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HISTÓRIA VÝROBCOV PNEUMATÍK 
(zoradené podľa štátov a rokov) 

 

BELGICKO 
1868 - Belgičan, Oscar Englebert položil základy značky Uniroyal 
1956 - vyrobené už 4 mil. pneumatík Uniroyal 
1979 - európska časť spoločnosti Uniroyal vstúpila do koncernu Continental 
  
AMERIKA 
1870 - založená spoločnosť BF Goodrich, predtým s názvom Goodrich Corporation. Ide o jednu z najstarších spoločností 
na svete, ktorá sa zaoberá výrobou pneumatík. 
1946 - spoločnosť BF Goodrich použila prvýkrát bezdušové pneumatiky 
1898 - založená Spoločnosť Goodyear Tire & Rubber Company. Zakladateľom bol Frank Seiberling, ktorý kúpil prvú 
dielňu, v ktorej vyrábal pneumatiky. 
1926 - Goodyear sa stáva najväčšou svetovou firmou vyrábajúcou pneumatiky 
1990 - Harvey S. Firestone spustil výrobu pneumatík Firestone v meste Akro, štát Ohio. 
1991 - preteky Indianapolis 500 vyhral automobil s pneumatikami Firestone. 
  
NEMECKO 
1871 - v továrni v nemeckom Hannoveri bola odštartovaná výroba gumových pneumatík pre bicykle značky Continental 
1899/1900 - Continental zahájil výrobu pneumatík pre osobné automobily. 
Dnes už vlastní aj českú firmu Barum a slovenskú firmu Matador. 
1900 - založená nemecká firma Fulda 
1906 - začala výrobu pneumatík pre osobné automobily 
2000 - nemecká spoločnosť Meyer Lissendorf GmbH & Co. KG. uviedla na trh pneumatiky značky Rotex 
  
        TALIANSKO 
        1872 - Giovanni Battista Pirelli založil taliansku 
        firmu v Miláne 
        1901 - boli predstavené pneumatiky Pirelli pre 
        osobné automobily 
        1959 - Mario Marangoni založil taliansku  
        spoločnosť Marangoni SpA 
  
        ŠKÓTSKO 
        1888 - John Boyd Dunlop získal patent na  
        vzduchom plnené pneumatiky 
1889 - založenie spoločnosti Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. 
  
FRANCÚZSKO 
1888 - bratia Édouard a André Michelinovi založili firmu  Michelin 
1934 - 1976 - Michelin vlastnil spoločnosť Citroën 
1995 - na pneumatikách Michelin pristál raketoplán 
1910 - položené základy francúzskej firmy Kleber 
1911 - začiatok výroby pneumatík touto firmou 
1947 - Kleber začína s výrobou prvých zimných pneumatík 
1951 – Klember predstavil konkurencii prvé bezdušové pneumatiky s vysokou odolnosťou 
 
FÍNSKO 
1898 - vo Fínsku bola založená spoločnosť Nokian 
1936 - uviedla na trh prvé pneumatiky pod názvom Hakkapeliitta 
1988 - od tohto roku je súčasťou Nokia Corporation, do ktorej patrí aj výroba telefónov Nokia 
  
SLOVENSKO 
1905 - začína história slovenských pneumatík Matador. Táto firma najprv vyrábala gumové výrobky. 
1925 - začiatok výroby pneumatík Matador 
1987 - keďže sa Matador zaoberal aj výskumom, bol založený Výskumný gumárenský ústav 
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 HOLANDSKO 
1908 - založený holandský podnik Vredestein 
od 2009 - je spoločnosť Vredestein súčasťou indického koncernu Apollo Tyres Ltd. 
1917 - založené pneumatiky značky Yokohama 
1919 - firma začala vyrábať pneumatiky 
od 20. storočia - firma expandovala do celého sveta. 
Dnes je 2. najväčším výrobcom pneumatík v Japonsku a 7. najväčším výrobcom pneumatík na svete 
  
SLOVINSKO 
1920 - založená slovinská značka pneumatík Sava 
90. roky - vstup firmy Sava do koncernu Goodyear 
1850 - vznik rakúskej značky Semperit 
od 1985 - patria pneumatiky Semperit do koncernu Continental 
  
ČESKO 
1931 - Tomáš Baťa spustil výrobu prvých pneumatík značky Barum, dôvodom boli jeho obuvnícke obchody 
1934 - bol založený závod na výrobu pneumatík Barum. Barum vznikol spojením mien 2 podnikov, pretože okrem Baťu sa 
na produkciu pneumatík podieľali aj spoločnosti Rubena a Mitas 
1933 - založená česká dcérska firma spoločnosti Michelin, firma Mitas, ktorá začala vyrábať pneumatiky už v roku 1932 
  
JAPONSKO 
1931 - Shojiro Ishibashi, obuvník v Japonsku, založil spoločnosť orientovanú na výrobu pneumatík Bridgestone Tire Co., 
Ltd. Názov vznikol anglickou transkripciou jeho mena. 
1983 - výroba pneumatík japonskou firmou Falken Tire Comporation 
1985 - pneumatiky Falken sa začali presadzovať už aj na americkom trhu 
2007 - Bridgestone sa stala jediným dodávateľom pneumatík pre všetky tímy Formuly 1 
 
POĽSKO 
1937 - ani Poliaci nezaostávali a založili firmu Debica. 
1939 - firma Debica vyrobila prvé pneumatiky. 
Vďaka vstupu do The Goodyear Tyre & Rubber Company prichádza rozvoj. 
Dnes patrí medzi najväčšie pneu továrne na svete. 
 
KÓREA 
1941 - V Soule vznikla juhokórejská firma Hankook Tire 
1961 - firma Hankook Tire sa dostala aj na svetový trh 
1960 - založená kórejská firma Samyan Tire, predchodca dnešného Kumho Tyres 
2003 - od tohto roku je Kumho dodávateľom pneumatík pre európsky podnik Formula 3, ich pneumatiky sú využívané v 
prestížnej Rally Dakar. 
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