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„PÛvodní fabriku zde postavil zaãát-
kem 20. století pekafi Plach˘. Chtûl na
Starém Blansku udûlat takzvanou úzko-
kolejku, ale mûsto mu to nepovolilo.
Tak se pustil do v˘roby cementopísko-
v˘ch cihel. Pofiád v Blansku stojí dva
domky, které jsou z jeho cihel postave-
né,” vypráví Franti‰ek Jalov˘
z Blanska, kter˘ se historii nejen na
Starém Blansku dlouhá léta vûnuje. Na
místû dne‰ního Synthonu stával pÛvod-
nû parní ml˘n Vincence Plachého, kte-
r˘ byl letech 1913 – 1935 roz‰ífien na
továrnu poÏivatin Alice pro v˘robu pe-
ãiva, cukrovinek a kanditÛ. Za druhé
svûtové války továrna pod názvem
„Alice” slouÏila NûmcÛm a vyrábûla se
zde zubní pasta stejného jména.

Po osvobození do konce kvûtna 1945
zde nejprve byli shromaÏìováni bla-
nen‰tí Nûmci k odsunu, pozdûji továrna
slouÏila jako záchytn˘ bod pro repatri-
anty a osvobozené vûznû z koncentraã-
ních táborÛ. Továrna „Alice” pak byla,
stejnû jako ostatní nûmecké podniky,
konfiskována a byla v ní ustavena ná-
rodní správa.

Po tûchto pohnut˘ch událostech se
v˘roba v továrnû znovu rozbûhla. Ve
spolupráci s brnûnskou fotochemickou
firmou Neobrom se závod Alice specia-

lizuje na v˘robu diazografick˘ch papí-
rÛ pro planografické kopírování v˘kre-
sÛ. Název závodu Alice se opou‰tí a na-
dále jiÏ to je pouze odlouãen˘ závod
Fotochemy Hradec Králové. 

V polovinû osmdesát˘ch let vznikla
V̆ robní hospodáfiská jednotka Lachema,
která pfievzala mj. i dosud samostatnou

Fotochemu, a tak do‰lo i ke slouãení pro-
vozÛ v Blansku. V továrnû se pofiád vy-
rábûl kopírovací papír, a pod hlaviãkou
Lachemy i ãisté chemikálie a fotomateri-
ály. Závod se tehdy jmenoval Lachema
a.s. - od‰tûpn˘ závod Blansko. Pozdûji se
pak závod pustil i do adjustace farmace-
utick˘ch surovin pro lékárny.

Snahy o roz‰ífiení a dostavbu míst-
ního malého závodu v lokalitû Staré
Blansko vyvolaly boufilivé reakce
u místních orgánÛ i obyvatelstva
a táhly se aÏ do r. 1989. K povolení ta-
kové investice na‰tûstí nikdy nedo‰lo
a závod Lachemy v Blansku pokraão-
val v aktivitách ve v˘robû ãist˘ch
a speciálních chemikálii, ale k tomu se
pfiidávala v˘roba farmaceutick˘ch
meziproduktÛ. 

Ze snah Lachemy o rozvoj závodu
tak zÛstala jen pfiipravená volná plocha
na konci areálu. Po rozpadu Lachemy
nov˘ nabyvatel závodu Synthon realizo-
val kompletnû pfiestavbu a dostavbu zá-
vodu na moderní jednotku pro v˘zkum
a v˘robu farmaceutick˘ch substancí. 
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K historii podniku Synthon v Blansku

Továrna „Alice” kolem roku 1925.

Moderní farmaceutick˘ podnik Synthon stojí v Blansku v Brnûnské ulici v místû, kde probíhala prÛ-
myslová v˘roba jiÏ pfied více jak sto lety.


