pozice na trhu“, 
„navýšení výrobních kapacit“, „šetrnost vůči životnímu prostřední“ 
atd., zůstává hlavní ambicí firmy neztratit důvěru obchodních part-
nerů ani zaměstnanců a zůstat férovým hráčem na trhu.

2005 
Tržby: 2 980 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 618

V polovině r. 2005 byl nastartován restrukturalizační proces. Jeho cílem 

bylo zvýšení produktivity práce, odbourání nadbytečných obslužných 

činností a definování rozvojových, udržovacích a útlumových segmentů 

produkce.

Byla zahájena instalace nové linky na výrobu izolačních fólií v šířce 2 m 

a zrušena výroba syntetické usně Barex v provozovně v Chropyni.

Vyrábět novou škálu kvalitnějších třívrstvých fólií s výkonem vyšším o 40 % 

je cílem započaté rekonstrukce linky A na výrobu biaxiálně orientovaných 

polyesterových fólií v Chropyni.

2006 
Tržby: 3 079 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 480

Změny ve společnosti pokračují prodejem segmentu strojírenské výroby, 

odprodejem majetku v Chropyni a zahájením jednání o divestici segmen-

tu obalových fólií. Správa areálu v Chropyni převedena na dceřinou spo-

lečnost Energetika Chropyně.

Do Fatry byla začleněna dceřiná společnost Fatra-HIF Staré Město, zabý-

vající se distribucí izolačních fólií. Tímto krokem byla zahájena strategie 

prodeje systémů FATRAFOL v rámci ČR prostřednictvím vlastních prodej-

ních skladů. 

V rámci rozvíjející se spolupráce se společností IKEA byla zahájena výro-

ba vstřikovaných výrobků v Chropyni. Objem výroby významně narůstal. 

Z původních pěti byla kapacita výroby do roku 2015 rozšířena na 15 vstři-

kolisů.

Hospodářské výsledky byly negativně ovlivněny dalšími záplavami v části 

závodu v Napajedlích a odstavením výroby po dobu 13 dnů. Přesto tržby 

poprvé překročily hranici 3 mld. Kč. 

V oblasti ekologické bylo realizováno několik dílčích provozních investic 

přispívajících k prevenci úniku závadných látek do odpadních vod a sní-

žení spotřeby podzemních vod. 

NOVODOBÁ HISTORIE 
SPOLEČNOSTI FATRA

Tomáš Baťa, před svou vilou.

Výroba biaxiálně orientovaných polyetylentereftalátových 

(BOPET) fólií.

Vstřikované výrobky jsou vyráběny v různých barvách 

a provedeních.
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2007
Tržby: 3 421 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 406

Nejvýznamnější akcí probíhajícího restrukturalizačního procesu byl v tom-

to roce prodej aktiv segmentu obalových fólií. Společnost naplňovala stra-

tegii divestic nedostatečně využívaného majetku, a to především ve výrob-

ním areálu Chropyně. 

Meziročně narostl prodej HIF, k poklesu tržeb naopak došlo u dopravních 

pásů a také se snížila poptávka po technických tvrdých fóliích PVC. Popr-

vé byla uplatněna nová technologie lakování podlahovin a vyrobeny byly 

první vytlačované střešní izolační fólie v šíři 2 m na lince HIF 1. 

2008
Tržby: 2 877 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 248

Tento rok začal stěhováním výroby IKEA z  Napajedel do  Chropyně. 

Do připravených prostor byla nainstalována nová formátovací linka a au-

tomatická balicí linka na výrobu přířezů ochranné fólie do zásuvek, které 

byly uvedeny na trh pod názvem Rationell. Byla modernizována válcovací 

linka Buzuluk a hlavní pozornost se soustředila na dokončení investice 

do nové potiskovací linky paropropustných fólií. Investiční výdaje dosáhly 

úctihodné výše 375 milionů korun. 

Byla dokončena rekultivace skládky Vlčí Doly, která si za  celé období 

2007–2008 vyžádala částku 16,4 milionu korun. 

Prodejem segmentu syntetických usní v Chropyni, zámku v Napajedlích 

a dalších málo využívaných aktiv byla završena restrukturalizace.

V  závěru druhé poloviny roku byla společnost zasažena poklesem po-

ptávky v důsledku celosvětové finanční a ekonomické krize. Zvláště vý-

razně se tato skutečnost projevila v segmentu výrobků PVC určených pro 

stavebnictví.

2009
Tržby: 2 143 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 082

V  důsledku globální finační krize tržby poklesly proti předcházejícímu 

roku asi o 25 %.

Na situaci na trhu reagovala Fatra vytvořením krizové strategie. Došlo k vý-

razné redukci nákladů, snížil se objem zásob a byla ukončena neefektivní 

výroba technických fólií Durofol z  neměkčeného PVC v  Chropyni, což 

znamenalo ukončení více než čtyřicetileté historie válcování v chropyňské 

části společnosti. Výroba tvarovaných výrobků byla zachována. Navzdory 

BO PET fólie a  lamináty pro výrobu potravinářských 

flexibilních obalů.

Převíjecí a balicí linka hydroizolačních fólií. 

Vstřikovací lis.

Vytllačovací linka hydroizolačních fólií - HIF 1.

Vytllačovací linka hydroizolačních fólií - HIF 2.
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2011
Tržby: 2 650 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 988

Fatra opět vykázala nárůst tržeb v porovnání s předchozím rokem, a  to 

o 8 %. Poprvé od  roku 2002 dochází k meziročnímu navýšení průměr-

ného počtu zaměstnanců. Opětovné zaplavení areálu už nehrozí, byla 

dobudována protipovodňová hráz. 

Nejdůležitější událostí roku bylo zvládnutí celého technologického pro-

cesu výroby hydroizolačních fólií na lince HIF 2. Linka zdvojnásobila vý-

robní kapacity izolačních fólií a Fatra se stává významným hráčem na trhu 

izolačních fólií ve světovém měřítku. K tomuto úspěchu přispělo i dopl-

nění sortimentu hydroizolačních střešních systémů o poplastované ple-

chy Fatranyl, vyráběné externě.

I  segment podlahových krytin se úspěšně rozvíjí. Na  trh byla uvedena 

luxusní vinylová plovoucí podlahová krytina na  dřevovláknité desce se 

zámkovým systémem pod obchodním názvem FatraClick. Tento unikátní 

výrobek, který byl vyvinut ve spolupráci se švýcarskou firmou Li&Co, pře-

konává svými vlastnostmi klasické laminátové podlahoviny a postupně je 

vytlačuje z trhu.

Investiční aktivita Fatry v oblasti úspor energie byla oceněna třetím mís-

tem v soutěži agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu 

o nejlepší podnikatelské projekty.

2012
Tržby: 2 844 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 024

Přes pokračující krizi ve stavebnictví roste prodej stavebních výrobků Fa-

try, jako jsou hydroizolační fólie a podlahoviny, což umožnilo další navý-

šení počtu zaměstnanců. 

K  realizaci úspěšných investičních projektů Fatře významně pomohly 

dotace z fondů EU, které podporují výrobu inovativních produktů, pro-

jekty energetických úspor a regeneraci nedostatečně využívaných ne-

movitostí.

Díky zdvojnásobení výrobních kapacit hydroizolačních fólií bylo možné 

uspokojit větší množství zákazníků, zvyklých na fatrovskou kvalitu. Ke spo-

kojenosti zákazníků přispělo vybudování prodejního skladu v prostorách 

závodu.

Podlahové krytiny v dílcích, které se úspěšně etablovaly i na náročných 

zahraničních trzích, se vyrábějí efektivněji díky modernizaci laminační 

linky Anger. K úspěchům segmentu podlahových krytin přispěla i rekon-

strukce zásobovací větve linky KW – Kleinewefers. Linka, vyrobená v roce 

1957, ročně zpracuje na 10 000 tun směsi PVC a je stále v celém systému 

výroby svařované podlahoviny nenahraditelná. 

krizi se významně investovalo do nejziskovějších výrob. Nákladem 157 mi-

lionů korun byla pořízena linka na výrobu dvoumetrových izolačních fólií, 

která byla umístěna do budovy č. 44 a využila prostor po výrobě doprav-

ních pásů, zrušené v roce 2008. Další náklady byly vynaloženy na poříze-

ní technologií s tímto projektem souvisejících. Jednalo se o linku na zpra-

cování technologického odpadu a linku na převíjení a balení HIF. Investice 

byly směřovány i do dílčí modernizace válcovacích linek pro PVC fólie.

Další reakcí na krizi byl vývoj izolačního systému na bázi termoplastických 

polyolefinů a vývoj zaměřený na zvýšení obsahu recyklátů ve výrobcích. 

Jedním z úspěšných výsledků tohoto vývoje bylo zahájení výroby jezírko-

vých fólií z druhotných surovin. Na trh byly uvedeny v různých délkách 

a šířkách 4–8 m.

Během krize se 217 zaměstnanců účastnilo vzdělávacího programu, který 

byl vyhlášen MPSV a určen pro zaměstnavatele, které zasáhla ekonomic-

ká recese. Díky tomuto programu získali naši zaměstnanci vyšší kvalifikaci.

2010
Tržby: 2 442 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 969

Přes pokračující celosvětovou finační krizi a dvě povodňové vlny, které za-

sáhly v rozmezí 14 dnů napajedelský areál a způsobily škody za 25 mil. Kč, 

Fatra vykázala ve  srovnání s předcházejícím rokem výrazný nárůst tržeb 

i zisku. Výborného výsledku se podařilo dosáhnout i se sníženým počtem 

zaměstnanců, který poklesl oproti roku 2009 o 113.

V průběhu roku Fatra zahájila realizaci největšího energeticky úsporného 

projektu v dějinách společnosti – změnu z parního na  teplovodní vytá-

pění, která v  konečném důsledku přinesla více než 30 % úsporu nákla-

dů na energie. K  rozvoji firmy přispěly i  investice do nových vstřikolisů, 

rekonstrukce válcovací linky Comerio a úspěšné spuštění nového infor-

mačního systému SAP.

Jméno Fatra se dostává do širšího povědomí umělecky založené veřej-

nosti díky mimořádně úspěšným výstavám hraček fatrovské výtvarnice 

Libuše Niklové (1934–1981), které připravil její syn, známý umělec Petr 

Nikl. Část výstavních exponátů je uložena v pařížském Louvre, část v na-

pajedelském muzeu.

Velký ohlas na vystavované hračky se stal prvním impulzem k obnovení 

jejich výroby. Hračky jsou vyráběny ze zdravotně nezávadné bezftalátové 

fólie a opatřeny certifikátem Bezpečná hračka.

Nová linka na výrobu luxusních vinylových dílců.

Nové prodejní místo hydroizolačních fólií v  areálu 

společnosti.

Modernizace jednacích prostor s využitím nejnovějších 

vzorů vinylových podlah Thermofix a FatraClick.

Protipovodňová hráz – fólie Fatrafol 805.

2005 / 2015



1 1 11 1 0

FATRA 1935 / 2015

Společnost věnuje pozornost i  menším segmentům, jako je např. seg-

ment výroby granulátu či segment svařovaných výrobků.

V  r. 2012 byla dokončena modernizace výroby PVC granulátu náklady 

přesahujícími 25 miliónů korun. Akce započala demontáží zastaralých 

linek, které byly po  40 letech provozu nahrazeny univerzální granulo-

vací linkou Bausano pro výrobu měkčeného i neměkčeného granulátu. 

Zvýšení produkce znamená současně úsporu energií i  redukci odpadu 

a výrazné zvýšení efektivity výroby.

Segment svařovaných výrobků rozšířil kolekci hraček o dva nové vzory, 

které zaujaly hlavně dětské návštěvníky v Den otevřených dveří. Na děti 

Fatra nezapomíná ani při svých sponzorských aktivitách. V roce 2012 vý-

znamně přispěla na stavbu nového hřiště v zahradě mateřské školy.

2013
Tržby: 2 987 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 020

Společnosti Fatra byl udělen rating, který ji řadí mezi 5 procent velmi sta-

bilních firem v České republice.

Firemní strategií roku 2013 byl postupný růst tržeb naplňováním výrob-

ních kapacit. 

O  výborné ekonomické výsledky firmy se stejně jako v  předcházejícím 

roce zasloužily především podlahové krytiny v dílcích (Thermofix, Impe-

rio a přířezy, které jsou dodávány většině významných výrobců lamináto-

vých podlah v Evropě) a  izolační systémy Fatrafol s plným zákaznickým 

servisem. Prodej izolačních fólií dosáhl objemu 9,5 mil. m2. V návaznos-

ti na pokračující růst výroby bylo řešeno i  zlepšení skladování finálních 

produktů. V severní části napajedelského areálu byl vybudován sklad pro 

hydroizolační fólie s  moderním regálovým systémem. Sklad navazuje 

na halu, ve které jsou hydroizolační fólie převíjeny a baleny, což usnad-

ňuje logistiku v areálu.

Významně se začalo investovat i do nejmladšího segmentu Fatry, kterým 

jsou paropropustné fólie a lamináty, jejichž výroba byla zahájena v roce 

2002. K  rozvoji tohoto segmentu má přispět pořízení druhé potiskova-

cí linky, protože stávající potisk již kapacitně nestačí. Za účelem zvýšení 

efektivity výroby byly také zmodernizovány linky SML. 

Fatra si je vědoma, že úspěchů lze dosáhnout hlavně díky vysoké kvali-

tě, mimořádnému designu a neustálým inovacím. Proto se soustřeďuje 

i na výzkum a vývoj, který v roce 2013 pokrýval všechny klíčové segmenty. 

Pokračovala spolupráce s Univerzitou T. Bati na řešení vývojového pro-

jektu Technologické agentury ČR „Centrum pokročilých polymerních 

a kompozitních materiálů“. V roce 2014 TA ČR podpořila i druhý vývojový 

projekt, do kterého je Fatra, stejně jako několik vysokých škol a výzkum-

ných organizací, zapojena – „Centrum alternativních ekologicky šetrných 

vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“.

Granulát PVC je nabízen v různých barvách.

Nové hřiště v mateřské škole je jen jedním z příspěvků 

Fatry pro zlepšení života ve městě.

Nová kolekce vinylové podlahoviny Thermofix – vzor Borovice Červená

Nová kolekce vinylové podlahoviny Thermofix – vzor Platan.
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Neméně významná je i vývojová spolupráce s Centrem organické che-

mie a Univerzitou Pardubice.

Úroveň designu hraček z Fatry byla oceněna na mezinárodní přehlídce 

módy a designu Designblok 2013. S úspěchem zde byly prezentovány na-

fukovací sedací hračky z obnovené kolekce Libuše Niklové a nové hračky 

současných designérů Jana Čapka a Anny a Jerryho Kozových. Fatra jde 

s dobou, všechny hračky je možno zakoupit prostřednictvím firemního 

e-shopu.

2014
Tržby: 3 557 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 074

Fatra dosáhla historicky mimořádných výsledků. Tržby poprvé překroči-

ly hranici 3,5 mld. Kč a zisk překonal limit 300 mil. Kč. Export směřoval 

do více než 50 zemí světa a tvořil 67 % z celkových tržeb. V prodeji izo-

lačních fólií Fatra pokořila hranici 12 mil. m2 a u podlahových krytin se 

dostala téměř na hranici 5 mil. m2. Meziroční nárůst výroby podlahových 

krytin činil téměř 20 %. Ale i v ostatních segmentech se dlouhodobě daří, 

proto si Fatra mohla dovolit do investic a oprav vložit téměř 400 mil. Kč.

Byla zahájena vlastní výroba kašírovaných plechů Fatranyl L.

Sortiment výrobků a podíl na tržbách závodu:

Podlahoviny 19 %

HIF  31 %

Technické fólie a svařované výrobky 3 %

Granulát 3 %

Profily 3 %

Speciální výrobky (vstřikování a vytlačování desek) 16 %

PPFaL 13 %

BO PET 11 %

Tvarovaný novodur 1 %

Rok 2014 byl pro Fatru velmi úspěšný i v získávání prestižních ocenění.

Za novou kolekci hraček Fatra získala cenu Czech Grand Design a byla 

vyhlášena Výrobcem roku 2013 při udělování výročních cen Akademie 

designu ČR. Vítězství bylo dosaženo v anketě Střecha roku 2014. Cenu 

profesionálů z  řad pokrývačů, klempířů, tesařů a  izolatérů získala v  ka-

tegorii „Hydroizolační fólie“. Na odborném veletrhu CONSTRUMA v Bu-

dapešti byly hydroizolace z Fatry oceněny podruhé, tentokrát v kategorii 

„Ploché střechy“. V soutěži „Inovační firma Zlínského kraje“ skončila Fatra 

na 2. místě se svou podlahovou krytinou FatraClick a na podzim obdržela 

další vysoké ohodnocení – Cenu udržitelného rozvoje Svazu chemického 

průmyslu ČR.

Jako jedna z prvních v České republice obdržela Fatra čestný certifikát 

Nová granulovací linka instalovaná v roce 2012.

Vytlačovací linka pořízená speciálně pro výrobu pod-

lahových lišt nové generace s  dekorem podlahoviny 

Thermofix.

Nové nafukovací hračky představené na Designbloku 

v roce 2013.

Design – Jan Čapek (pes a formule), Anna a Jerry Kozovi 

(traktor a koza).

Nová moderní skladovací hala postavená na místě 

3 starých sklolaminátových obloukových hal.
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konsorcia Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společ-

nosti TREXIMA za zavedení principů Národní soustavy kvalifikací do své 

firemní personální praxe. Pro roky příští plánuje realizaci vlastního progra-

mu rekvalifikace zaměstnanců v oboru „Obsluha plastikářských zařízení“.

V  průběhu roku dochází také k  významné změně v  organizační struk-

tuře společnosti. Řízení společnosti prostřednictvím dvou divizí (SBU) 

bylo nahrazeno funkční organizační strukturou. Součástí této změny bylo 

i znovuvytvoření technického úseku se samostatným odborem výzkumu 

a vývoje. Fatra tím zdůrazňuje zásadní význam výrobkových a technolo-

gických inovací pro svůj další rozvoj.

2015
Kromě snahy o udržení vynikajících hospodářských výsledků bude hlav-

ním cílem managementu vytvořit rozvojovou strategii společnosti, která 

zajistí Fatře perspektivu do  dalších let a  upevní její pozici významného 

evropského zpracovatele plastů.

Ve všech svých podnikatelských aktivitách chce Fatra dále dbát na šetr-

nost výroby k životnímu prostředí a zodpovědně využívat omezené pří-

rodní zdroje. K tomuto cíli má přispět projekt recyklace vratných mate-

riálů na  bázi polyolefinů, který bude umístěn v  budově 27 v  Chropyni. 

Znovuzískaný materiál bude efektivně využit ve výrobcích Fatry, ve kte-

rých podíl vratných materiálů neustále narůstá.

Ke zlepšení kvality inovativních podlahových krytin a hydroizolačních fólií 

významně přispěje pořízení dvoumetrové válcovací linky, která nahradí 

jednu z nejstarších válcovacích linek – Comerio I z roku 1963. 

V  současné době implementuje společnost výrobní informační systém 

(MES) a systém řízených skladů (WMS). Oba podnikové systémy komu-

nikují pomocí čárových kódů a zajistí okamžitou dohledatelnost výrobků 

i jejich identifikaci z pohledu použitých vstupních surovin. 

Jedná se o jeden z projektů optimalizace procesů ve Fatře, který má při-

spět ke zvýšení výkonnosti a snížení nákladovosti. 

Další vývojové a investiční záměry již prozrazovat nebudeme. Jisté je, že 

plasty zůstávají materiálem budoucnosti. 

V roce 2014 překročila produkce plastových výrobků v České republice 

1  200  000 tun. Je to více, než kolik činila veškerá celosvětová výroba 

plastů v roce 1949, kdy Fatra přešla od gumárenské výroby k plastikářské. 

A spotřeba dále roste. Plasty budou v 21. století výrazně dotvářet kvalitu 

našeho života a Fatra s ratingem ČEKIA Stability Award 2013 – AA – „Vy-

nikající“, kterým ji Česká kapitálová investiční agentura a sdružení Czech 

Top 100 zařadily mezi 5 % velmi stabilních firem u nás, rozhodně chce 

být při tom.

Veletrh FEICON BATIMAT, São Paulo 2015 - sortiment 

hydroizolačních fólií.Nové LED osvětlení - budova č. 22, Napajedla.

Osmibarevný potiskovací stroj pro paropropustné fólie.

Veletrh DOMOTEX Hannover 2015 – sortiment 

podlahovin.

Veletrh INDEX Ženeva 2014 – sortiment paropropust-

ných fólií a laminátů.

Areál Chropyně, rekonstruovaná budova č. 27.
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Ředitelé společnosti FATRA

1952 Josef Boháček

1955 Oldřich Svačina

1963 Cyril Mika

1979 Ing. Josef Hlavačka 

1935 Dr. Karel Engliš /1

1939  Josef Zbořílek

1945  Dr. Ing. Ivan Franta

1948  Josef Simon

1983 Ing. Zdeněk Jünger

1986 Ing. František Novotný

1990 Ing. Jaroslav Toufar

2005 Ing. Petr Síleš

2008 Ing. Daniel Tamchyna

2009 Ing. Ivo Hanáček

2011 Ing. Petr Bláha

2013 Ing. Pavel Čechmánek

1/  syn Dr. Karla Engliše, ministra financí a guvernéra ČSNB. 

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archív Zlín
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1935
Fatra was established in 1935 by Baťa at the direct initiative of the Ministry 
of Defence.
The constituent session of the general meeting of the Fatra joint-stock 
company was held on 4 July 1935. The building of the new plant was 
situated on the premises of Napajedla’s former sugar factory, bought by 
Baťa in 1932. Its first products included masks and protective clothing, 
rubber toys and technical rubber.
We can only guess why the company was named Fatra. The only 
documented fact is that the first alternative to the new company’s name 
was Vatra, followed by Matra, with documents of 15 March including the 
designation of FA-TRA with a hyphen. The first time that FATRA without 
a hyphen was used as the final name was in the correspondence of 2 
April 1935.
According to the preserved “Staff Records of Fatra Joint-Stock Company”, 
321 people were employed in the factory at the end of the year. Dr. Karel 
Engliš, at that time a  23-year-old son of Prof.  JUDr.  Karel Engliš, ex-
Minister of Finance, is listed first. “Chief” is written in the “Recruited as” 
box next to his name.

1936
In 1935–1936, the company built seventeen structures. A  three-storey 
building (no. 33) was the most important one; in addition, the company 
built a  few smaller factory structures, a  block of flats for unmarried 
people and ten little houses of the company’s settlement. Gas mask 
production was on the rise; the company started to make rubber 
hoses, gaskets, rubberised rollers and shock-absorbers, as well as 
decontamination clothing.

1937
80 % of all gas masks produced in the territory of the Czechoslovak 
Republic were made by Fatra, with the company also substantially 
controlling foreign markets. Fatra-branded masks were demanded by 
armies not only in Europe but also in Africa, South America, China, 
India, Baltic countries as well as in the Balkans. Trade with France and 
Yugoslavia was particularly successful.
Since June 1937, Fatra could use its trademark. It consisted of a series 
of six trademarks, i.e. medical, physiological, professional, fire-fighting, 
occupational and charitable. All Fatra products were protected by these 
trademarks until 1947.
Another three-storey building, to which the production of rubber toys and 
balls was moved from Zlín next year, was erected on the factory premises.

1938
The firm built new surface treatment lines for textiles that applied 
elastomer solutions in benzine, as well as equipped the first clothing 
workshops and started a  successful career as a  rubberised cloak 
manufacturer.
Fatra had approximately 950 employees, who produced 2.4 times more 
masks and 14 times more rubber products than in 1936. Its turnover of 
CZK 100 million exceeded its initial turnover more than 19 times. The 
production growth even surprised the founders of the plant and its high 
profits allowed for huge investments.
The firm paid out higher wages than other sectors did, a regular medical 
check-up system was in place, employees’ children received financial 
gifts, and there was a system of sickness, injury and death benefits. The 
organisation of work was the same as that of the entire Baťa Group.

1939
The product range remained unchanged until the outbreak of war. 
Gas mask production grew. Almost 4 million toys and 2 million balls 
were made. The quality of Fatra tennis balls easily matched that of the 
products made by renowned firms such as Slazenger, Dunlop or Pirelli. 
Major articles included technical rubber for industrial purposes, pram 
wheel bands, medical rubber etc. Production of sponge rubber and 
latex toys was newly introduced, and Fatra participated in building two 
foreign plants in Yugoslavia and France respectively.

After the outbreak of war, Fatra’s production gradually switched to 
military supplies, with mask production subsiding while rubberised 
clothing becoming a  priority. Investments were cut to a  minimum 
level and only minor improvements were made. Air-conditioning was 
installed in press shops and at roller mills. The courtyard was decorated 
with flowerbeds.

1940
In late 1939, Fatra began to process PVC (polyvinylchloride). Fatrokol 
and Fatrofan were the trade names of its first products. PVC compounds 
were rolled on revamped Farrel and Tröster lines. The first products 
included hoods, work aprons and baby’s napkin pants. Moreover, in the 
rubber production segment, work on the production of life boats for 
the German Navy began, production of rubberised cloaks and clothing 
for the navy was expanded, as was the production of rubber hoses for 
industrial purposes and products made of technical rubber.
In addition, foundations for creating what is known as the “mechanics 
experimental workshop”, later the Automation and Mechanisation 
Department, were laid in that year.

1941
The rubber toy and ball production was interrupted and replaced with 
the production of raincoats, hoods, capes, baby’s napkin pants, and 
aprons made of PVC films. Raincoats were produced in all standard 
sizes.

1942
The first tests of extruding tubes made of unplasticised PVC compounds 
were performed.
Technological preparations for producing artificial leathers for 
haberdashery purposes by the surface application of the Igamid 6A 
solution to the substrates were launched. Napatex artificial leathers 
were made until 1960. Napa artificial leathers without a textile substrate 
were similar to them.

1943
Labelled as “Polymer Baťa”, the preparations of a  domestic emulsion 
type of PVC took place in Otrokovice’s production unit.

1944
The first injection press to manufacture tiny components made of 
Trolitul polystyrene was installed, and the construction of the company’s 
outpatient healthcare facility, with three physicians’ offices, a laboratory, 
electrotherapy, x-ray equipment and an insurer’s office, was launched. 
In 1946, the construction was completed and the facility was handed 
over to the District Insurance Company in Zlín.
An internal public address system was put in place in the plant. In 
addition to music, it broadcast news and expert lectures twice a week.

1945
Production of gas masks and protective clothing was stopped, with 
peace production gradually restored. Fatra supplied the market with 
tennis balls, rubber toys, swim caps, technical rubber and hoses, 
rubberised cloaks and miners’ clothing, as well as baby’s napkin pants, 
and industrial aprons made of plasticised PVC compounds.
Preparations for the Fatra secondary vocational school were launched.

1946
On 4 April, Fatra was declared a state enterprise.
At the end of the year, its primary product range, sorted by share in 
total production, consisted of: rubber toys and balls, technical rubber 
products, uPVC pipes, PVC clothing, plastics (PVC films), uPVC films, 
pressed boards, tablecloths, rubberised cloaks.
Six twin houses, another block of flats for unmarried people and 
a kindergarten were built; part of the château was rebuilt into flats.

RESUME

Používané technologie, způsob řízení, kvalita produkce, kvalifikace za-

městnanců, využívání nejnovějších poznatků vědy, podpora výzkumu. 

Výnosy, náklady, efektivnost, likvidita, míra zadlužení, návratnost inves-

tic, průměrná mzda. Ochrana životního prostředí, bezpečnost práce, 

péče o zaměstnance, podpora veřejných aktivit, odborná a společenská 

ocenění.

Existuje celá řada hodnotících kritérií, pro konkrétní účel jsou pevně daná. 

Hodnotí firmu jako celek. Nemohou zaznamenat jednotlivé lidské příběhy.

Za osm desítek let se na různě dlouhou dobu zapsalo do kmenové knihy 

téměř 20 tisíc lidí. Totožná příjmení ukazují na celé rodiny, data narození 

na sled několik generací. Každý z nich vnímal Fatru přes svou soukromou 

perspektivu. Každý svým dílem přispěl do pestré osmdesátileté mozaiky. 

V jejich soukromí se odrážel život pracovní, jeho úspěchy i nezdary. Byly 

to často letmé starty. Nejistý býval i cíl. Důležitá je cesta, kterou prošli. 

Byly okamžiky, kdy se na té cestě cítili osamoceni, směrovky na rozces-

tích nedávaly smysl, někdy vedly do  slepé uličky. Občas se jim nedo-

stávalo dechu, jako by šli proti větru. Ale šli, neboť jen proti větru se dá 

vzlétnout. 

Lidé přemýšliví, tvůrčí a vytrvalí. Pracovití a zruční. Zapálení, odhodlaní, 

vynalézaví. Získali pro svůj záměr mnohé další, vychovali řadu odborníků, 

zástup profesně zdatných lidí. Vytvořili kolektiv s vysokou kulturou práce. 

Od počátku vnímali svou společenskou odpovědnost ve  vztahu k  regi-

onu a  ekologickým otázkám zpracování plastů. Přivedli na  trh bohatý 

sortiment výrobků, stáli na  počátku českého plastikářského názvosloví, 

zasloužili se o  rozvoj celého odvětví. Financovali vědu a  výzkum, pod-

porovali vzdělávání, kulturu i  sport, podíleli se na  charitativních akcích, 

zasloužili se o rozvoj města, ovlivňovali veřejný život. 

Trvale od roku 1935.

Závěr
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Construction of production premises, box and carpentry warehouses, 
and garages for electric trucks continued. Old workplaces were 
eliminated and replaced with modern establishments.

1961
Production of Napa plastic clothing and pressure tubes made of 
unplasticised PVC compounds was introduced.
Construction of the company’s private siding and a  raw material 
warehouse (building no. 44) was completed.

1962
Development of the first automatic welding line to produce PE 
bags was completed; the PVC floor pressing technology was 
improved by resolving the issues of continuous textile insert and of 
compensatory packing equipment. This flooring was made in strips 
and pressed by drum presses out of three films at the speed of 80 
metres per hour.
Silk screen printing technology was used for a contract to supply balls 
to Canada for the first time.
Construction of a block of flats for unmarried people under Pohořelice 
was completed.
The plant had 2,508 employees in that year. The ratio of men to women 
was almost equal: 1,327 to 1,303, with 967 employees coming from 
Napajedla.

1963
New technical equipment was installed in the completed roller mill 
hall – a Comerio four-roll unit and Henschel two-stage mixers. Further 
progress was made in the extrusion process with a launch of extrusion 
from powder compounds, what is known as the agglomerate.
The plant construction continued with building a  transformer station, 
a compressor room and expanding a boiler station.
Fatra bought the Dinotice holiday resort in the Beskid Mountains. The 
“Smraďavka” resort in Buchlovice had been used for the recreation 
of children as well as families until then. Over the years, the little 
château of Dinotice was reconstructed, a water park, a playground and 
a caretaker’s house were built, and the premises were complemented 
with ten wooden cottages.

1964
Fatra proceeded to the processing of domestic PVC suspension 
polymers under Slovinyl brand. A Buzuluk flat-nozzle extrusion machine 
to manufacture PE boards was installed and the production of tiles 
made of PVC floor covering was launched. It was a highly filled floor 
covering manufactured by drum presses, which guaranteed dimension 
stability of the material, with the cuts made in 25×25 cm squares.
In 1964–1967, Fatra built 56 flats in Napajedla.

1965
In that year, a decision by the Minister of Chemical Industry established 
a  specialised enterprise Československé závody gumárenské 
a plastikářské (Czechoslovak Rubber and Plastics Plants), with registered 
offices in Gottwaldov (today’s Zlín), and Fatra became ČZGP plant no. 
51. This organisational structure existed until the end of 1968.
Installation of new technical equipment continued – i.e. of Comerio and 
Briem roller mill line and Kleina-Carraro line for PE printing and welding.
Preparations for the construction of a  seven-storey administrative 
building (no. 13) were launched. A preliminary permit for the permanent 
use of the building was issued on 5 March 1968.
In addition to the technologist, designer and company laboratory 
buildings, a five-storey building for the Department of Care for Essential 
Means (no. 25) was completed.

1966
Installation of new PE processing equipment continued – i.e. of five 

VS ∅ 120  mm Superba-Bielloni extrusion machines and a Carraro four-
colour printing machine with welding equipment for PE self-supporting 

bags. 260 innovation suggestions were filed in 1966, more than a half of 
which were carried out.
A  four-storey PE processing building (no. 23) was erected, as were 
a nursery and a kindergarten.

1967
The firm went through a  further modernisation – the pneumatic 
conveying system for loose PVC material was completed and the coal 
dump was mechanised. The first tests of processing domestic Bralen-
branded PE polyethylene from Slovnaft Bratislava were performed in 
production.
A five-storey PVC roller mill building (no. 24) was erected and further 
modifications to the Dinotice holiday resort were carried out.

1968
In 1968, a high-performance Anger-type production line was placed in 
service to manufacture extruded flooring of 1,500  mm width. Another 
line of this type, to manufacture welded flooring out of rolled films with 
an annual capacity of 3 million sq. m, started to operate next year. The 
line’s daily output more than tripled the extruded flooring production 
capacity.
Two welding machines started to manufacture PE tiles with welded 
handles. An invention by workers of the prototype workshop made it 
possible to begin the production of fixation films made of PE. In 1989, 
production was transferred to Agrostav Topoľčany.

1969
The Fatra plant again became a state enterprise with an establishment 
in Olomouc.
The floor covering production grew by 88.9% compared to 1968 and 
even by 171.3% compared to 1965. Conveyor belts also saw significant 
growth while PE production was equipped with containers using 
a pneumatic conveying system.
A coal dump was built, the plant was illuminated, a road and pavements 
were built in the plant.
In addition, a  decision was made to build co-operative flats in the 
Sadová, Svatoplukova and Malina I  streets. A  block of 16 flats and 12 
family houses were built, and 25 non-repayable loans for individual 
construction were granted.

1970
A PVB film production line was placed in service – under a Czechoslovak 
patent from employees of Fatra and the Research Institute of Rubber 
and Plastic Technology (VÚGPT) in Gottwaldov. Production of shrink 
film, thermal and noise insulation flooring on a  felt substrate called 
Lamitex and FAT wallpapers with a  paper insert containing a  silicone 
layer was launched. The Nafatex carpet flooring attracted customer 
demand. For the first time, PE board extrusion machines were provided 
with equipment that processed waste directly at the machine, and thus 
the cut edges in a crushed form could be reused for the manufacture 
of boards.
In 1970, Fatra was the first Czech rubber and plastics plant to start 
processing its production schedule by an automatic computer: 
a Datasaab D 22, made in Sweden.

1971
Company’s own produced automatic machine to weld inflatable balls 
was installed, and production of beltings and conveyor belts was moved 
from Olomouc to Napajedla. Fatra became the only manufacturer of 
mining conveyor belts in the Czech Republic. In the next ten years, their 
production grew from 4,000 sq. m to 520,000 sq. m a year. This was 
possible owing to a huge investment in the production expansion – in 
the filling line, the line for drawing the cover films and for pressing – and 
owing to the product development for a variety of applications in the 
mining industry, agriculture, construction as well as food industry.

1947
Fatra became a leader in the Czechoslovak Republic in the manufacture 
of rubberised cloaks made by applying elastomer solutions to fabric 
substrates. In addition, the first sorting and recovery workshop for 
recovered and returnable PVC waste started to operate.
A  Radiofon high-frequency welding apparatus was acquired from 
England.
Rubber hose production was transferred to the Optimit Odry branch 
plant.

1948
Fatra had 2,058 employees. A three-storey building (no. 34) was placed 
in service on 5 January 1948.
Production of the first inflatable toys made of PVC film, the frog, the fish 
and the turtle, manufactured by the welding technology, began. The 
forming technology using the blow moulding technique was used for 
the manufacture of puppet heads, with “Naháček” being one of the first 
toys. Series production of printed PVC films was launched, using a four-
roll Škoda unit and a two-colour Zimmer printing machine.
The first 24 school-leavers of the Fatra secondary vocational school 
in the rubber expert specialisation joined the production process. The 
plant management and the trade union organisation started to build an 
apprentice centre in Napajedla’s château building.

1949
Production of laminate flooring by revamped rubber machines – three-
roll Baťa calenders and Buzuluk drum presses – was launched. Fatra 
produced installation tubes made of unplasticised PVC and put in place 
a  technology of doubling the plasticised films for toy production on 
a Svit three-roll unit. A multi-platen press produced, between its chrome-
plated boards, the first glossy plastic films (high-gloss PVC films) for 
the haberdashery industry while a Farrel five-roll unit produced Fatroid 
coloured films made of unplasticised compounds. Another new product 
was a welding wire to connect plastics by hot air.
The block of flats for unmarried girls was adapted to a racing club.

1950
Flooring production grew and the first uPVC boards were pressed by 
multi-platen presses. 365 innovation suggestions were filed and Fatra 
was declared a ‘shock labour’ (super-productive) plant.

1951
Extrusion became another crucial PVC processing technology. The 
basic work in this area was done by Ing. František Tomis. Production of 
white tubes for toothpastes by the forming technology using the blow 
moulding technique was launched. The extrusion machines, swivelling 
presses and moulds were made in Fatra.
Production of small-size hoses and profiles made of plasticised 
compounds and production of glues for pasting PVC flooring were 
launched. Products of PVC compounds made up 85% of the product 
range and the first deliveries of domestic emulsion types of PVC from 
Chemické závody Wilhelma Piecka Nováky were checked.
Research Institute of Plastic Technology is established at Fatra (relocated 
to the Research Institute of Rubber and Plastic Technology, aka VÚGPT, 
in 1959). Apprentices are allocated their own workshop.

1952
The product range expanded to include the production of flush pipes, 
knee-joints, branch pipes and bent pipes made of unplasticised PVC 
compounds. The compounds mostly consisted of imported types of 
PVC. The construction of a heating plant (building no. 42) began and 
a three-storey building (no. 35) was placed in service. The construction 
of a racing club started in the location of a rundown greenhouse in the 
château park and was completed in 1955.

1953
Fatra started to produce welded inflatable balls. The technology of 
manufacturing of rubber toys is removed to the town Břeclav.

1954
A  four-roll Buzuluk flooring production unit was installed. Production 
and development of products formed out of unplasticised PVC films 
(soap dishes, boxes and packagings) were stopped and transferred 
to the Technoplast Chropyně state enterprise. Flush tanks made of 
unplasticised PVC and Fatrokart plastic maps became new products.
In addition, applied research in polyolefin (PE) processing through blow 
moulding technique using extrusion machines was launched.

1955
In 1955, preparation work to expand the plant began. This included 
building utility connections and a sewerage system, wells and a sewage 
treatment plant.
In May, the “f” brand in a circle, to label products made in Fatra, was 
entered in the international trademark register in Geneva.

1956
Polyethylene industrial processing began in the second half of the year.
Early that year, polyethylene was used in the manufacture of tubes, 
plastic bags and small-size pipes. The volume of processed PE material 
grew from 12 tonnes to 799 tonnes in five years.
The flooring production process was modernised with the introduction 
of continuous plasticisation using a  Svit mixer. The first bathing pool 
from a long series of inflatable water toys made of PVC films was placed 
on the market. A swivelling automatic press to produce bottle caps was 
developed and placed in service. Production of PVC-based protective 
coating was introduced to a broader extent.
The year-on-year production increase in the first ten years after the war 
was 15%, with highly growing innovation movement.

1957
The vacuum toy forming technology is on a  world-class level. An 
automatic forming press to manufacture tiny components made of 
unplasticised compounds (battery covers) and granulating machines 
to process PVC and PE were designed and produced. The product 
range newly included low-pressure black tubes made of waste PVC and 
transparent films made of unplasticised compounds.
Production of the “Isolepa” PVC adhesive tape began, with chessboard 
pattern tapes added to its portfolio in 1964. Isolepa was produced by 
semi-automatic machines made by Fatra itself until 1981.

1958
Fatra Production and Economic Unit was established, with this form 
of organisation existing until 1965. A  new modern Kleinewefers (KW) 
four-roll line with an upper pre-roll to draw films made of plasticised 
PVC compounds of 1,600 mm width was installed. Production of petrol-
resistant hoses was introduced and a  modular automatic machine to 
manufacture tubes was created. Izofol, the first insulation film, was 
made.

1959
Dornbusch, a  six-colour printing machine to print on PVC films by 
intaglio technique, was installed, and production of the Butaflex film for 
laminated glass was launched.

1960
Production of PE irrigation kits was introduced, and a semi-automatic 
apparatus to trim uPVC boards was developed and produced. The know-
how for the manufacture of Novoplast artificial leathers and spiral hoses 
was transmitted to Granitol Moravský Beroun while the manufacture of 
transfusion kits made of plasticised PVC compounds was transmitted to 
the KOH-I-NOOR České Budějovice state enterprise.
The first plasticiser to manufacture PVC granulate was installed.
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1986
Raincoat production was relocated to Handlová, Slovakia. The flooring 
product range was expanded to include a  special Fatrasport type, 
intended for sports facilities, and the company also manufactured PVB 
coloured films for metro stations in Prague.
Construction of a  steam heating connection was completed and 
a Colombo four-colour printing machine was installed.
The company continued to care for the housing needs of its employees 
by supporting the individual construction of row houses in the Malina 
housing estate through non-repayable loans.

1987
The plant continued to invest in its modernisation by installing an EC 
1027 computer, a pressure mixer at the roller mill, a new press in the 
conveyor belt production section and a production line to manufacture 
hygienically safe small-size hoses.

1988
Production of inflatable textile mattresses, made of skimmed fabric 
supplied by Gumotex Břeclav, was launched.
Three extrusion lines were installed to manufacture co-extrusion barrier 
films for food packaging applications (cheese, meat, salami etc.) and 
a  Lemoflex six-colour printing machine, using the flexography print 
technology, was installed in Zámoraví.
New products include ESO pearl raincoats and 3.2 MPa PE pressure 
pipes. A cooling water recirculation project was carried out.
The plant participated in building co-operative flats for employees in the 
Palackého street.

1989
To start of construction of a demulsifying station and a roller mill extension, 
into which offices and changing rooms with accessories were placed, 
was launched. Selected workplaces were gradually equipped with PC-AT 
and PC-XT personal computers. A co-funding agreement was concluded 
between Fatra and the Otrokovice Town Hall to build a solid waste dump 
in Kvítkovice. The construction was launched in October 1989 and 
completed in 1992. Fatra donated CSK 1,000,000 to build a pavilion for 
the Obstetrics and Gynaecology Department of the Baťa Hospital.

1990
A new type of Ekoplast insulation film to protect from leaks of selected 
petroleum substances was developed, as was dr.  804 roof insulation 
film. A newly established application centre provided services of laying 
floors and applying insulation films. Construction of the Wanda pollutant 
incineration plant was completed at the roller mill building.

1991
In 1991, cadmium-based stabilisers were removed from PVC compounds 
and the production of the “Favorit” pressed flooring was introduced. 
A terminal network was completed and the regular air monitoring began 
in Napajedla from that year.
A company store was established in Napajedla but it was sold in 2008 as 
part of the restructuring process.

1992
Work and supplies in respect of an IBM computer network were in 
progress, with this including a  970 RISC 6000 computer, 12 Unipack 
information system modules and 200 user workstations. The offer of 
PE films is expanded to include exclusive food packaging as well as 
stretch films for pallet packing. With a  connection to the Otrokovice 
Heating Plant, the company’s own boiler station stopped operating, an 
old factory chimney was disposed of and the premises were converted 
into production facilities processing polyolefins.
Company accounts for payroll payments were opened.

1993
Lead-containing stabilisers were removed from the PVC compounds 
used in the manufacture of toys, raincoats and promotional items, and 
the first tests of printing with water-based paints were performed. HDPE 
films obtained the hygienic safety certification for contacts with food 
and potable water.
Production of PVB films was terminated after 23 years.
The first regular general meeting of the privatised company took place 
as part of the first wave of the voucher privatisation (18 August 1993) in 
the presence of 61.73% of shareholders.
Fatra held an international academic conference “Plastics and their 
Processing” in Zlín and started the history of the Plastko international 
conferences.

1994
As a  member of the Chemical Industry Association of the Czech 
Republic (SCHP ČR), Fatra endorsed the programme of “responsible 
business in chemistry” and its roller mill production obtained the quality 
management system certification according to ISO 9001.
Its engineering plant exhibited at the International Engineering Fair in 
Brno for the first time, offering a Vertex vertical extruder, VS 32 single-
screw auger and a semi-automatic winder.

1995
Fatra surpassed a historic milestone of CZK 2 billion in revenue.
A  Neodon production line to manufacture chemically patterned 
floorings was installed but these have never been as successful as 
the LINO FATRA welded and pressed floorings. Their production was 
terminated in 2002.
The telephone network was modernised and the company changed its 
image by painting its PVC tanks in colour.

1996
Fatra carried out the largest environmental construction project in its 
history – an underground storage facility for liquid raw materials. This 
also included the safe disposal of contaminated soil and remainders of 
old environmental burdens. The chemical storage facility is insulated 
by its own produced Ekoten membrane and fully meets environmental 
requirements.
The biodegradable Ecofol film for storing composted waste received an 
award at the SYBA international trade fair.
Company’s store in Napajedla was moved to new premises. Sales of 
company flats began.
The Fatra Group, with its eight subsidiaries, became member of 
Chemapol Group, a. s.
In 1996, Fatra exported its products to 37 countries, with the value of its 
products exported being CZK 343 million. The largest portion of exports, 
almost CZK 300 million overall, included insulation films, technical foils, 
and floorings.

1997
Between 1990 and 1997, the number of Fatra employees fell by more 
than 800 people, i.e. a decline by slightly above 100 employees a year.
In 1997, Fatra was affected by a flood. On Monday, 7 July, heavy rains 
started to push the River Morava over its banks. On Thursday, 10 July, 
the river flooded the entire company premises, with the water level 
reaching up to 150 cm and the company was prevented from operating 
for 20 days. It took several weeks to repair the damage, with the loss 
having climbed to nearly CZK 160 million.

1998
FATRAFOL S, FATRAFOL H and films for special insulation applications 
became significant sales articles both in the Czech Republic and abroad. 
The restructuring of the polyolefin packaging material production was 
reinforced by a  large investment in new technology – the Hosokawa 
Alphine line, placed in the reconstructed section of the former boiler 
station. The first electrical installation system made of extruded profiles 

1972
Developing the cooperation with the Research Institute of Rubber and 
Plastic Technology in Gottwaldov was a very important part of Fatra’s 
activities. An appropriate technology to manufacture waterproofing 
membranes was jointly found. In the subsequent years, these films 
helped resolve issues in the construction of silage troughs in agriculture, 
the insulation of Prague Metro stations, the Vojkovice fly-ash storage 
facility, the inlet channel for the Gabčíkovo dam etc. A  cooperation 
agreement was also concluded between Fatra and the Faculty of 
Technology of the University of Technology based in Gottwaldov. The 
cooperation in development continues under the Tomáš Baťa University.

1973
PVC conveyor belts and the Giraffe a Buffalo toys received the “Excellent 
Product of the Year” award from the Ministry of Industry. In the second 
half of the 1970’s, 37 new toys were placed on the market, having won 
domestic as well as foreign competitions, garnered gold medals at trade 
fairs and obtained the mark “Selected for CID” (Czechoslovak Industrial 
Design). The awards were granted by the Industrial Design Institute to 
the best Czechoslovak products.

1974
A welding apparatus to manufacture thin PE bags was installed, as was 
an extrusion machine, made in the Research Institute of Rubber and 
Plastic Technology in Gottwaldov, to manufacture PP packaging films. 
The range of laminate and insulating floorings was expanded to include 
new patterns.

1975
A  preliminary series of the Elektrostatik flooring was produced. The 
special flooring is designed for operating theatres, x-ray facilities, 
computing centres, telecommunication premises etc. It can divert 
electrostatic charge if laid on an earthed conductive network. The 
flooring was supplied in rolls of 1 m width and 2–3  mm thickness. It was 
co-developed by Fatra and the Research Institute of Rubber and Plastic 
Technology again. Further development was focused on tiles. In 1977, 
the firm started to manufacture Fatrantis Prim, a pressed electrostatically 
conductive homogeneous flooring in 600 x 600 mm squares, using own 
designed presses.
Imported suspension types of PVC were replaced with Neralit from 
Spolana Neratovice.

1976
A significant increase in output as well as quality of the production of 
uPVC pipes and profiles came with the installation of new extrusion 
machines from Cinncinati, Reifenhäuser and Chodos. To date, this 
technology had been developed at Fatra, using own produced machines.

1977
Ropoplast insulation film, resisting petroleum products, and Agrofol 
agricultural film were certified as technically advanced products. 
Production of coextruded profiles made of unplasticised PVC 
compounds was launched.

1978
The 21b single-storeyed hall building was placed in service to concentrate 
the production of PE shrink films and tubular non-oriented PP films 
using 14 Chodos extrusion machines. The PVC granulate production 
using the Trusioma plasticiser was expanded.
Fatra’s major export articles to countries of what was known as the 
Eastern Bloc included PVC conveyor belts and beltings, plastics and 
films, patterning boards and uPVC pipes. Films, plastics and tablecloths 
made of PVC, inflatable toys, self-supporting bags and patterning boards 
were exported to non-socialist countries.
129 flats at Nábřeží and, in the following year, 74 additional flats at 
Zábraní were taken into use by employees’ families.

1979
Fatra provided farmers with Porofol, the first perforated film developed 
and made in Czechoslovakia.
The Fatrantis Prim flooring received an award at the Incheba 79 
international trade fair.
Production grew and the application options for thin-walled hoses and 
films made of PP expanded.
Automatic data processing by the EC 1021 computer was launched in 
March.

1980
The Porofol film received the Technically Advanced Product Award. 
Inflatable toy packing equipment, developed and made in the 
automation and mechanisation workshop, was placed in service.

1981
Together with the Research Institute of Rubber and Plastic Technology 
in Gottwaldov, Fatra was engaged in the development of dr.  801 
waterproofing membrane for insulation applications in waterworks 
construction, industrial construction and civil engineering construction. 
A new production line to manufacture the PVB Butaflex film, used as 
an intermediate layer for safety glass, was installed. A  workshop to 
manufacture the Fatrantis pressed flooring was equipped on the ground 
storey of building 32a. Production from the roller mill building was 
moved to this place and expanded with three multi-platen presses, 
designed and made in Fatra.

1982
Dr. 801 waterproofing membrane obtained the “Technically Advanced 
Product” certification. The application of domestic high tenacity 
polyamide silk in combination with staple of viscose in textile inlays 
became a precondition of manufacturing a mining conveyor belt with 
a reduced number of textile inlays referred to as DP A-2.

1983
The development of dr.  803 waterproofing membrane to prevent 
agricultural waste products from leaking into groundwater was 
terminated.
Production of films patterned on both sides for transporting rubber raw 
materials, PE stretch films and plain drainage pipes made of PVC was 
launched. A crushing line to process PVC waste was placed in service 
and connected to the mixing line.
A new 110 kV electrical connection was built.

1984
Production of heterogeneous flooring of the Standard line-up in the 
width of 1,000 mm was stopped. The Rekord pressed flooring received 
the 1984 Best Product Award from the Ministry of Industry while 
dr.  803 waterproofing membrane received the Technically Advanced 
Product Award. A  state-of-the-art production line to manufacture the 
Interplastica granulate was installed.
Fatra also manufactured plastics glues for many years. More than 288 
tonnes of them, including coating compositions, were produced in 
1984. Their production was stopped in 2001.

1985
An insulation film production programme for waterworks was adopted.
Production of connecting pieces made of  unplasticised compounds 
was stopped.
A  water tower appeared in the overall view of the plant as a  new 
landmark.
The company’s primary product range included PVC floorings, rolled 
PVC films, conveyor belts and beltings, PE and PP packaging materials, 
extruded products (profiles and hoses) and welded products (raincoats, 
inflatable toys, promotional items).
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As concerns the environment, a  few more operational investments 
were made, helping to prevent harmful substances from leaking into 
wastewater and to reduce underground water consumption.

2007
Sales: CZK 3,421 million
Number of employees: 1,406
The most important event in the ongoing restructuring process of that 
year was the sale of assets in the packaging film segment. The company 
followed the strategy of divesting insufficiently used property, notably 
on the Chropyně production premises.
Sales of waterproofing membranes grew year on year while sales of 
conveyor belts declined, as did demand for rigid technical PVC films. 
A new floor varnishing technology was used for the first time and the 
HIF 1 line produced the first extruded roof insulation films of 2 m width.

2008
Sales: CZK 2,877 million
Number of employees: 1,248
That year began with moving the IKEA production from Napajedla to 
Chropyně. A  new formatting line and an automatic packing line for 
manufacturing protective film blanks for drawers, placed on the market 
under the Rationell name, were installed on the prepared premises. The 
Buzuluk roller mill line was modernised, with primary attention focused 
on completing the investment in a new printing line for breathable films. 
The investment expenditure reached CZK 375 million.
The reclamation of the Vlčí Doly dump was completed, having required 
CZK 16.4 million for the entire period of 2007–2008.
Selling the synthetic leather segment in Chropyně, the château in 
Napajedla and other rarely used assets completed the restructuring 
process.
Towards the end of the second half of year, the company was affected 
by deteriorated demand as a result of the global financial and economic 
crisis. This had a  particularly strong impact on the segment of PVC 
products for the construction sector.

2009
Sales: CZK 2,143 million
Number of employees: 1,082
Due to the global financial crisis, sales declined by approximately 25% 
compared to the previous year.
Fatra responded to the market situation by creating a  crisis strategy. 
Its costs were cut significantly, inventory volume was reduced and the 
inefficient production of Durofol technical foils, made of unplasticised 
PVC in Chropyně, was terminated, which put an end to more than a 40-
year rolling history in the Chropyně part of the company. Production of 
formed products was maintained.
Despite the crisis, large investments in the most profitable production 
segments were made. CZK 157 million was spent on the acquisition 
of a  production line to manufacture 2-metre insulation films; this 
production equipment was placed in building no. 44, making use of the 
space left after the conveyor belt production had been shut down in 
2008. Further costs were required by technology acquisitions relating 
to the project. This included a technological waste processing line and 
a rewinding and packing line for waterproofing membranes. Investments 
also went into a sub-modernisation of the roller mill lines for PVC films.
Further responses to the crisis included developing an insulation system 
based on thermoplastic polyolefins and developments focused on 
increasing the recyclate content in products. One of the successful 
outcomes of this was the launched production of pond membranes 
made of secondary raw materials. They were placed on the market in 
a variety of lengths and widths of 4–8 m.
During the crisis, 217 employees took part in an educational programme 
held by the Ministry of Labour and Social Affairs for employers affected 
by the economic recession. This programme upgraded our employees’ 
skills.

2010
Sales: CZK 2,442 million
Number of employees: 969
Despite the persisting global financial crisis and two flood waves that 
hit the Napajedla premises within 14 days, causing damage of CZK 25 
million, Fatra’s sales as well as profit rose significantly compared to the 
previous year. Its outstanding result was even achieved with a reduced 
number of employees, which fell by 113 people compared to 2009.
During the year, Fatra started to carry out the largest energy-saving 
project in its history – a switch from steam heating to hot-water heating, 
which ultimately saved more than 30 % of its energy costs. Investments 
in new injection moulding machines, reconstruction of the Comerio 
roller mill line and successful launch of a new SAP information system 
also contributed to the development of the firm.
The Fatra name became widely known among art lovers for the highly 
successful exhibitions of toys by Fatra art designer Libuše Niklová (1934–
1981), prepared by her son, well-known artist Petr Nikl. Some of the 
exhibits are kept in Louvre, Paris, others in the Napajedla Museum.
A great reception of the exhibited toys was the first stimulus to restore 
their production. The toys are made of a hygienically safe phthalate-free 
foil and provided with a Safe Toy certificate.

2011
Sales: CZK 2,650 million
Number of employees: 988
Fatra again raised its sales compared to the previous year, by 8%. This 
was the first time since 2002 that the average number of employees 
rose year on year. The risk of another flooding of the premises was no 
longer relevant because a levee had been completed.
The most important event of the year was the mastery of the entire 
technological process of the waterproofing membrane manufacture 
on the HIF 2 production line. The line doubled the insulation film 
production capacity, with Fatra becoming a  major player on the 
insulation film market globally. Adding the Fatranyl plastic-coated sheet 
metal, manufactured externally, to the roof waterproofing system 
portfolio contributed to this success.
The flooring segment also developed successfully. A luxury vinyl floating 
floor covering on a  wood-fibre board with a  lock system was placed 
on the market under the FatraClick trade name. The properties of this 
unique product, developed together with Swiss firm Li&Co, surpass 
those of conventional laminate floorings, with the former gradually 
ousting the latter from the market.
Fatra’s energy-saving investment finished third in the best business 
project competition held by CzechInvest and the Ministry of Industry 
and Trade.

2012
Sales: CZK 2,844 million
Number of employees: 1,024
Despite the persisting crisis in the construction sector, sales of Fatra’s 
construction products such as waterproofing membranes and floorings 
grew, enabling the company to increase the number of its employees 
again.
The implementation of Fatra’s successful investment projects was 
largely facilitated by grants from EU Funds, which promote manufacture 
of innovative products, implementation of energy-saving projects and 
restoration of insufficiently used real property.
With the doubled production capacity of waterproofing membranes, 
it was possible to satisfy a  larger number of customers who were 
accustomed to Fatra’s quality. Building a sales warehouse on the plant 
premises contributed to the customer satisfaction.
Disassembled floor coverings, which have successfully established 
themselves even on demanding foreign markets, were manufactured 
more efficiently thanks to the modernised Anger laminating line. 
The success of the floor covering segment was also encouraged by 
a  reconstruction of the supply branch of the KW – Kleinewefers line. 
Produced in 1957, the line annually processes some 10,000 tonnes of 

was placed on the market. A large reconstruction was in progress in the 
château because of Chemapol’s EDUCA educational project, which did 
not take place in the end and the reconstruction was stopped before 
completion. In 2003, Fatra completed the most necessary work to 
ensure that the reconstructed section of the château could be used.
The last general meeting of the Fatra Napajedla joint-stock company was 
held on 29 June 1998. It decided to dissolve the joint-stock company 
and to merge Fatra, Technoplast, Moravské chemické závody, FSG and 
Synthesia at the same time. Afterwards, the company was renamed to 
Aliachem, a. s., with Fatra having the status of Aliachem’s branch.

1999
Fatra placed LINO FATRA – Sporting T, its first tennis court surface, on the 
market. The ISO 9001 certification was completed in all centres of the 
plant. With a demolition of the first hall building, a building originating 
in 1935, the breathable film project was launched and construction 
modifications for production purposes continued to be carried out in 
the second part of the boiler room.
Fatra opened its websites.
In 1999, Agrofert Group joined Aliachem, a. s. as one of the company 
owners and became a 100% shareholder of Fatra, a. s. in 2008.

2000
Sales: CZK 1,763 million
Average number of employees: 1,182
Certification of the environmental management system according to 
ISO 14001.
An Alpha bio-filter was installed at the polyolefin film printing machine; 
a  Windmöller Hölsher line to manufacture polyolefin films of up 
1,600 mm width was installed in the reconstructed boiler station. Toy 
production was stopped.

2001
Sales: CZK 1,784 million
Average number of employees: 1,154
Antistatic packagings, which received an award from the SYBA 
association, were newly added to the packaging product range. Fatra 
won three medals in the Grand Prix Cyrel 2000 international competition. 
Intranet was offered as another service to computer network users in 
addition to the Internet and Lotus Notes.

2002
Sales: CZK 2,693 million
Average number of employees: 1,827
The plastics processing optimisation project at Aliachem, a. s. was 
completed, and the Technoplast branch was integrated into the Fatra 
branch on 1 December 2002.
Production of Sontek-branded breathable films was launched in the 
newly built hall no. 22, using modern technical equipment acquired with 
a significant financial subsidy from the state. An automatic paint mixing 
facility was placed in service.

Product range after the integration of the Technoplast branch into the 
Fatra branch and the product shares in the company’s sales:
Floorings 15 %
Waterproofing membranes 8 %
Technical foils and welded products 5 %
Granulate 3 %
Profiles 3 %
Special products 6 %
Breathable films and laminates 5 %
Biaxially-oriented PET 15 %
Unplasticised PVC films and formed Novodur (uPVC) 10 %
PE packagings 11 %
Barex and leatherette 11 %
Conveyor belts 7 %
Engineering plant 1 %

2003
Sales: CZK 2,852 million
Average number of employees: 1,809
The merger of Fatra and Technoplast gave rise to a plastics processing 
entity of major economic importance. It generates 6.6 % of all sales in 
the plastics industry of the Czech Republic, with sales of CZK 2.9 billion 
and the share of exports of CZK 1.1 billion.
Production of THERMOFIX, a new type of flooring, was launched. The 
machinery was supplied by German firm Schilling-Knobel, with much of 
the equipment again provided by Fatra designers, mechanics, machine 
specialists and technologists. The Chropyně establishment terminated 
the development of the CLIM-STAR textile climate membranes.

2004
Sales: CZK 2,918 million
Average number of employees: 1,775
Waterproofing membrane sales of 2.5 million sq. m were reached. 
The remediation of contaminated soil on Chropyně premises was 
completed; a pollutant incineration plant was installed at the Colombo 
printing machine in Napajedla.
For legislative reasons, the company accounts for payroll payments 
to employees were closed, as was the company’s own canteen. The 
canteen services were subsequently provided by an external contractor.
On 16 November 2004, Fatra, a. s. was re-established. However, its 
actual business activity began on 1 January 2006, i.e. on the date of 
accepting a non-pecuniary investment contribution, consisting of part 
of the ALIACHEM, a. s. enterprise (now Synthesia, a. s.), the FATRA 
branch. The FATRA branch was dissolved as of 1 February 2006.

FATRA’S MODERN HISTORY

2005
Sales: CZK 2,980 million
Number of employees: 1,618
A restructuring process was started in the middle of 2005. Its objectives 
were to increase work productivity, eliminate redundant operating 
activities and defining the production segments that would be 
developed, maintained or phased out.
Installation of a  new production line to manufacture insulation films 
of 2 m width was started while production of Barex leatherette in the 
Chropyně establishment was terminated.
Manufacturing a new range of better quality three-layer membranes at 
a 40% higher output was the goal of the commenced reconstruction of 
the A production line, manufacturing biaxially-oriented polyester films 
in Chropyně.

2006
Sales: CZK 3,079 million
Number of employees: 1,480
Changes in the company continued with the sale of its engineering 
production segment, property sale in Chropyně and commencement of 
talks on divesting the packaging film segment. The facility management 
of the Chropyně premises was assigned to the Energetika Chropyně 
subsidiary.
The Fatra-HIF Staré Město subsidiary, engaged in the distribution of 
waterproofing membranes, was integrated into Fatra. This marked the 
commencement of the strategy of selling FATRAFOL systems within the 
Czech Republic through its own sales warehouses.
Manufacture of injected products was launched in Chropyně as part 
of the developing cooperation with IKEA. The production volume grew 
significantly. The production capacity expanded from the original 5 to 15 
injection moulding machines by 2015.
Earnings were affected by the floods in part of the Napajedla plant and 
its 13-day suspension of production. Even so, sales exceeded 
CZK 3 billion for the first time. 
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We will not divulge any of our further development and investment 
plans. However, it is certain that plastics remain a material of the future.
In 2014, production of plastic products in the Czech Republic exceeded 
1,200,000 tonnes. This is more than the entire global plastics production 
in 1949, when Fatra switched from rubber production to plastics 
production. Moreover, the consumption continues to grow. In the 21st 
century, plastics will significantly co-shape the quality of our lives and 
Fatra, with its ČEKIA Stability Award 2013 rating of – AA – “Superior”, by 
which the Czech Capital Investment Agency and the Czech Top 100 
association ranked Fatra among 5 % of very stable businesses in the 
Czech Republic, definitely wants to be part of this.

PVC compound and is still indispensable in the entire welded flooring 
production system.
The company also pays attention to smaller segments such as granulate 
production and welded products.
In 2012, a  modernisation of the PVC granulate production was 
completed at the cost of more than CZK 25 million. The process 
began with a disassembly of outdated production lines, which, after 40 
years of service, were replaced with a  Bausano universal granulating 
line to manufacture both plasticised and unplasticised granulate. The 
production increase also involved energy savings and waste reduction 
as well as significantly improved production efficiency.
The segment of welded products expanded the toy collection to 
include two new patterns, which primarily caught the eyes of child 
visitors on the Open Day. Fatra does not forget about children in its 
sponsorship activities either. In 2012, the firm significantly contributed 
to the construction of a new playground in the kindergarten’s garden.

2013
Sales: CZK 2,987 million
Number of employees: 1,020
Fatra was given a rating that ranked it among the top 5 % of very stable 
businesses in the Czech Republic.
The 2013 corporate strategy included a gradual sales increase by utilising 
the production capacities.
Just as in the previous year, the outstanding earnings of the firm were 
primarily attributable to disassembled floor coverings (Thermofix, 
Imperio and blanks, which are supplied to most major laminate flooring 
manufacturers in Europe) as well as to Fatrafol insulation systems 
with full customer service. Insulation film sales reached 9.5 million sq. 
m. Given the continuing production growth, the firm also strove to 
improve the storage of its final products. A  waterproofing membrane 
warehouse with a modern shelf system was built in the northern section 
of the Napajedla premises. The warehouse is linked to a hall where the 
waterproofing membranes are rewound and packed, which facilitates 
logistics on the premises.
Significant investments were also commenced in Fatra’s youngest 
segment, breathable films and laminates, the production of which 
was launched in 2002. The development of this segment should be 
encouraged by the acquisition of a second printing line, as the existing 
printing capacity is no longer enough. In addition, to increase the 
production efficiency, SML lines were modernised.
Fatra is aware that success can be primarily achieved with high quality, 
exceptional design and constant innovation. Hence the firm also focuses 
on research and development, which covered all crucial segments in 
2013. Cooperation with the Tomáš Baťa University continued in solving 
the development project “Centre of Advanced Polymer and Composite 
Materials” of the Technology Agency of the Czech Republic. In 2014, the 
TA CR also supported the second development project in which Fatra as 
well as a few universities and research organisations are involved – the 
“Centre of Alternative Eco-friendly High Efficiency Antimicrobial Devices 
for Industrial Applications”.
The development cooperation with the Centre for Organic Chemistry 
and the University of Pardubice is no less important.
Fatra toys won awards for their design at Designblok 2013, an 
international design and fashion show. Inflatable sitting toys from 
the re-edition of Libuše Niklová collection as well as new toys by 
contemporary designers Jan Čapek and the duo of Anna and Jerry 
Koza were successfully presented there. Fatra keeps abreast of the latest 
developments, as all toys are available at the company’s e-shop.

2014
Sales: CZK 3,557 million
Number of employees: 1,074
Fatra achieved historically exceptional results. For the first time, its sales 
exceeded a CZK 3.5 billion mark and profit surpassed a CZK 300 million 
threshold. The firm exported its products to more than 50 countries, 
with exports making up 67 % of all sales. Fatra hit a  12 million sq. m 
mark in insulation film sales and reached almost 5 million sq. m in 

floorings. Its year-on-year increase in flooring production was nearly 
20 %. Nevertheless, the other segments were also successful in the long 
term; therefore Fatra could afford investments and repairs for almost 
CZK 400 million.

Product range and product shares in the plant’s sales:
Floorings 19 %
Waterproofing membranes 31 %
Technical foils and welded products 3 %
Granulate 3 %
Profiles 3 %
Special products (board injection and extrusion) 16 %
Breathable films and laminates 13 %
Biaxially-oriented PET 11 %
Formed Novodur (uPVC) 1 %

2014 was also a  very successful year for Fatra in winning prestigious 
awards.
Fatra won the Czech Grand Design award for its new toy collection 
and was named Producer of the Year 2013 during the annual award 
ceremony of the Academy of Design of the Czech Republic. Fatra won 
the Roof of the Year 2014 poll. It also won the award by professionals 
from among roofers, tinsmiths, carpenters and insulation professionals in 
the “Waterproofing Membrane” category. At CONSTRUMA, a specialised 
trade fair held in Budapest, Fatra’s waterproofing systems won another 
award, this time in the “Flat Roofs” category. In the “Innovation Firm of 
the Zlín Region” competition, Fatra finished 2nd with its FatraClick floor 
covering and, in the autumn, it received another high evaluation – the 
Sustainable Development Award by the Chemical Industry Association 
of the Czech Republic.
Fatra was one of the first in the Czech Republic to receive a Certificate 
of Honour by the consortium of the Czech Chamber of Commerce, 
Confederation of Industry of the Czech Republic and TREXIMA for 
introducing the principles of the National System of Qualifications into 
its corporate HR practices. For the years to come, the firm plans to 
implement its own employee retraining programme in the “Operation of 
Plastics Equipment” department.
Moreover, the company made a  major change to its organisational 
structure during the year. Its management, previously based on two 
divisions (SBU), was replaced with a functional organisational structure. 
This change also involved re-creating a  Technical Section with an 
independent Research and Development Unit. Thus Fatra emphasises 
the fundamental importance of product and technological innovations 
for its further development.

2015
In addition to the efforts to maintain its outstanding earnings, the key 
objective of the management will include creating the company’s 
development strategy that will provide Fatra with good prospects for the 
years to come and reinforce its position as a major European plastics 
processor.
In all of its business activities, Fatra still wants to keep its production eco-
friendly and to use limited natural resources in a  responsible manner. 
A  project to recycle polyolefin-based returnable materials, which will 
be located in building 27 in Chropyně, should help achieve this. The 
recovered material will be efficiently used in Fatra products, where the 
share of returnable materials constantly grows.
Quality improvements in innovative floor coverings and waterproofing 
membranes will be significantly facilitated by the acquisition of a 2-metre 
roller mill line, which will replace one of the oldest roller mill lines – 
Comerio I of 1963.
The company is currently implementing a  manufacturing execution 
system (MES) and a  warehouse management system (WMS). Both 
enterprise systems communicate through barcodes and ensure that 
products can be immediately traced and identified in terms of their input 
materials used.
This is one of the process optimisation projects at Fatra, which should 
contribute to increased performance and reduced costs.
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