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Proměna koncepce plachtařského výcviku 1945 – 1955 aneb Složitá cesta od jednomístného kluzáku k dvoumístnému větroni
Vojtěch Hájek
Transformation of the conception of glider elementary training 1945—1955, or the Complex journey from a single-seat glider to a two-seat sailplane

This article focuses on the transformation of the training scheme of glider pilots after the
Second World War. The starting point of this issue is inter-war period when the single seat
glider training was fixed by exams labelled A, B and C. After 1945, based on experience of
German, Swedish or Swiss pilots, the Czechoslovak glider pilots started to discuss possibilities
of two seat glider training. This transformation symbolized by varied attempts and combinations of curriculum, especially in the first post-war decade, was characterized by extensive
discussions in specialized periodicals, which are also a significant source of this article.
Keywords: gliders, sailplanes, gliding, soaring, elementary training on gliders, afterwar
Czechoslovakia
Contact: PhDr. Vojtěch Hájek; Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické
v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, Česká republika; vojtech.hajek@cvut.cz

Úvodem
Rozvoj bezmotorového létání je spojen s počátky létání vůbec. Motivem k jeho mimořádnému rozvoji v meziválečném období v Německu se však stala až příslušná
ustanovení Versailleské smlouvy, jejichž prostřednictvím bylo Německu zakázáno
rozvíjet vlastní vojenské letectvo. V důsledku těchto omezení přistoupilo Německo
od počátku 20. let minulého století k systematické podpoře bezmotorového létání jako potenciálního prvního stupně elementárního leteckého výcviku pilotů pro
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budoucí Luftwaffe, až ji právní a politické podmínky umožní obnovit. Toto utilitární
chápání bezmotorového létání vedlo mimoděk k neobyčejně intenzivnímu rozvoji
plachtařského sportu,1 jehož vrcholem bylo přijetí plachtění mezi olympijské sporty
na letních olympijských hrách ve Finsku, jež se měly konat v roce 1940.2 Zavedení kluzáků do elementárního pilotního výcviku navíc výrazně snížilo jeho finanční
náročnost.
Také v Československu, v němž obdobnou roli z ekonomických důvodů sehrávala
Masarykova letecká liga (MLL),3 došlo mezi světovými válkami k rozmachu bezmotorového létání. Původně výlučně civilně zaměřená organizace MLL se s narůstajícím nebezpečím ze strany Německa od počátku 30. let stále více orientovala na elementární letecký výcvik koncipovaný s ohledem na potřeby armády. Využití větroňů
v tomto smyslu představovalo relativně jednoduchou a levnou cestu, vyzkoušenou
v létě 1931 prvními celostátními kurzy, nazvaným příznačně Škola bezmotorového
létání Masarykovy letecké ligy.4 Tento proces pak vyvrcholil v letech 1935 až 1938
akcí Tisíc pilotů republice.5 Jak na zkušenosti německé, tak československé navazoval poválečný vývoj charakterizovaný postupným přechodem od kořistní techniky ke
konstrukcím domácí výroby.6
V prvních 10 poválečných letech se proměnil způsob výcviku na bezmotorových
letadlech, což je hlavním tématem tohoto příspěvku.7 Bude zde definován systém
a stav výcviku na konci druhé světové války, jeho inspirace ze zahraničí, příchod nové
techniky8 a diskuze o konečné podobě nové metodiky, která vyvrcholila první ustálenou osnovou na dvoumístném větroni LF-109 Pionýr.9
1
2

3

4
5

6

7

8

9

G. Brinkmann – H. Zacher, Die Evolution Der Segelflugzeuge, Bonn 1992, s. 23–93.
J. Raivio, Site of the First Gliding Olympics, dostupné z: http://wgc2014.fi/gliding_olympics [cit.
2016-03-06].
Masarykova letecká liga byla celonárodní leteckou organizací, založená 6. 3. 1926 pod patronací
prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, více F. Kříž, Plachtění, Brno 1947, s. 63.
Tamtéž, s. 65.
Tisíc pilotů republice byla branná akce, která začala roku 1935 a měla za úkol vytvořit základ pro
budování silného čs. letectva. Více J. Rajlich – J. Sehnal, Vzduch je naše moře, Praha 1993, s. 41.
Kořistní technikou jsou myšleny typy kluzáků a větroňů německé výroby, které zůstaly na území
ČSR po konci druhé světové války.
Pro zasazení problematiky do evropského kontextu je důležité zmínit např. tyto publikace:
M. Simons, Sailplanes 1920–1945, Vol. 1–2, Bonn 2001–2002; G. Wissmann, Abenteuer in Wind
und Wolken. Die Geschichte des Segelfluges, Berlin 1993.
V rámci poznámek pod čarou budou citovány pouze nejdůležitější motorové letouny a větroně,
které jsou důležité ke komplexnímu pochopení studované problematiky.
LF-109 Pionýr byl československý dvoumístný výcvikový větroň se sedadly za sebou. Poprvé vzlétl
v roce 1950 a stal se nosným výcvikovým typem od počátku 50. do poloviny 60. let, kdy byl nahrazován typem L-13 Blaník. Celkem bylo vyrobeno přibližně 470 kusů. Více např. J. Brskovský, LF-109
Pionýr, Letectví a kosmonautika, roč. 59, 1983, č. 16, s. 632–634; L. Vejvoda – J. Plachý, Větroně

120

Studie/
Studies

Proměna koncepce plachtařského výcviku 1945–1955 aneb Složitá cesta…

Stav na konci druhé světové války
Po druhé světové válce zájemci o bezmotorové létání navázali na zkušenosti získané
z minulých dvaceti let. Ludvík Elsnic, jeden z velikánů československého plachtění,
napsal o meziválečném období: „Bylo by možné říci, že je jen jeden stupeň výcviku,
a to naučit se létat na výkonných větroních. Stačilo by tedy opatřit takový větroň
a učit se tak dlouho, až by bylo dosaženo potřebné dokonalosti […] Taková byla původní výcviková metoda. Ještě několik let potom se začátečník prostě posadil do větroně a nechal se vymrštit do vzduchu. Když byl duchapřítomný, odvážný a pohotový,
let se podařil. Když neměl jmenovaných vlastností, let se nepodařil a obvykle nebylo
možno použít letadla k opakování pokusu.“10 Již v průběhu 30. let se systém výcviku
plachtaře stabilizoval. Došlo k rozdělení na zkoušky, které byly označeny písmeny A,
B, C a D.11
Po teoretickém školení a tzv. pozemním nácviku, kdy žák např. balancoval proti větru12 s cvičným kluzákem, nastala fáze prvního letu. Na jednomístném školním kluzáku
s otevřeným pilotním prostorem např. SG-3813 nebo Z-23,14 na němž probíhal základní
výcvik (A, B), absolvoval žák předepsanou osnovu pod dohledem instruktora, jenž hlasitě uděloval pokyny a provedl zhodnocení po letu. Po splnění předepsaného počtu
letů v požadované kvalitě přecházel na školní (C) a výkonné, sportovní větroně (D).15
V základní variantě elementárního výcviku se využívalo vzletu pomocí gumového lana.

10
11

12
13

14

15

v Československu a v České republice od roku 1945, Cheb 2009, s. 134–139.
L. Elsnic, Výcvik plachtaře I, Praha 1940, s. 9.
Tento příspěvek se zabývá především výcvikem elementárním, který je možné ohraničit zkouškami
A, B a C. Pokračovací (D) výcvik bude zmiňován pro doplnění souvislostí a vztahů komplexní přípravy pilota bezmotorových letadel.
Držet křídla vodorovně (v horizontu) proti větru.
SG-38 Schulgleiter (ŠK-38 Komár) byl německý jednomístný školní kluzák s otevřeným pilotním
prostorem. Vznikl v roce 1938 a do konce druhé světové války bylo postaveno přibližně 5000
kusů. Po válce se stal nosným výcvikovým kluzákem do příchodu čs. dvoumístných větroňů. Více
např. D. Geistmann, Segelflugzeuge in Deutschland, Stuttgart 1994, s. 264–265; L. Vejvoda –
J. Plachý, Větroně, s. 8–11.
Z-23 Honza byl čs. školní jednomístný kluzák s otevřeným pilotním prostorem, který vznikl v roce
1946. Byl koncipován pro doplnění, popř. nahrazení kluzáků SG-38 v poválečné ČSR. Vzniklo celkem 210 kusů. Více např. M. K., Školní kluzák Zlín 23 „Honza“, Rozlet, roč. 3, 1947, č. 35, s. 2;
L. Vejvoda – J. Plachý, Větroně, s. 84–87.
V tomto příspěvku bude využívána starší terminologie, jež byla používána ve studovaném období,
jelikož významově rozlišuje mezi slovy kluzák a větroň. Kluzáky byly označovány školní jednomístná bezmotorová letadla. Ostatní, výkonnostně lepší bezmotorová letadla, které bylo možno využít
k létání v termických stoupavých proudech nebo na svahu jsou označovány jako větroně. K tématu
kluzáků a větroňů více F. Kříž, Plachtění, s. 256–263.
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Obr. 1: SG-38 před
startem pomocí
gumového lana.
E. Franěk, Mladým
letcům, Praha
1945, s. 17.

Obr. 2: SG-38 při
vzletu pomocí
gumového lana.
E. Franěk, Mladým
letcům, Praha
1945, s. 17.

Teprve později frekventant přecházel na vzlety navijákové16 nebo formou aerovleku,17
s nimiž se nejčastěji setkal v leteckých školách.
Pro vzlety pomocí gumového lana se využívala tzv. svahová letiště, což byl vhodný
svah bez překážek s dlouhým předpolím. Posléze, především po druhé světové válce,
16

17

Navijákový vzlet je jeden ze způsobů vzletu bezmotorového letadla. Rychlost potřebnou ke
stoupání kluzáku, popř. větroně uděluje vlečné ocelové lano navíjené na buben na navijáku, který
je umístěn na opačné straně vzletové a přistávací dráhy.
Aerovlekový vzlet je dalším způsobem, jak dostat kluzák, popř. větroň do vzduchu. Základní princip
je ten, že potřebná dopředná rychlost i rychlost stoupání je kluzáku udělována motorovým letounem, který vleče bezmotorové letadlo na vlečném laně.
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se přešlo na rovinné letiště.18 Pokud základní výcvik neprobíhal na svahu pomocí gumového lana, bylo možné využít navijákový způsob pro provedení počátečních úloh
na druhém zmiňovaném typu letiště.19
Podmínky pro splnění jednotlivých zkoušek:
A – pět vzletů v přímém směru, z toho čtyři o délce 20 s a jeden o délce 30 s;
B – pět vzletů trvajících déle než 1 min., při nichž žák provede zatáčky ve tvaru „S“;
C – vzlet o délce 5 min. nad úrovní vzletu, v průběhu nesmí pilot klesnout pod
úroveň vzletu;
Obr. 3: Grafické
znázornění podmínek pro splnění
zkoušek A, B a C.
K. Elsnic, Výcvik
plachtaře I, Praha
1946, s. 10.

D (označované také jako stříbrné C) – tři lety, prvý v trvání pěti hodin, druhý
s převýšením nad místem vzletu nebo nejnižším bodem letu 1 000 m a třetí let, při
kterém pilot uletí nejméně 50 km od místa vzletu.20 Na rozdíl od posloupnosti se
Pojem rovinné letiště byl využíván pro typ letiště, na nichž je možný jak motorový, tak bezmotorový provoz (tím je myšlena možnost vzletu kluzáků/větroňů jak pomocí navijáku, tak ve vleku za
motorovým letadlem). Lze říci, že se jedná o typ letiště, které známe dnes. V počátcích bezmotorového létání existuje také druh plochy, nazývaná jako svahová, určená pouze pro tento typ
činnosti, kde se vzlet prováděl především pomocí gumového lana, jímž bylo bezmotorové letadlo
„vystřeleno“ ze svahu dolů. K tématu svahového a rovinného letiště v regionálním kontextu se
více věnuje: V. Hájek, Hledání vhodné lokality pro rovinné letiště v České Lípě 1945–1950, Fontes
Nissae – Prameny Nisy, roč. 15, 2014, č. 1, s. 64–71.
19
L. Elsnic, Výcvik plachtaře I, s. 104–111.
20
Tamtéž, s. 10.
18
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rozsah jednotlivých úloh proměňoval. V průběhu meziválečného období byl v ČSR
využíván nejvíce systém Ludvíka Elsnice.21
Pro jednotlivé zkoušky bylo určeno i kvalitativní zhodnocení. Předpokládalo se,
že frekventant dovedl v požadované kvalitě splnit jak aktuální, tak předcházející úlohy. Z předválečných doporučení Ludvíka Elsnice vyplynulo, že minimální čas výcviku
zkoušky A trval 250 a u zkoušky B téměř 400 sekund letové doby.22 Z odborného
hlediska byla zkouška A zaměřena na zvládnutí kluzáku v přímočarém letu a bezchybné provedení vzletu a přistání.23 Zkouška B na osvojení zatáček, jejich propojení
s přímočarým letem a přistáním do vytyčeného prostoru.24 U zkoušky C byly předepsány opakovací lety z minulých zkoušek, přeškolení a rozlétání se na školním větroni
(v ČSR nejčastěji Grunau Baby GB‑IIb,25 Z-24 Krajánek26 nebo později Z-124 Galánka27)
Obr. 4: Grunau
Baby GB-IIb při
transportu na místo
vzletu. E. Franěk,
Mladým letcům,
Praha 1945, s. 22.

21

22
23
24
25

26

27

Ludvík Elsnic nebyl jediným plachtařem, který se věnoval v meziválečném období metodice výcviku. Důležité je zmínit i Jana Hrbka, např. J. Hrbek, Plachtění – příručka pro piloty větroňů, Praha
1939.
L. Elsnic, Nové podmínky plachtařských zkoušek MLL, Letec, roč. 15, 1938, č. 3, s. 50.
Týž, Výcvik plachtaře I, s. 11.
Tamtéž, s. 12–14.
Grunau Baby GB‑IIb byl německý školní větroň využívaný pro přechod od kluzáků k výkonnějším
větroňům. Samotná konstrukce vznikla již v roce 1936. Celkový počet vyrobených kusů varianty
GB‑IIb s aerodynamickými brzdami je odhadován na 5000. V československých aeroklubech sloužily do poloviny 50. let, kdy byly nahrazeny Krajánky. Více např. D. Geistmann, Segelflugzeuge in
Deutschland, s. 107–110; L. Vejvoda – J. Plachý, Větroně, s. 12–17.
Z-24 Krajánek byl československý školní větroň využívaný pro přechod od kluzáků k výkonnějším
větroňům. Výrobní dokumentace začala vznikat již v závěru druhé světové války a prototyp vzlétl již
v září 1945. Celkem bylo vyrobeno 300 kusů. Více např. J. Brskovský, Z-24 Krajánek I. a II. díl, Letectví a kosmonautika, roč. 64, 1988, č. 4 a 5, s. 30–32, 30–31; L. Vejvoda – J. Plachý, Větroně, s. 70–75.
Z-124 Galánka byl československý školní větroň s uzavřenou kabinou, který měl v aeroklubech
nahradit typy GB‑IIb a Z-24. Bylo postaveno celkem 80 kusů. Více V. Němeček, Československá
letadla, Praha, 1968, s. 266; L. Vejvoda – J. Plachý, Větroně, s. 130–133.
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a příprava k splnění samotného přezkušovacího letu.28 Po jeho splnění se stal žák
pilotem plachtařem, který již nemusel létat pod dozorem instruktora, získal pilotní
průkaz, mohl pokračovat v plnění zkoušky D a postupně se přeškoloval na výkonné
větroně,29 např. DFS Olympia (Meise).30
Již od konce druhé světové války se v odborných kruzích diskutovalo o využití
dvoumístných větroňů k elementárnímu výcviku. K rozšíření obzorů sloužily návštěvy
Švédska a Švýcarska v letech 1946 a 1947. V průběhu srpna 1946 vyrazila skupina
pražských plachtařů do Švýcarska, kde se v plachtařském středisku v Bernu seznámila
se systémem výcviku na dvoumístných kluzácích Spalinger S-10 Zürivogel a Spalinger
S-21. Tento způsob byl zaveden v roce 1945, avšak nenašel pochopení současníků
a mnozí švýcarští plachtaři pokračovali ve výcviku na jednomístných kluzácích. Důvodem mohly být především konzervativní postoje, nedostatek kvalifikovaných
instruktorů pro dvojmístné větroně a množství poměrně levných jednomístných
školních kluzáků. Osnova byla postavena na odlétání zkoušek A a B ve dvojím řízení,
v aerovleku, na navijáku a posléze žák přecházel na jednomístný školní větroň kategorie GB‑IIb. O rok později se nová osnova ujala a rozšířila, jelikož byly jasně vidět její
přednosti, především efektivita výcviku, jelikož pro odlétání zkoušek A a B na kluzáku
připadlo v průměru 70 až 80 letů, naopak na dvoumístném větroni 30 až 40.31
Druhou zkušeností československých plachtařů byly výpravy do Švédska, které
proběhly v letech 1946 a 1947. Při první výpravě se pražští plachtaři setkali ještě
s podobným způsobem výcviku na jednomístných školních kluzácích, které již důvěrně znali.32 Avšak při druhé výpravě v létě 1947 se stali svědky elementárního výcviku
na dvoumístném větroni amerického původu, s největší pravděpodobností se jednalo o typ Schweizer SGS 2-12. V období návštěvy v plachtařském středisku Alleberg
byla osnova zatím testována a vykazovala velmi dobré výsledky, především nízkou
nehodovost při plynulém přechodu na školní a výkonné větroně. Struktura výcviku
se velmi podobala švýcarské. Výcvik na úrovni zkoušek A a B obsahoval 40 vzletů na
navijáku, kdy si frekventant osvojil základní návyky, vzlet a přistání. Následně postupuje na jednomístný školní větroň typu GB‑IIb nebo švédskou variantu Falke‑Baby.33
28
29
30

31
32
33

L. Elsnic, Výcvik plachtaře II, Praha 1947, s. 28–29.
Tamtéž, s. 51–53.
DFS Olympia (Meise) byl výkonný větroň určený pro sportovní svahové a termické létání. První vzlet proběhl v roce 1938. Jak už napovídá název Olympia, typ byl vítězem výběrového řízení na jednotný větroň pro olympijské hry, které se měly konat v Helsinkách v roce 1940. Více
např. D. Geistmann, Segelflugzeuge in Deutschland, s. 173–174; L. Vejvoda – J. Plachý, Větroně,
s. 48–53.
M. Navrátil, Školení na dvojím řízení, Rozlet, roč. 2, 1946, č. 44, s. 10.
J. Strejček, Pražští vysokoškoláci ve Švédsku, Rozlet, roč. 2, 1946, č. 33, s. 8.
M. Navrátil, Školení na dvojím řízení, Rozlet, roč. 3, 1947, č. 41, s. 11.
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Zmiňované zkušenosti vyprovokovaly diskuzi o vhodnosti provádění elementárního výcviku v Československu, především o jeho efektivitě. Mezi největší překážky zavedení nového způsobu výcviku patřil nedostatek vhodných dvoumístných větroňů.34
Vedle diskuze výcviku na dvoumístných větroních se objevila i osnova označovaná jako K-68, podle tehdejšího vojenského označení motorového letounu Piper Cub.35
Výcvik v Liberci probíhal již od podzimu 1945 pod VOŠLM.36 Zajímavostí bylo, že z ní
byly úplně vyřazeny jednomístné školní kluzáky typu SG-38 nebo Z-23. Na dvoumístném Piperu se žák naučil velmi dobře a rychle létat v horizontu i zatáčky do příčného
sklonu 45°. V průběhu přistání pouze držel řídicí páku a naučil se vyrovnání, výdrži
a hrubému odhadu výšky. Po odlétání rovných letů a zatáček žák přešel na navijákové vzlety na GB‑IIb. První vzlet na navijáku byl proveden za přední závěs asi do 3 m
s pootevřenými aerodynamickými brzdami (tzv. brzdicími klapkami),37 bez krytu kabiny,
bez krycího středového pásu mezi křídly, z důvodů zvýšení odporu a zpomalení reakcí
školního větroně. Postupně se jednotlivé díly přidávaly a výška navijákových vzletů
stoupala. Po dostatečném počtu vzletů a s požadovanou úrovní techniky pilotáže žáci
rovnou pokračovali v plnění zkoušky C,38 na svahu39 nebo v termice.40 Tento způsob
výcviku vykazoval vyšší efektivitu a nízkou nehodovost absolventů. Na druhou stranu
bylo zapotřebí rovinného letiště a motorových letounů, které se na každém letišti ne34
35

36

37

38

39

40

V. Šilhan, Na kluzáku nebo dvousedadlovce?, Rozlet, roč. 2, 1946 č. 49, s. 2.
Piper L4 Grasshopper, označovaný v civilní verzi jako Piper Cub, byl jednomotorový americký hornoplošný dvoumístný letoun se sedadly za sebou, jehož první let proběhl v roce 1937. Piper Cub
byl vyráběn ve velkých sériích v průběhu druhé světové války. Více např. D. Monday, The Hamlyn
Concise Guide to American Aircraft of World War II, Londýn 2002, s. 212–213.
Vojenská odborná škola leteckých mechaniků působila v Liberci v letech 1945–1949. Více
např. V. Novák, Armáda v Liberci a Libereckém kraji: vojenské posádky, vojenské útvary, vojenská
zařízení, vojenské školy, Liberec 2008, s. 110–121; M. Irra, Československé letectvo 1945–1950,
Cheb 2006, s. 595–617.
Aerodynamické brzdy (taktéž označované jako brzdicí klapky) se vysouvají nebo vyklápějí z obrysu křídla z důvodu zvýšení aerodynamického odporu, díky kterému mohou větroně přistát velmi
přesně, protože si pilot dokáže plynule regulovat klesání. Více např. I. Harašta a kol, Učebnice
pilota, Cheb 2003, s. 39–40.
Rozhovor s Jaroslavem Prchalem ve Vratislavicích nad Nisou dne 21. 8. 2014 vedl V. Hájek. Jaroslav
Prchal byl instruktorem zemské plachtařské stanice v Hodkovicích nad Mohelkou, později náčelníkem letiště na Královce (Jablonec nad Nisou), krajským inspektorem a dlouholetým funkcionářem
Aeroklubu Liberec.
Svahové létání je jedním ze způsobů létání bezmotorových letadel. Pilot využívá návětrných stran
svahů, na které kolmo vane dostatečně silný vítr. Více např. F. Kdér, V–PL–5, Metodika leteckého
výcviku na kluzácích. Díl II. – Pokračovací výcvik, Praha 1976, s. 93–101.
Termika neboli atmosférická konvekce v atmosféře je vyvolávaná instabilním zvrstvením v atmosféře a nerovnoměrným ohříváním zemského povrchu. Díky tomu vznikají stoupavé proudy, ve
kterých větroně krouží. Více např. P. Dvořák, Termika aneb vyšší škola plachtění, Cheb 2002.
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nacházely. Nevětším problém v očích Jaroslava Prchala byl nedostatek plachtařských
instruktorů, kteří by měli kvalifikaci na motorová letadla. Provádění výcviku přímočarých letů a zatáček na motorových letounech vydrželo do konce 50. let, kdy byl již prováděn výcvik na dvoumístném větroni LF-109 Pionýr.41 V Liberci se z tehdejších motorových letounů jednalo především o Pipery Cub, Z-22 Junák,42 popř. později C-104.43

Proces proměny elementárního výcviku
Prvním způsobem výcviku na dvoumístném větroni byly tzv. ED (elementární dvojí) kurzy, které byly součástí výcviku v zemských plachtařských stanicích,44 kde se
plachtaři mohli setkat s dvoumístnými větroni, jelikož byli vycvičeni na kluzácích typu
SG-38 nebo Z-23 a posléze se přeškolovali na kořistní DFS Kranich45 nebo Göppingen
Gö-4 Goevier.46 Druhou variantou byl samotný výcvik na dvoumístném větroni v letecké škole do zkoušky C a následné přeškolení na školní větroň typu GB‑IIb. Jaroslav
Prchal vzpomínal: „Osnova na metodu ED kurzů prakticky nebyla. Provádělo se to tak,
že po seznamovacím letu se létalo střídavě ve vleku a prokládalo navijákem, starty
(myšleno vzlety) a přistání byly záležitostí instruktora. Potíž byla v tom, že pilotáž
Jeřába vyžadovala mnohem citlivější řízení, Jeřáb reagoval okamžitě a nic neodpouštěl. To byla hlavní překážka při přechodu na GB‑IIb, nikdo z frekventantů sólo Jeřába
nelítal, ostatně ani Němci s elementárkou na Kranichu nepočítali, sloužil k nácviku
41

42

43

44

45

46

Rozhovor s Hanou Havránkovou v Hodkovicích nad Mohelkou dne 12. 12. 2014 vedl V. Hájek. Hana
Havránková byla dlouholetou plachtařskou instruktorkou AK Hodkovice.
Z-22 Junák byl československý dvoumístný motorový letoun se sedadly vedle sebe. Byl zalétán na
počátku roku 1947 a sloužil především ke kondičnímu motorovému létání. Více např. V. Němeček,
Československá letadla, Praha 1968, s. 200–201.
C-104 je označení velmi úspěšného německého cvičného a akrobatického dvojplošníku Bücker
Bü-131, který byl na základě licence vyráběn v ČSR již před druhou světovou válkou pod označení Tatra T-131. V průběhu válečného období byly vyráběny v Aeru Vysočany. V roce 1946 došlo k obnovení výroby čs. motorem s Walter Minor 4-III o výkonu 105 k. Více např. V. Němeček,
Československá letadla, s. 131, 215.
Zemské plachtařské stanice (někdy označované jako školy) se na území Čech nacházely na Rané,
v Kralupech nad Vltavou a Hodkovicích. K fungování ZPS Hodkovice více V. Hájek, Zemské plachtařské středisko Hodkovice 1946–1951, Fontes Nissae – Prameny Nisy, roč. 17, 2016, č. 1, s. 50–61.
DFS Kranich (v ČSR jako VT-52 Jeřáb) by německý dvoumístný větroň se sedadly za sebou, který
sloužil především k pokračovacímu a sportovnímu výcviku plachtaře. Poprvé vzlétl v roce 1935
a v průběhu druhé světové války bylo na území českých zemí vyrobeno okolo 1500 kusů. Více
např. J. Brskovský, Když létaly Jeřáby, Letectví a kosmonautika, roč. 73, 1997, č. 25–26, s. 42–49;
D. Geistmann, Segelflugzeuge in Deutschland, s. 122–125.
Göppingen Gö-4 Goevier označovaný v českých zemích jako Kachna byl německý dvoumístný školní větroň se sedadly vedle sebe, který poprvé vzlétl v roce 1938. Více např. L. Vejvoda – J. Plachý,
Větroně, s. 58–61.

127

30/2
2015

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Vojtěch Hájek

Obr. 5: DFS Kranich při transportu na místo
vzletu. E. Franěk, Mladým letcům, Praha
1945, s. 23.

termických letů a létání v mracích. Zkoušeli jsme i přejít nejdřív na pár skoků na kluzáku SG-38, ale bylo to ještě horší. Bejbiny to odnášely hlavně při přistání poškozeným
spodkem trupu nebo v horším případě rozlomenou hlavní přepážkou se závěsem křídla. V dílnách je nestačili opravovat, tak jsme to obešli tak, že jsme si vymodlili jeden
nebo dva deštivé dny během kurzu a žáci dostali vysvědčení, že jsou schopni přeškolení na Bejbinu a jeli třískat éra domů.“47 Z těchto vzpomínek vyplývá nevhodnost DFS
Kranich jako větroně pro elementární výcvik. Kranich s rozpětím křídel 18 m byl spíše
vhodný pro pokračovací výcvik, tj. k termickému létání nebo létání podle přístrojů.
Poslední ED kurz proběhl pravděpodobně v roce 1952 v Kralupech nad Vltavou, kde
jedno družstvo létalo na Jeřábu a druhé již na LF-109 Pionýr.48 Dalším zmiňovaným
kořistním dvoumístným větroněm byl Goevier, který byl zajímavý uspořádáním sedadel vedle sebe. Na rozdíl od Kranichů, kterých bylo v českých zemích okolo 60 kusů,
byly pouze tři,49 a tak se nepodařilo ověřit vhodnost specifického uspořádání sedadel
pro ED kurzy. Myšlenka uspořádání sedadel nebyla zapomenuta a posloužila za vzor
pro vznik LG-130 Kmotr.50
47
48

49
50

Rozhovor s Jaroslavem Prchalem ve Vratislavicích nad Nisou dne 21. 8. 2014 vedl V. Hájek.
Rozhovor s Boženou Vitáskovou v Liberci 30. 9. 2014 vedl V. Hájek. Božena Vitásková byla dlouholetou pracovnicí Severočeského krajského aeroklubu Svazarmu.
Plachtařská reportáž z čísel, Rozlet, roč. 3, 1947, č. 12, s. 4.
LG-130 Kmotr byl dvoumístný větroň se sedadly vedle sebe. Prototyp vzlétl poprvé v roce 1949.
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V průběhu let 1948 až 1949 dozrávala argumentační rovina přechodu na elementární výcvik pomocí dvoumístných větroňů. Ze získaných zkušeností byly vyvozeny závěry, že výcvik na dvoumístném větroni se stává efektivnější, levnější a fyzicky méně
náročný než na kluzáku jednomístném. Především byly formulovány požadavky, které by měl výcvikový větroň splňovat, např.:
»» nízká cena (jednoduchá a snadno opravitelná konstrukce);
»» méně citlivé řízení oproti tehdejším typům (myšlen především Kranich);
»» výkony podobné jako Z-24 Krajánek nebo GB‑IIb;
»» vyšší pevnostní násobky;
»» rozpětí do 15 m, co nejmenší hmotnost;
»» možnost lehké opravy;
»» možnost létat v sólovém obsazení bez úprav;
»» aerodynamické brzdy;
»» kompletní ovladače na obou sedadlech;
»» co nejbližší umístění sedadla instruktora tak, aby žák bezprostředně nevnímal
jeho osobu.51
Ze zmiňovaných bodů je zřejmé, že bylo potřeba vytvořit nový, velmi jednoduchý
výcvikový větroň, který by byl nenáročný jak na provoz, tak i na techniku pilotáže. Rozhodnutí o samotném celorepublikovém přechodu na dvoumístné větroně proběhlo
v období, které je zahaleno pod příkrovem nedostatku informací v roce 1948. Aktuální
početní stav však byl velmi nedostačující, jelikož delší dobu nedocházelo k nahrazování
nebo doplňování německých typů. Obdobím, kdy byl nedostatek nejmarkantnější, se
jevil rok 1951. Ke dni 22. září došlo k soupisu letecké techniky v aeroklubech Československého svazu lidového letectví52 na území českých zemí, v němž bylo evidováno pouze šest Kranichů a jeden prototyp Kmotra, který byl zrovna ve stádiu letových zkoušek.53

51
52

53

Více např. J. Brskovský, LG-130 Kmotr, Letectví a kosmonautika, roč. 59, 1983, č. 3, s. 152–153;
L. Vejvoda – J. Plachý, Větroně, s. 116–121.
Dvousedadlovka – za sebou či vedľa seba?, Letectví, roč. 25, 1949, č. 21, s. 489.
Československý svaz lidového letectví (ČSLL) byla celorepubliková letecká organizace v období
1948 až 1951. Po konci druhé světové války vznikl Český národní aeroklub, který sdružoval letecké sporty. V roce 1948 vznikl centrální ČSLL, v roce 1951 reorganizovaný dle sovětského vzoru
na Dobrovolný svaz lidového letectví – Doslet. K této organizaci byl již přidružen parašutismus.
Doslet se stal kolektivním členem centrální branné organizace nazývané Svaz pro spolupráci s armádou – Svazarm. Nakonec v závěru roku 1952 došlo k úplné integraci jednotlivých zájmových
organizací, tj. k zrušení kolektivního členství a zavedení individuálního. Více např. V. Hájek, Historie
sportovního letectví v Libereckém kraji do roku 1970, rigorózní práce, Univerzita Karlova, Fakulta
pedagogická, Praha 2015, s. 20–24.
Národní archiv (NA) Praha, fond (f.) Ministerstva dopravy (MD) I, kart. č. 934, inv. č. 581.
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Roku 1949 se již nediskutovalo o vhodnosti dvoumístných větroňů pro elementární výcvik, ale o poloze sedadel v ideálním výcvikovém stroji. Zkušenosti se sedadly
vedle sebe, jak jej prováděli Němci, má velké klady, např. jednoduchou komunikaci
mezi instruktorem a žákem nebo potřeba pouze jedné sady palubních přístrojů. Nevýhoda, kterou zmiňoval Ing. Ladislav Smrček, byla, že pilot nesedí v podélné ose
kluzáku, tudíž se obě zatáčky odlišují. U nového větroně LG-130 Kmotr bylo toto
vyřešeno záměrným křížkem, ukazujícím jak horizont, tak směr.54
Obr. 6: Vzlet
větroně LF-109
Pionýr na navijáku.
J. Rajnoch, Křídla
míru, Praha 1952,
s. 63.

Postupně od roku 1948 vznikal prototyp výcvikového větroně se sedadly za sebou, označovaného jako LF-109 Pionýr, který byl zalétán 8. března roku 1950. Už
14. března téhož roku se zástupci ministerstva národní obrany a ministerstva dopravy
dohodli o uspořádání porovnávacích zkoušek, která koncepce je vhodnější pro výcvik
a tudíž doporučena pro sériovou výrobu. Nakonec byla prosazena výroba Pionýra
podporovaná MNO, jelikož toto uspořádání bylo kompatibilní s většinou bojových
typů tehdejšího vojenského letectva. První sériové kusy se začaly dostávat do aeroklubů až koncem července roku 1952. Celkově bylo vyrobeno přes 450 kusů, ze
kterých byla část exportována do zahraničí.55
Vedle sériové produkce Pionýra vznikla menší série typu LG-130 Kmotr. Přestože byla plánována stokusová série, nakonec byl vyroben jeden prototyp, 10 kusů
nulté série a 30 sériových kusů.56 Kmotry posléze zaujaly v aeroklubech podobné
54
55
56

L. Smrček, O Kmotrovi, Letectví, roč. 25, 1949, č. 7, s. 147–148.
J. Brskovský, LF-109 Pionýr, s. 632–634.
J. Brskovský, LG-130 Kmotr, s. 152–153.
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místo jako předtím Kranichy. Díky své lepší klouzavosti57 sloužily Kmotry na rozdíl od
Pionýrů, které byly využívány prioritně k elementárnímu výcviku, především k pokračovacímu výcviku a k létání přeletů.

Hledání koncepce
Současně s vývojem nové techniky a diskuzí o její podobě se v dobové odborné publicistice začalo stále častěji objevovat další téma – jak nejlépe využít moderní techniku. S pozvolným přechodem od starého způsobu výcviku vznikalo několik různých
kombinací mezi jednomístnými a dvoumístnými kluzáky. Tyto hybridní osnovy počítaly
s využitím dosluhujících školních kluzáků, které se nacházely v dostatečném množství
na československých letištích, dále s Kranichy a novými dvoumístnými větroni čs. konstrukce, jejichž výroba se pozvolně rozbíhala. Pro názornost je možné uvést zkušenost
Ludvíka Elsnice z roku 1952. Z důvodu nedostatku jiných dvoumístných větroňů začal
Elsnic své družstvo cvičit na Kranichu, na němž nalétal s každým žákem přibližně 15
vzletů. Posléze žáci přešli do vhodnějšího, nově přiděleného Kmotra. Průměrní žáci
byli schopni přejít po cca 35 vzletech na Z-23 Honza s gondolou. Přechod na GB‑IIb
nebo Z-24 se jevil logičtější, avšak aktuálně nebyly k dispozici kusy vybavené bočními
navijákovými závěsy, protože vzlet za spodní závěs umístěný blíže těžišti je méně stabilní a mohl by způsobit problémy u nezkušených žáků. Po odlétání samostatných letů
na Honzovi a Kmotrovi byl vrácen z opravy Krajánek, na němž byly dolétány sólové lety
za boční závěsy. V následujícím roce 1953 se osnova pozměnila. Úvodní lety se prováděly na Kmotru, kde mohl instruktor lépe vysvětlovat elementární prvky pilotáže. Pro
odlétání okruhů a prvních samostatných letů došlo k přechodu na Pionýra. Nakonec
se přecházelo na první jednomístný typ, tj. na Krajánka.58 Jak zde bylo již zmíněno,
Kmotr byl využíván i k elementárnímu výcviku, pokud nebyl k dispozici vhodnější větroň. Když byla z důvodů nehod pozastavena činnost na Pionýrech, např. v roce 1956,
sloužily Kmotry, vedle uvedených příkladů, k nácviku vývrtek a pádů.59
Ze zmiňovaného přechodového období vysvítá další téma probírané nejen v odborných periodikách, tím je samotná koncepce bezmotorového létání. Využívána
byla jak technika kořistní, tak i nově vyrobená čs. konstrukce. Mezi nejvyužívanější
typy patřily:
57

58
59

Klouzavost je poměr mezi výškou a vzdáleností, kterou větroň uletí. Například Kmotr dosahuje
hodnoty 22, což znamená, že uletí z 1 km výšky 22 km na vzdálenost v ideálních podmínkách. Více
např. I. Harašta a kol, Učebnice pilota, s. 55–57.
L. Elsnic, Ani Kmotr, ani Pionýr, Křídla vlasti, roč. 3, 1954, č. 15, s. 357.
Rozhovor s Rudolfem Fiamem ve Slaném dne 21. 1. 2015 vedl V. Hájek. Rudolf Fiam létal v aeroklubech v Lomnici nad Popelkou, Liberci, Mimoni, Mostě, Žatci ad. Byl dlouholetým pilotem ČSA
a rekordmanem na dopravním letounu JAK-40 v letech 1979 a 1980.
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

školní jednomístný kluzák – SG-38, Z-23;
školní dvoumístný větroň – LF-109;
cvičné jednomístné větroně pro pokračovací výcvik – Z-24, Z-124, GB‑IIb;
cvičný dvoumístný větroň – LG-130;
výkonný jednomístný větroň – Z-25, Z-125 Šohaj, DFS Olympia;
výkonný dvoumístný větroň – DFS Kranich;
akrobatický jednomístný větroň – LF-107 Luňák;
vysokovýkonný jednomístný větroň – DFS Weihe (Vážka).60

Z uvedeného přehledu je jasné, že se ozývaly hlasy pro ucelené zjednodušení
celého systému a pozvolnou redukci velkého množství typů na našich letištích. Autor
rozdělení Karel Dlouhý navrhoval do budoucna pouze tři hlavní kategorie:
»» školní větroň – dvoumístný;
»» cvičný větroň – jednomístný;
»» výkonný větroň – jednomístný. 61
Je nutné podotknout, že od počátku 50. let 20. století byla postupně likvidována
kořistní technika a nahrazována domácí. Současně byl proveden úplný přechod na výcvik prováděný na dvoumístném větroni (viz dále). Koncepce tří hlavních typů se udržela až do roku 1989. V průběhu nadcházejících desetiletí je možné vidět vývoj takto:
»»
»»
»»
»»

50. léta – Pionýr, Z-24 Krajánek, Šohaj;
60. léta – Pionýr, Šohaj, VT-16/116 Orlík;
70. léta – L-13 Blaník, Šohaj, Orlík;
80. léta – Blaník, Orlík, VSO-10 Gradient.

Cesta k ustálené osnově výcviku
Počátkem 50. let bylo publikováno několik článků, které polemizovaly nad podobou
osnovy elementárního výcviku. Návrhy se inspirovaly jak zkušenostmi s výcvikem na
kluzáku, návštěvami zahraničních aeroklubů, tak získanou praxí v ED kurzech. Slovenský autor s pseudonymem V. H. se ve výcviku na jednomístném kluzáku v mnohém
inspiroval. Například před počátkem samotného létání doporučoval tzv. balancování
proti větru. Úvodní rovné lety se koncipovaly z navijáku, přibližně 10–12 vzletů. Stejný počet vzletů byl přisouzen i nácviku zatáček. Po odlétání okruhů přechod na jednomístný školní větroň. V průběhu výcviku ke zkoušce C se opět frekventant navrátil
ke dvoumístnému větroni, na němž se učil vzletů v aerovleku a pokročilejším letovým
60
61

K. Dlouhý, Nová organizace a stará letadla, Letectví, roč. 28, 1952, č. 1, s. 19.
Tamtéž, s. 20.
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manévrům (ostré zatáčky, skluzy, vybírání nebezpečných letových poloh, vývrtky ad.)
a nácviku svahového nebo termického plachtění. To samé absolvoval na větroni jednomístném a přešel k zakončení výcviku pomocí pilotní zkoušky. Po jejím splnění
pokračuje pilot plněním tzv. stříbrného C (FAI D).62
Posléze se objevil další zajímavý diskuzní příspěvek, v němž byla navrhována velmi zajímavá osnova. Začínala tzv. seznamovacím letem, žák při letu pouze sleduje
zemi, chování větroně a sžívá se s pocity za letu, pilotovaného instruktorem. Doporučovaným způsobem vzletu byl aerovlek. Následovaly rovné lety, zatáčky, okruhy
a kondiční lety, kde instruktor pouze kontroloval let žáka a nezasahoval do samotné
pilotáže. Po přeškolení na jednomístný školní větroň (GB‑IIb nebo Krajánek) začal
výcvik aerovleků, po kterých následuje závěrečné přezkoušení.63 Na rozdíl od přechozího návrhu je zřejmé, že autor příspěvku Rudolf Bittner nereflektoval prvky vyšší
pilotáže, jako například pády nebo vývrtky. Zaměřil se pouze na osvojení elementárních pilotních schopností.
Příspěvky v odborných periodikách, např. Křídla vlasti v mnoha ohledech splnily
svoji úlohu a dopomohly k vytvoření jednotné výcvikové osnovy v polovině 50. let
20. století. Jednotlivé články se postupně začaly proměňovat, jelikož další mnohdy
jen kosmetické úpravy již nenavrhovali členové aeroklubů, ale zaměstnanci Svazarmu,
mezi které patři inspektoři krajských aeroklubů, instruktoři Ústřední plachtařské školy ve Vrchlabí nebo pracovníci Oddělení letecké přípravy a sportu (OLPS) Svazarmu.
Později se typ textů změnil ještě podstatněji: z výše uvedeného důvodu nemají další
příspěvky často charakter návrhů, ale oznámení o provedených změnách v osnově.64
Definitivně osnově položila základy Prozatímní směrnice pro plachtaře schválená
výnosem ministerstva dopravy č. j. 8/7-66-1951 z roku 1951. Na přípravě této závazné směrnice se také podílel Ludvík Elsnic.65 K ustálení Osnovy letové přípravy pilota
bezmotorových letadel (elementárního výcviku) došlo již v roce 1952. Díky metodickému propracování byly definovány základní principy provádění výcviku, dokonce
i minima, průměry a maxima letové doby a startů v jednotlivých úlohách.66 První
úlohy, např. seznamovací let, přímočaré lety a zatáčky měly tři různé varianty realizace. První variantou bylo jejich absolvování na motorovém letadle (Piper Cub, Z-22

62
63
64
65
66

V. H., Výcvik plachtárou na dvousedadlovkách, Letectví, roč. 27, 1951, č. 1, s. 19.
R. Bittner, Školení na dvoumístných větroních, Křídla vlasti, roč. 1, 1952, č. 12, s. 267–268.
F. Kdér, Novinky v plachtařských výcvikových osnovách, Křídla vlasti, roč. 11, 1962, č. 5, s. 130–132.
NA Praha, f. MD I, kart. č. 855, inv. č. 560.
Osnova letové přípravy pilota bezmotorových letadel – elementární výcvik pro rok 1952. Dokument z pozůstalosti Zdeňka Nováčka v osobním vlastnictví V. Hájka.

133

30/2
2015

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Vojtěch Hájek

Junák, Praga E-114M,67 později C-10468),69 druhou byly aerovlekové vzlety do výšky
přibližně 1 000 m a třetí byl vyšší počet navijákových vzletů, které měly simulovat déletrvající lety. Následně se pokračovalo navijákovými okruhy. Před přezkoušením pro
provedení prvního samostatného letu (tzv. sólo) byly provedeny jeden až dva vysoké
aerovleky pro osvojení pádů, vývrtek a nezvyklých poloh. Posléze se započalo s výcvikem aerovleků. Po odlétání aerovleků přicházel pokračovací výcvik, kde frekventant
plnil podmínky pro stříbrné C.70

Závěrem
Přístup k samotnému výcviku se postupně proměňoval. Studovanou proměnu ovlivňovalo několik faktorů. Důležité místo mezi nimi zaujal rozvoj leteckých konstrukcí,
ale podstatnou roli hrála také proměna koncepce výcviku, podobně jako politické
a branné potřeby. Je nutné si uvědomit, že MLL, tak Svazarm především připravovaly
budoucí vojenské piloty, což se odráželo i v elementárním plachtařském výcviku a přístupu k němu. Výjimečným bylo období od počátku 50. do počátku 60. let 20. století,
kdy masovost výcviku, kterou je možné doložit množstvím nově vystavěných letišť
a počtem nových výcvikových větroňů, byla dána militarizací společnosti, tj. nutností
vycvičit velké množství pilotů pro vojenské letectvo.
Počáteční způsob výcviku na jednomístném kluzáku měl jisté výhody i nevýhody.
Mezi výhody patřila dostupnost a nízká cena techniky, jelikož se využíval jednoduchý
a nenáročný jednomístný kluzák. Ani způsob vzletu pomocí gumového lana nevyžadoval velké investice, neboť jedinou finanční zátěž představovalo pořízení samotného gumového lana. Mezi nevýhody patřila celková neefektivita výcviku, jelikož pro
provádění jednotlivých krátkých vzletů bylo potřeba velké množství pomocníků pro
vzlet kluzáku. Nevýhodou i bylo to, že se instruktor nenacházel v kluzáku, ale let pouze sledoval, tudíž nemohl přímo odhalit případné zlozvyky a špatné návyky techniky
pilotáže svého žáka.

67

68

69

70

Praga E-114 Air Bab byl jednomotorový dvoumístný hornoplošník určený k turistickému létání. První let tohoto typu se uskutečnil již v roce 1934. Po druhé světové válce, díky dobrým zkušenostem
z předválečného období, došlo k obnovení výroby pod označením E-114M. Více např. V. Němeček,
Československá letadla, s. 122–125, 206–207.
Přestože je první C-104 zapsána do civilního rejstříku v roce 1947, k hromadnému zařazování
do aeroklubů Svazarmu došlo až v roce 1953. Více: Úřad pro civilní letectví, Archivní materiály
leteckého rejstříku – Motorová kniha II a III, dostupné z: https://cloud.caa.cz/index.php/s/QaEutO6Zq04ysaL [cit. 2016-03-06].
V roce 1951 létalo v aeroklubech na území českých zemí celkem 31 kusů Piper Cubů (K-68), 43
kusů E-114M Air Baby a 51 kusů Z-22 Junák. Více NA Praha, f. MD I, kart. č. 934, inv. č. 581.
Přehledová tabulka výcvikové osnovy z roku 1955. Dokument v osobním vlastnictví J. Prchala.
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Naopak výcvik na dvoumístném větroni měl a má dodnes nezanedbatelné výhody,
mezi které patří umístění žáka a instruktora do jednoho prostoru, kde může instruktor ihned reagovat na techniku pilotáže žáka a předávat mu příslušné rady a povely,
popř. provádět zásahy do řízení díky zdvojeným ovladačům. V průběhu samotného
výcviku došlo k osvojení výrazně většího množství dovedností oproti výcviku na jednomístném kluzáku. V mnoha ohledech se díky těmto faktorům výcvik zefektivnil a připravil frekventanty na případný vojenský výcvik na dvoumístných motorových letounech.
Naopak mezi nevýhody patřila vyšších pořizovací cena výcvikového větroně oproti
školnímu kluzáku. U tohoto typu výcviku byly kladeny vyšší nároky na odbornou způsobilost instruktorů, kteří přímo zodpovídali za úspěšné provedení letu. Nutnost provádět část letů z aerovleku nebo na motorovém letounu výcvik částečně prodražovala.
Možnost úvodních letů na motorovém letounu se udržela do počátku 60. let,
kdy došlo k zásadní redukci dotací na sportovní letectví. Díky tomu se projevila snaha přihlížet k ekonomickým stránkám provozu v aeroklubech Svazarmu, což mimo
jiné vedlo k omezení počtu zaměstnanců.71 Mnohé aerokluby byly od 50. let pouze tzv. navijákovými stanicemi, které dlouhodobě neměly k dispozici vlečný letoun.
Proto byla osnova počátkem 60. let upravena v tom duchu, aby bylo možné plnit
úvodní vzlety (seznamovací let, rovné lety, zatáčky) z navijáku. Vedle této praxe se
projevovala snaha umožnit plnění i letů pro výcvik vývrtek a pádů pomocí navijákových vzletů, kdy instruktor plynule navázal do termického proudění a dostoupal potřebnou výšku. Pokud by žák neodlétal aerovleky v průběhu elementárního výcviku,
bylo ho možné přeškolit kdykoli v průběhu pokračovacího nebo sportovního výcviku,
v minimálním rozsahu tří vzletů.72 Obecně vzato nebyla koncepce s důrazem na ucelený výcvik pomocí navijákového vzletu a následného přechodu na aerovleky výrazně
měněna do roku 1989.73
Celkově nejpodstatnější pro vývoj poválečného plachtění bylo prvních 10 let, kdy
se utvářela tvář koncepce, která po jistých úpravách vydržela do dnešních dnů. Paradoxně se v nových doporučeních a nařízeních EU prostřednictvím EASA objevuje
možnost odlétat až 7 h z 15 h bezmotorové výcvikové osnovy na motorovém kluzáku,74 což jistým způsobem připomíná použití motorových letadel v plachtařském výcviku koncem 40. a v 50. letech 20. století.

71
72
73

74

NA Praha, f. ÚV Svazarmu, kart. č. 41, inv. č. 152.
F. Kdér, Změny v plachtařských osnovách pro rok 1963, Křídla vlasti, roč. 39, 1963, č. 10, s. 271–272.
Více Přehled výcvikových osnov – bezmotorové létání. Frontispis standardizovaného bloku časoměřiče. Praha 1978.
Úřad pro civilní letectví, CAA‑ZLP-161 – Způsobilost pilotů kluzáků – podle Aircrew Regulation,
dostupné z: http://www.caa.cz/file/7588 [cit. dne 2016-03-06].
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Transformation of the conception of glider elementary training 1945—1955,
or the Complex journey from a single-seat glider to a two-seat sailplane
This article focuses on the transformation of the elementary training scheme of
glider pilots after the Second World War. The starting point of this issue is inter-war
period when the single seat glider training was fixed by exams labelled A, B and C.
In that time the take-off was realized by bungee glider launch on a selected mild
slope. After 1945, based on experience of German, Swedish or Swiss pilots, the
Czechoslovak glider pilots started to discuss possibilities of two-seat glider training.
The problematic issue was a two seat glider itself, since its types—German gliders, for instance DFS Kranich or Göppingen Gö-4 Goevier, were not suitable for the
training. The changeover came at the turn of forties and fifties when Czechoslovak
airports started to use newly produced types of LG-130 Kmotr or later LF-109 Pionýr.
Simultaneously, at the beginning of post-war period, a new network of regional
airports came into existence. Since aerotow and winch started to be used more for
take-off, it resulted in new types of curriculum. This transformation symbolized by
varied attempts and combinations of syllabus (when two seat and one seat gliders
and sailplanes were used, various ways of take-off were practiced and even motor
aircraft for practice of primary steering was used—straight flights and turns) took
place until the mid of fifties. In that time a training syllabus got stabilized and with
some modifications was used until 1989. The discussion over the curricula took
place in specialized periodicals, which are a significant source of this article.
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Byt, vila, či zámek? Kultura bydlení vlnařských průmyslníků
ze severních Čech
Simona Nosková
Flat, Villa, or Castle? The Culture of Living of Industrialists from Northern Bohemia

The paper focuses on the culture of the accommodation of industrialists, specifically of the
owners of factories processing wool in the district of OŽK (Chamber of Commerce and Trade)
in Liberec. It analyses the issue based on three specific examples – the Renaissance chateau
of the Schmitt Family in Český Dub, the villa of the Blaschka Family in Český Dub and the two
flats of the Zimmermann Family. Attention is devoted predominantly to the architectonic
resolution of the individual buildings with regard to the economic and social position of the
individual families. The transformations of this architect are followed in connection with the
family relations and their metamorphosis as well as in relation to the society‑wide changes.
Nor is the question of the aesthetic shaping of the adjacent areas left out.
Keywords: Villa, flat, castle, entrepreneur, wool industry, Northern Bohemia, 19th century,
architecture
Contact: Mgr. Simona Nosková; Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické
v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, Česká republika; noskova.simona@seznam.cz

Úvod
V souvislosti s dějinami podnikatelských rodin se nejčastěji poukazuje na roli průmyslníků, obchodníků, manažerů apod. v ekonomické a někdy i kulturní sféře. Neméně
zajímavý je však i osobní život těchto lidí, ke kterému neodmyslitelně patří kultura
bydlení. Zámky, vily a byty jsou pozoruhodným aspektem dějin podnikatelské kultury
v 19. a 20. století a jejich studium umožňuje částečně nahlédnout i do každodenního
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života ekonomicky aktivních lidí. Existence některých, většinou těch nejhonosnějších
staveb, je zachycena díky rozsáhlé edici Slavné vily a dalším, převážně regionálním
publikacím.
Problematika kultury bydlení podnikatelů je přiblížena na příkladu tří rodin ze severních Čech, jejichž členové velmi úspěšně podnikali ve vlnařském průmyslu. Na základě výsledků archivního výzkumu se příspěvek snaží zachytit bydlení továrníků od
toho pomyslně nejprostšího až po to nejhonosnější, to vše v kontextu vývoje firem
i vlivu nejrůznějších životních změn a událostí, kterým museli majitelé továren čelit.

Vila č. p. 39 Český Dub, tzv. Schmittův zámek
Franz Schmitt (* 1816), majitel dvou továrních areálů v Českém Dubu a několika
dalších provozoven na Semilsku a v Žitavě, byl významným severočeským textilním
průmyslníkem. Tento absolvent pražské polytechniky začal podnikat v textilní výrobě
v roce 1843, nicméně praxi získal již dříve jako barvíř ve dvou dalších slavných firmách – Johann Liebieg & Co. v Liberci a Blaschka & Co. v Hodkovicích nad Mohelkou.
Působení v Hodkovicích nad Mohelkou bylo pro Franze Schmitta významné nejen z hlediska pracovního, ale též osobního, jelikož zde potkal svou budoucí manželku Hedwiku (* 1820), dceru obchodníka se sklem Ferdinanda Ungera. Právě tchán
a slušné věno nevěsty pomohli Franzovi v podnikatelských začátcích, kdy byly zakoupeny v městských částech Malý Dub a Český Dub rozličné stavby, mezi nimiž byl
i objekt bývalé tiskárny, kde Franz zřídil vlastní barvírnu a apreturu.1 Poté skoupil
v Českém a Malém Dubu ještě několik budov, které značně rozšířil a zmodernizoval,
a vznikly tak dva tovární areály – tzv. horní a dolní továrna.2
Rodinné sídlo Schmittových, nacházející se hned vedle jedné z továren, tzv. horní
továrny, což skýtalo továrníkovi jistě mnohé výhody, bylo vystavěno na místě dřívějšího hospodářského dvora a v pramenech je velmi často označováno výrazem
„Schloss“.3 Tento výraz nejvíce odpovídá snaze podnikatelů první generace přiblížit
se životními standardy „staré“ šlechtě. Další generace továrníků již těchto snah v jisté
míře zanechala a raději vytvořila vlastní životní styl, pro který byla „vila“ naprosto
vyhovujícím způsobem bydlení.
1

2

3

Konkrétně šlo o č. p. 39 a č. p. 40 s přilehlými pozemky v městské části Malý Dub, které se staly
bází pro tzv. horní továrnu. V č. p. 39 rodina Schmittových bydlela a právě zde byl Ferdinand Unger
uveden jako spolumajitel. K tomu byly zakoupeny i nedaleké dřevěné objekty č. p. 47 a 48 v městské části Český Dub, budoucí dělnická kolonie. Státní okresní archiv Liberec (SOkA), fond (f.) Archiv
města Český Dub (AM ČD), inv. č. 104, sign. II d 3, kniha 89.
Dále Schmitt získal objekty č. p. 21 (67) a 49 s přilehlými pozemky v městské části Malý Dub, ze
kterých vznikl areál dolní továrny. Tamtéž.
Například SOkA Liberec, f. Továrna F. Schmitt (TFS), Situační plán majetku Schmittů v Českém Dubu
(kolem roku 1880), inv. č. 388, sign. VIII b, fasc. 2.
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Původní dvůr se skládal z několika zděných budov barokního tvarosloví, jejichž
součástí byla i velká sýpka. Objekty však byly postupně rozprodány a soubor byl roztříštěn mezi několik majitelů. Na skice stabilního katastru4 můžeme vidět původní
hospodářský komplex – jednalo se o čtyři zděné stavby (č. p. 39, 40, 49 a objekt
napojený na č. p. 39) situované kolem dvora a jednu dřevěnou budovu. Všechny tyto
objekty byly obdélníkového půdorysu, jen dům č. p. 39 byl zřejmě obohacen jedním
rizalitem (obr. 1).
Budova č. p. 39, jež byla základem pro nejreprezentativnější křídlo pozdějšího
zámku rodiny Schmittových, byla zakoupena v roce 1843 a domovem rodiny
Schmittových se stala pravděpodobně již mezi léty 1843–1844, jelikož zde zemřela
na konci roku 1844 Franzova první manželka Hedwika,5 a to krátce po narození prvorozeného dítěte, dcery Hedwiky.
V roce 1854 se Franz Schmitt oženil znovu. Jeho vyvolenou se stala Ida Mittrich
(* 1834) a měli spolu devět dětí, všechny se narodily právě v domě č. p. 39. Jako první
přišla na svět Ida Maria (* 1855), poté Berta Mathilda (* 1856), Franz Gustav (* 1858),
Maria Franciska (* 1861), Arabella Bertha (* 1863), Helena Hedviga (* 1864), Gustav
Karel (* 1868), Rudolf Anton (* 1869) a nakonec Martha Margaretha (* 1872).6 Rodina rychle rostla a bylo potřeba zvětšit prostory pro bydlení. A tak majitel českodubských továren zakoupil mezi léty 1855–1867 i další budovy původního hospodářského dvora.7
V 60. letech slavila firma úspěchy na světových výstavách i na zahraničních trzích8 a tovární areály byly modernizovány, zvláště pak pro přístavby příhodněji situovaná dolní továrna. Po čase tak zřejmě zámecké objekty dostatečně nevyhovovaly
reprezentačním účelům bohatnoucí rodiny, a tak se Franz Schmitt rozhodl k realizaci
přestavby. Vzniklo několik návrhů od více architektů – „autorem prvního nerealizovaného projektu přestavby byl pravděpodobně vídeňský architekt Carl Tietz, druhý
4

5

6
7

8

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK), Stabilní katastr, obec Český Dub, CPO evid. č. 44501, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/BOL003018430/BOL003018430_index.
html [cit. 2015-09-05].
Státní oblastní archiv Litoměřice (SOA) Litoměřice, f. Sbírka matrik Severočeského kraje (SMSK),
Český Dub, Kněžičky, Malý Dub, Roveň, Smržov, Sobotice, Starý Dub, Vlčetín, Všelibice, I‑Z 1825–
1864, sign. L20/C, s. 99, dostupné z: http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/zoomify.jsp?page=0 & loadDao=true & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28unidata%29%29%2813634%29%29 [cit. 2015-08-13].
Z. Jodas, Český Dub a okolí na dobových obrázcích, Liberec 2009, s. 84–85.
P. Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec, sv. I.:
A–Le, Liberec 2013, s. 57.
F. Schmitt. K. k. Priv. Wollwaaren‑Fabriken Böhm.-Aicha und Iserthal, in: Gross‑Industrie Österreichs. Festgabe zum glorreichen sechzigjährigen Regierungs‑Jubliläum seiner Majestät des Kaisers
Franz Josef I., Band 4, Wien 1898, s. 182–183.
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projekt libereckého architekta Gustava Sacherse se s určitými změnami realizoval
v letech 1873–1874.“9
Podobu fasády, jak ji navrhl Gustav Sachers, můžeme vidět na dvou návrzích uložených v archivu Podještědského muzea10 a na návrhu uloženém ve fondu Továrna
F. Schmitt Český Dub ve Státním okresním archivu Liberec.11 V návrzích se již počítalo
se skleníkem, nebo možná lépe řečeno se zimní zahradou. V literatuře se spekuluje o tom, že vzorem pro skleník mohl být výstavní palác Crystal Palace.12 Firma
F. Schmitt se totiž účastnila v roce 1851 první světové výstavy v Londýně.13 Nicméně,
skleníky byly v 19. století velmi oblíbenou záležitostí, nesly v sobě duch romantismu
a symbolizovaly návrat člověka k přírodě stejně jako zámecké parky anglického typu,
proto nemuselo jít o přímou inspiraci výstavním palácem, ale spíše o dobový trend.
Ostatně rozsáhlý park anglického typu vznikl na panství Schmittů též.
Dosud stojící zámek dostal podobu novoklasicistní dvoupodlažní stavby v centrální části (ta byla v 80. letech 20. století o jedno podlaží zvýšena)14 a třípodlažní na
stranách. Jeho půdorys je členitý, ale v zásadě obdélný.15 Střecha je nízká, valbová.
„Fasády jednotlivých průčelí vynikají kvalitou štukové výzdoby.“16
Směrem do zámeckého parku vystupují z fasády dva rizality zakončené trojúhelnými tympanony, mezi nimi se v centrální patrové části objektu nacházela zimní zahrada, zakončená oproti původnímu návrhu kupolí.17 Konstrukce zahrady byla ještě
obohacena polygonální apsidou. Patrový skleník, vyčnívající z obdélníkového půdorysu středové části budovy, však zanikl po roce 1945.18
Do dvora vstupuje z první třípodlažní části budovy rizalit, v němž se nachází
vchod do objektu. I tento rizalit je zakončen trojúhelným tympanonem. Následuje
centrální dvoupodlažní část stavby a k druhé třípodlažní části je připojené hospodářské křídlo, nad připojením se pak nachází trojúhelný tympanon.19

9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19

T. Edel, Českodubsko v památkách 12.–20. století, Český Dub 2006, s. 92.
Archiv Podještědského muzea (APM), Plány, 1305/89/5. (V APM momentálně probíhá reorganizace fondů. Materiály zatím nebyly zařazeny do žádného fondu.)
SOkA Liberec, f. TFS, návrh fasády zámku F. Schmitta, fasc. 2.
Z. Jodas, Český Dub, s. 80.
A. Anschiringer, Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer‑Bezirkes, Reichenberg
1858, s. 8.
P. Šternová (ed.), Soupis, s. 57.
Tamtéž.
Tamtéž.
APM, Plány, 1305/89/5, fasáda – pohled ze zahrady.
T. Edel, Českodubsko, s. 92.
SOkA Liberec, f. TFS, návrh fasády zámku F. Schmitta, fasc. 2.
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Situační plán20 (obr. 2) zachycuje půdorys zámku, konkrétně třípodlažní části zámku s hlavním vchodem a budovu č. p. 63. Dva šedě vybarvené půdorysy patří hospodářskému zázemí – menší je č. p. 42 a komplex objektů je č. p. 56. Další přilehlé stavby
jsou naznačeny šedou barvou a ve spodní části plánu nalezneme dvůr. Zimní zahrada
ani další části zámku zde však bohužel zachyceny nejsou. Z plánku je patrná vnitřní
dispozice budovy, nicméně účel jednotlivých místností přesně identifikovat nelze.
V prvním podlaží se dle literatury nacházely rozličné salony – např. zahradní salon
a biliárový salon, ve druhém bychom nalezli především soukromé obytné prostory,
kterým vévodila „prostora s bohatou štukovou výzdobou, která se otvírala do kopule
zimní zahrady vyplněné korunou tropické dřeviny“.21 K účelům reprezentace sloužil
velký salon se dvěma krby, jenž se otevíral na balkon s výhledem na zámecky park.
Spolu s přestavbou objektů původního dvora chtěl Franz Schmitt zvelebit také
jeho okolí. Vznikly tak plány22 na rozlehlý zámecký park, jejichž autorem byl významný evropský zahradní architekt německého původu Eduard Petzold. Tyto plány jsou
uloženy v archivu Podještědského muzea. Zámek a park byly a dodnes jsou propojeny terasou a schodištěm. Návrhy parku vznikly v roce 1869, tedy ještě před přestavbou zámku, proto zde ještě nenajdeme skleník (obr. 3).
Původní návrh parku počítal s poměrně rozsáhlou vodní plochou uprostřed. Ta
skutečně vznikla, jen byla poněkud menšího rozsahu – šlo o jezírko s vodotryskem.
Celou kompozici dotvářela dnes již zaniklá sochařská díla.23 Projekt parku však nebyl
uskutečněn ani zdaleka celý – byl realizován „zhruba ve třetině původně zamýšlené
plochy“.24 Po předčasné smrti svého posledního žijícího syna Franze v roce 1879 totiž
majitel panství některé rozpracované projekty ukončil – například parkové úpravy
přilehlých zámeckých pozemků nebo výzdobu zámecké budovy.25 Dokonce ani českodubské tovární areály nebyly po této události modernizovány.
Po smrti Franze Schmitta v roce 1883 přešel zámek na jeho druhou manželku Idu
s dětmi. Bohužel však nejsou známé žádné přestavby a úpravy zámeckých objektů
v této době – dědic severočeských podniků Conrad Blaschka (* 1849) zveleboval své
vlastní sídlo a započal s výraznou modernizací továrních areálů, hlavně dolní továrny.26 Nový majitel značně rozšířil nejen firemní provozovny, ale i majetek, který firma
20
21
22
23
24
25
26

APM, Plány, 1305/89/5.
T. Edel, Českodubsko, s. 92.
APM, Plány, 1305/89 č. 1. P1.
P. Šternová (ed.), Soupis, s. 58.
T. Edel, Českodubsko, s. 93.
Z. Jodas, Český Dub, s. 80.
Během modernizace areálu dolní továrny v 80. letech byla postavena rozsáhlá halová budova s šedovou střechou – tkalcovna, došlo k rozšíření několika dalších staveb a přibyl komplex halových objektů u vodní nádrže. SOkA Liberec, f. TFS, vyobrazení z roku 1893, kart. č. 71, inv. č. 494, sign. IX‑a.
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a rodina vlastnila. Na začátku 20. století totiž zakoupil historické budovy v centru
Českého Dubu č. p. 2, 4, 8, 10, 16, 22 a 23, 24, 2527 a později se rodina podílela i na
financování oprav původního českodubského zámku.28
Ida Schmitt zemřela v roce 1900 a majetek přešel na nejstarší žijící dceru a poslední nositelku jména Schmitt z této větvě Helenu, jež se nikdy neprovdala. Helena
nechala vystavět několik objektů v Českém Dubu, např. č. p. 45-I (tzv. Helenhoff),
č. p. 12 (krásný obytný dům secesního tvarosloví pro zahradníka situovaný poblíž
Blachkovy vily) a č. p. 4-IV (původní německý dětský domov) a spolupracovala se známými architekty a staviteli – s libereckým architektem Ernstem Schäferem, s pražskou firmou Pohl & Kutsche29 a s vídeňským architektem Wilhelmem Klingenbergem.
Díky Heleně se v bohatě zdobených interiérech zámku projevila i secese – například
v jídelně z roku 1907, vzniklé pravděpodobně podle projektu již zmíněného architekta Wilhelma Klingenberga.30
Po Helenině smrti v roce 1936 přešel majetek na rodinu Blaschkových a zřejmě
i na poslední žijící členku rodiny Schmitt Marthu, provdanou Thyllovou. Dědicové
však prodali v roce 1941 zámek i park městu Český Dub. Město jej však nemělo
v držení dlouho. V roce 1946 odkoupilo objekty Ministerstvo sociální péče v Praze.31
Dnes je Schmittově zámku domov důchodců (obr. 4).

Vila č. p. 31 Český Dub, tzv. Blaschkova vila
Tato kulturní památka32 v Českém dubu, ve které dnes sídlí Podještědské muzeum,
vznikla v poslední čtvrtině 19. století a svou polohou plynule navázala na „panství“ rodiny Schmittových – na horní továrnu firmy F. Schmitt, na rodinné sídlo
Schmittových, tedy na tzv. Schmittův zámek, a na přilehlý zámecký park. Souvislost
s majetkem rodiny Schmittových však byla ještě jedna, a to velice zásadní – Franz
Schmitt, který nechal vilu postavit novomanželům Blaschkovým – své dceři Marii
a jejímu manželovi, hodkovickému textilnímu továrníkovi Conradu Blaschkovi, totiž
stavbu také financoval.
Rodina Blaschkových podnikala ve sklářském a vlnařském průmyslu. Conrad
Blaschka st. (* 1810) založil textilní podnik v Hodkovicích nad Mohelkou společně
27
28
29
30
31
32

SOkA Liberec, f. AM ČD, inv. č. 106, sign. II d 3, kniha 91.
R. Anděl – S. Technik – I. Borisjuková, Český Dub, Ústí n. Labem 1991, s. 135.
SOkA Liberec, f. TFS, kart. č. 25, inv. č. 213.
T. Edel, Českodubsko, s. 92.
Z. Jodas, Český Dub, s. 86.
Blaschkova vila se stala kulturní památkou v roce 1958, nalezneme ji pod číslem rejstříku 43963/55247. Blaschkova vila, MonumNet, Národní památkový ústav, 10. 1. 2003, dostupné z: http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=156307 [cit. 2015-08-21]; P. Halík (ed.), Slavné vily Libereckého kraje, Praha 2007, s. 26.
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s dalšími měšťany již v roce 1836 a na rozdíl od Franze Schmitta měl hned několik synů,
kteří se dožili dospělosti – Johanna (* 1841), Conrada Franze (* 1849), Ferdinanda
Josefa (* 1852), Ludwiga (* 1855) a Maxmilliana (* 1862).33 Nejstarší syn Johann
a nejmladší Maxmillian se stali nástupci Conrada st. v Hodkovické továrně až v roce
1896, jejich otec zemřel v požehnaném věku v roce 1900. Conrad Blaschka ml. se tak
k samostatnému podnikání dostal díky výhodnému sňatku o něco dříve než bratři.
Byla to právě firma Blaschka & Co., kde byl Franz Schmitt na začátku své kariéry zaměstnán. Je tedy více než pravděpodobné, že se Conrad Blaschka st. a Franz
Schmitt dobře znali. Možná i proto byly tyto dvě velké podnikatelské rodiny spojeny
sňatkem, což se ukázalo být poměrně účinnou strategií.
Dochovaný areál vily Blaschkových byl vystavěn postupně, avšak „v jednotném
historizujícím stylu“.34 Nalezneme zde objekt vily samotné s č. p. 31/IV, budovu bývalých stájí, která sloužila též jako obytný dům pro správce areálu a objektů č. p. 32/IV,
kuželník, hospodářskou budovu a altán, „které obklopuje zahrada s bazénem a ohraničuje opěrná zeď s oplocenými bránami.“35
Blaschkova vila je dvoupodlažním objektem s poměrně členitým půdorysem,
s několika rizality a vystupující věží čtvercového půdorysu. Na sedlové střechy budovy byla původně použita břidlice,36 dnes jsou kryty vláknocementovými šablonami.37
Věž je zakončena valbovou střechou dlátového tvaru s korunou na vrcholu. Fasády
z režného cihelného zdiva, jež je velmi typické i pro výrobně‑technické stavby severních Čech, jsou doplněny pískovcovými prvky a hrázděné štíty rizalitů lemuje dřevěná
řezbářsky detailně propracovaná konstrukce.38
Na místě dnešní Blaschkovy vily stály původně objekty hospodářského dvora
„snad ještě středověkého založení“.39 Tyto objekty zakoupila firma F. Schmitt v letech
1866–1867 a zdejší prostor se měl stát součástí zakládaného krajinného parku.40 Plány se však změnily po smrti již zmíněného dědice firmy, továrníkova posledního žijícího syna Franze.
Franz Schmitt se rozhodl vystavět novomanželům Blaschkovým vlastní dům v těsné blízkosti svého panství a povolení ke stavbě objektu získal dne 26. června 1880.41
Mělo se jednat o „nové domovní stavení na místě rozbořeného bývalého čísla
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Z. Jodas, Český Dub, s. 92–93.
P. Šternová (ed.), Soupis, s. 55.
Tamtéž.
P. Halík (ed.), Slavné vily, s. 26.
P. Šternová (ed.), Soupis, s. 55.
P. Halík (ed.), Slavné vily, s. 26.
T. Edel, Českodubsko, s. 93.
Tamtéž.
APM, Sbírka naskenovaných materiálů, povolení ku stavbě 26. 6. 1880.
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domovského nr. 31 v Zámeckém okrese“ a povolení bylo uděleno na základě posudku
známého českodubského stavitele Karla Klingera.42 Původní objekt č. p. 31 můžeme
vidět na skice stabilního katastru (obr. 5) – po vzniku nové vily se z něj dochovalo mohutné těleso studny ve sklepě.43 Šlo o zděnou budovu se dvorem a dvěma přilehlými
dřevěnými stavbami, č. p. 32 a s malým objektem bez čísla popisného.
Na malém vyobrazení situace v plánu44 pro výstavbu historizující stavby je vidět
její půdorys – obdélník obohacený třemi rizality a čtvercovou věží. Opodál stojí zřejmě jeden z původních objektů dvora. Objekt byl navržen neznámým architektem
v neorenesančním stylu (obr. 6). Další materiály o vzniku vily a nákresy objektu jsou
dochovány ve fondu Továrna F. Schmitt v SOkA Liberec.45
Dne 31. března 1882 bylo Franzovi a jeho rodině uděleno povolení k obývání objektu. Rozložení místností tohoto patrového objektu můžeme vidět na plánu,46 nicméně účel jednotlivých pokojů a prostor není z dokumentu zcela patrný, ač jsou jednotlivé místnosti popsány římskými číslicemi. Legenda se však bohužel nedochovala.
Rodina pravděpodobně již zpočátku obývala přízemí, první patro a zřejmě i půdní
prostory. Schodiště bylo v suterénu a v přízemí umístěno ve věži, v prvním patře a na
půdě v prostoře přiléhající ke věži. Reprezentativní charakter vily i jejích interiérů
můžeme vypozorovat na naznačené enfiládě.47 V prvním patře se nacházela malá
terasa s výhledem do zahrady.
Pravděpodobně z tohoto období se dochovaly též plány rozvodu plynového
osvětlení objektu.48 Rodina Schmittů vlastnila plynárnu již od roku 1861. Plynárna
byla situována poblíž tzv. dolní továrny a od 70. let zajišťovala i městské osvětlení.
Plány rozvodu osvětlení jsou však nedatované.
V rámci výstavby došlo též ke zbudování objektu stájí, remízy a vrátnice s bytem pro vrátného.49 Architekt je i v tomto případě neznámý. Půdorys budovy je ve
tvaru písmene L, má předsazené hrázděné polopatro a sedlovou střechu s polovalbou s drobnými trojúhelnými vikýři se zdobným zastřešením. Nároží objektu jsou
armovaná bosovanými pískovcovými kvádry, okna jsou dekorována cihelnými záklenAPM, Sbírka naskenovaných materiálů, protokol z 19. 6. 1880.
T. Edel, Českodubsko, s. 93.
44
APM, Sbírka naskenovaných materiálů, Plan zur Eubaung eines Wohnhauses Nr. 31 im Schlossbezirk Gemeinde Klein‑Aicha für Herrn Franz Ritter von Schmitt 1880.
45
SOkA Liberec, f. TFS, inv. č. 399, fasc. 3; tamtéž, kart. č. 26, inv. č. 220.
46
APM, Sbírka naskenovaných materiálů, Plan zur Eubaung eines Wohnhauses Nr. 31 im Schlossbezirk Gemeinde Klein‑Aicha für Herrn Franz Ritter von Schmitt 1880.
47
P. Halík (ed.), Slavné vily, s. 26.
48
SOkA Liberec, f. TFS, inv. č. 399, fasc. 3.
49
APM, Sbírka naskenovaných materiálů, Plan zur Eubaung eines Pferdestalles mit Portier‑Kutscher
‑Wohnung Nr. 31 Schlossbez. Gemeinde Klein‑Aicha für Herrn Franz Ritter von Schmitt 1880.
42
43
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ky.50 Vstoupit do stavby se dalo portikem přímo do bytu, dveřmi do stájí a dvoukřídlými dveřmi do remízy. Mezi vilou a stájemi se rozléhal a dodnes rozléhá dvůr.
Novomanželské štěstí netrvalo příliš dlouho – Marie Blaschková zemřela na tuberkulózu v září roku 1881 krátce po narození prvního dítěte, dcery Marie (* 1881).
Marie přišla na svět ještě ve Schmittově zámku, kde manželé zřejmě bydleli během
stavby vlastní vily. Conrad Blaschka se v listopadu roku 1884 oženil znovu, vzal si další
dceru Franze Schmitta Arabellu. Měli spolu čtyři děti – Helenu (* 1885), Hermanna
(* 1888), Arabellu (* 1890) a Conrada (* 1894) – všechny se narodily v novém domově rodiny Blaschkových.51
V roce 1884 byla naplánována přístavba. Dne 15. srpna 1884 byla podána žádost
o povolení ke stavbě,52 kde je podepsán F. Schmitt, nicméně sám Franz Schmitt zemřel již v roce 1883, mohlo se však jednat o podpis ve jménu firmy. Povolení bylo
uděleno Conradu Blaschkovi a stavba mohla začít. Vila byla značně zvětšena a získala
přístavbou velmi členitý půdorys, architektonicky však naprosto respektovala vzhled
a konstrukci původní historizující stavby (obr. 7).
Na dochovaném plánku53 je již patrný i účel jednotlivých místností. V přízemí se
nacházely čtyři pokoje, salon, komora a schodiště zůstalo v prostoru věže. V přístavbě u průjezdu byla kuchyně, z níž byl přístupný pokoj pro služebnou, jednopodlažní
zimní zahrada byla napojená na jeden z původních rizalitů. K věži byl přistavěn pokoj
a dvě menší jednopodlažní prostory. Na druhé straně průjezdu byl zřízen pokoj pro
služebnou a schody do prvního patra.
V prvním patře se nacházela již zmíněná schodiště – ve věži a k ní přilehlé prostoře a v přístavbě u průjezdu. V prostorách původního objektu bychom nalezli
koupelnu a toalety, pokoj, salon, další pokoj a ložnice. V přístavbě byly zřízeny dva
pokoje pro děti. Nad pokojem pro služebnou na druhé straně průjezdu vznikl další
pokoj, z něhož byl přístupný předpokoj zbudovaný přímo nad průjezdem, propojený
s dětským pokojem. I zde je patrné naznačení enfilády – pokoj, předpokoj, jeden
z dětských pokojů a ložnice měly dveře řazeny přesně za sebou v jedné ose – tvořily
efektní průhled, který byl zakončen oknem.
V roce 1904 bylo obohaceno zázemí areálu o další hospodářský objekt.54 Žádost
o stavební povolení pro přístavbu prádelny k hospodářskému objektu, který vznikl pravděpodobně během první přestavby, podal majitel 13. července 1904 a již
15. července 1904 povolení získal. Vedoucím stavby se stal Carl Arlt. K rozšíření
50
51
52
53

54

P. Šternová (ed.), Soupis, s. 55.
APM, Plány, 1305/89 č. 8. P1; Z. Jodas, Český Dub, s. 84–85.
APM, Sbírka naskenovaných materiálů, žádost o povolení ku stavbě z 15. 8. 1884.
Tamtéž, Plan zum Anbau der Villa des Herrn Conrad Blaschka Nr. 31 in Schlossbezirk Gemeinde
Klein‑Aicha. 1884(5).
Tamtéž, Bau Plan, 1904.
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hospodářského objektu došlo ještě minimálně jednou, kdy byla postavena ledárna,
jak se dozvídáme nedatovaných plánů uložených ve fondu Továrna F. Schmitt v SOkA
Liberec.55
K dalšímu rozšíření vily rodiny Blaschkových došlo dle literatury v roce 1906, kdy
byl na návrh vídeňského architekta Wilhelma Klingenberga do budovy vložen „monumentální“ secesní halový prostor vysoký přes dvě podlaží s dubovým obložením,
schodištěm vedoucím na galerii a velkým francouzským oknem. Současně vznikla také
secesní pracovna s vestavěným nábytkem, který zhotovila liberecká firma Kirchhof.56
Prostor haly však značně zkomplikoval komunikační prostory.57 V roce 1918 došlo
k modernizaci koupelny a toalet58 a v roce 1926 byl objekt napojen na vodárnu.59
K rekreaci rodiny Blaschkových a jejich přátel vznikl v areálu vily kuželník. Původní
otevřený objekt se sedlovou střechou byl později zřejmě zvětšen a opatřen dřevěným bedněním. Kuželník dodnes slouží svému účelu.60 Přímo ve vile vznikl nejpozději
v roce 1925 biliárový salonek.61 Dále bychom v areálu nalezli skleník, který byl postaven zřejmě v roce 1923.62
V archivu Podještědského muzea se dochoval též soupis věcí v Blaschkově vile,
jak ve formě pozůstalosti po Conradu Blaschkovi, tak v soupisech vzniklých v době
národní správy63 – část mobiliáře je v interiérech objektu dochována. Ve fondu Továrna F. Schmitt jsou uloženy též některé návrhy interiéru – lampy z roku 1922, krytu
topení z roku 1924, dřevěného obložení stropu terasy z roku 1913, domečku pro
panenky atd.64
Conrad Blaschka zemřel v roce 1913 a jeho dědicem se stal syn Hermann, za
jehož působení byly českodubské provozovny postupně uzavírány a v některých případech i likvidovány – firmě se totiž nepodařilo překonat hospodářskou krizi. Rodina Blaschkových – Hermann, jeho manželka Helena (* 1895) a děti Aglaja (* 1919),
Gisela (* 1921) a Conrad (* 1921) – žila ve vile do roku 1945, kdy byli její členové jako
Němci zařazeni do odsunu a jejich majetek byl zkonfiskován. Poté byl objekt využit
Podještědským muzeem, které sídlí v jeho zdech dodnes (obr. 8).

55
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59
60
61
62
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SOkA Liberec, f. TFS, inv. č. 399, fasc. 3.
T. Edel, Českodubsko, s. 94.
P. Halík (ed.), Slavné vily, s. 26.
SOkA Liberec, f. TFS, Badezimmer Einrichtung, inv. č. 399, fasc. 3.
Tamtéž, Bericht, inv. č. 220, karton 26.
P. Šternová (ed.), Soupis, s. 55.
SOkA Liberec, f. TFS, Villa B. Aicha, inv. č. 399, fasc. 3.
Tamtéž, Gärtnerei, Glashausanbau, inv. č. 399, fasc. 3.
APM, karton APM‑ASb. R Blaschka I, desky 009.
SOkA Liberec, f. TFS, různé materiály, inv. č. 399, fasc. 3.
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Byt rodiny Zimmermannů ve Stráži nad Nisou
Rodina Zimmermannů patřila k významným podnikatelům v obvodu obchodní a živnostenské komory v Liberci a specializovala se na výrobu jemných suken a nejrůznějších typů vlněného zboží. Továrnu, jež během svého největšího rozmachu nesla
jméno „Josef Zimmermann K. k. priv. Feintuch- & Schafwollwaaren Fabrik“,65 založil
Josef Zimmermann (* 1826) v roce 1857 ve Stráži nad Nisou a jeho potomci vlastnili
firmu až do roku 1948, kdy byla znárodněna.
Dodnes stojící tovární areál ve Stráži nad Nisou, jehož původním majitelem byl
Johann Georg Berger – jedna z nejvýznamnějších postav počátků industrializace v severních Čechách – využívala rodina Zimmermannů po tři generace a to nejen k výrobním účelům, ale též k bydlení. Byt Zimmermannů se totiž nacházel přímo v areálu
továrny v jednom z nejstarších zděných objektů.
Na skice stabilního katastru66 můžeme vidět, že se tovární areál rozkládal na katastrálním území Starého (č. p. 1 a 2) i Nového Habendorfu (č. p. 1, později č. p. 201
Stráž nad Nisou).67 Stavba č. p. 1 a 2 ve Starém Habendorfu byla zděná, přiléhal
k ní dvůr a byla doprovázena třemi dalšími doprovodnými dřevěnými objekty. Právě
v této budově se byt Zimmermannů později nacházel (obr. 9).
Josef Zimmermann začal v továrním areálu působit v roce 1857, zpočátku jako nájemník, po roce 1873 již jako vlastník objektů.68 Je pravděpodobné, že zde začal hned
na začátku svého působení také bydlet. První vyobrazení strážské továrny však máme
až z konce 19. století a můžeme jej vidět v průmyslovém albu Die Gross‑Industrie
Österreichs. Je zde vyobrazena i budova, kde se byt Zimmermannů nacházel – jedná
se o stavbu s jemně dekorovaným průčelím a dřevěnou verandou. Naproti můžeme
vidět přilehlý park, jenž byl nedílnou součástí továrního areálu.
Josef Zimmermann byl dvakrát ženatý, měl pět dětí – dva syny a tři dcery. Děti z prvního manželství s Marií Rothwang (* 1832) byly Karl (* 1863),69
Jos. Zimmermann K. k. priv. Feintuch- & Schafwollwaaren‑Fabrik: Alt‑Habendorf, in: Gross
‑Industrie Österreichs: Festgabe zum glorreichen sechzigjährigen Regierungs‑Jubliläum seiner
Majestät des Kaisers Franz Josef I., Band 4, Wien 1898, s. 141.
66
ÚAZK, Stabilní katastr, obec Stráž nad Nisou, indikační skica, CPO evid. č. 7407-3, dostupné z: http://
archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/BOL147018430/BOL147018430_index.htm [cit. 2015-09-01].
67
Zmíněné objekty byly základem manufaktury a od roku 1798 c. k. privilegované továrny J. G. Bergera na vlněná sukna, jež byla založena v roce 1793 koupí objektu vrchnostenské valchy a bělidla
č. p. 1 v Novém Habendorfu. Později ještě Berger podnik rozšířil koupí blízkých pozemků ve Starém
Habendorfu, kde vznikla budova č. p. 1 a 2.
68
A. F. Ressel, Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes. Stadt und Land, Reichenberg 1904, s. 271.
69
SOA Litoměřice, f. SMSK, Stráž nad Nisou, římskokat. farní úřad, matrika Stráž nad Nisou N, I‑N 1863–
1873, s. 7, dostupné z: http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/zoomify.jsp?page=0&
loadDao=true & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28unida65
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Josef (* 1864)70 Maria Anna (* 1871)71 a všechny se narodily v domě č. p. 1 ve Starém
Habendorfu. Dvě dcery z druhého manželství s Marií Katzer (* 1847) se jmenovaly
Rosa Helena Maria (* 1879)72 a Adele Anna Maria (* 1884).73
Majitel strážské továrny zemřel v roce 1891 a rodinný podnik převzal jeho v té
době již jediný žijící mužský potomek Karl. Nový vlastník firmy zavedl mnoho inovací
v továrně a snažil se – nutno říci, že velmi úspěšně – o zlepšení možností obchodování podniku. V rámci modernizací zvelebil i svůj rodný dům.
V roce 1905 byla vedle domu č. p. 1 postavena garáž, jejím stavitelem byl Gustav
Herbig.74 To dokládá, že si rodina Zimmermannů pořídila automobil, nebo jeho koupi
v této době plánovala. Garáž byla později ještě rozšířena – o skladiště benzinu a čekárnu v roce 1929. Stavitelem byla firma Gustav Sachers a synové.75
V červnu roku 1906 navštívil Liberec císař František Josef I., aby zde zhlédl Výstavu českých Němců (Deutschböhmische Ausstellung), která zde probíhala již měsíc.
Při této příležitosti zavítal též do továrny Karla Zimmermanna a v prostorách jejího
areálu přijal hold místního obyvatelstva. Návštěva svědčila o významném postavení
firmy Josef Zimmermann v rámci obvodu obchodní a živnostenské komory v Liberci,
jelikož císařem navštívených továren nebylo mnoho.76
ta%29%29%2814343%29%29 [cit. 2013-05-10].
Tamtéž, sign. L152/11, s. 22, dostupné z: http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/zoomify
.jsp?page=0 & loadDao=true & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28unidata%29%29%2814343%29%29 [cit. 2013-05-10].
71
Tamtéž, s. 90, dostupné z: http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/zoomify.jsp?page
=0 & loadDao=true & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28unidata%29%29%2814343%29%29 [cit. 2013-05-10].
72
SOA Litoměřice, f. SMSK, Stráž nad Nisou, římskokat. f. ú., matrika Stráž nad Nisou N, I–N 1873–1888,
sign. L152/12, s. 66, dostupné z: http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/zoomify
.jsp?page=0 & loadDao=true & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28unidata%29%29%2814344%29%29 [cit. 2013-05-10].
73
Tamtéž, s. 128, dostupné z: [http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/zoomify.jsp?page
=0 & loadDao=true & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28unidata%29%29%2814344%29%29 [cit. 2013-05-10].
74
SOkA Liberec, f. Archiv obce Stráž nad Nisou (AO S. n. N.), Neubaue im Jahre 1905, kart. č. 5, inv.
č. III/57, karton 5.
75
Magistrát města Liberce (MML), f. Archiv stavebního úřadu (ASÚ), složka Stráž nad Nisou č. p. 1.
(Liberec XXVI 1–2): Dokumentace do r. 1995, desky 1–2/XXVI: Německá dokumentace, různé dokumenty z let 1929 a 1930.
76
Vedle strážského podniku navštívil ještě textilní továrnu Johanna Liebiega v Liberci a továrnu na
výrobu koberců Ignatze Ginzkeye ve Vratislavicích nad Nisou. R. Gränzer, Reichenberg. Stadt und
Land im Neissetal. Ein Heimatbuch, Augsburg 1974, s. 390. Dále císař pokračoval do Jablonce nad
Nisou, kde si prohlédl bižuterní firmu bratří Jägerových, firmu bratří Mahlů, exportní dům Klaar, lisovnu Franze Mänerta a pivovar Medinger & Komp. Der Kaiser in Gablonz, Reichenberger Zeitung,
70
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Mezi léty 1910–1911 došlo k modernizaci továrního areálu, kdy byla již zmíněnou
firmou Gustav Sachers a synové postavena nová budova přádelny. Karl Zimmermann
realizoval skrze tuto stavitelskou firmu ještě přístavbu k obytnému domu č. p. 1.77 Žádost byla podána dne 25. dubna 1911 a stavba byla dokončena 20. prosince 1911.78
Jednalo se o drobnou přístavbu v zadní části objektu a původní dřevěná veranda byla
nahrazena reprezentativní zděnou, jež nesla secesní tvarosloví (obr. 10).79
Budova č. p. 1 byla a je třípodlažním objektem s jemně dekorovaným průčelím.
Jak vypadalo rozvržení místností v bytě Zimmermannů, víme díky materiálům z roku
1942.80 Stavba byla rozdělená na dva vzájemně průchozí segmenty, přičemž každý
měl vlastní vchod a schodiště. V přízemí objektu se v první části nacházely sklady
sukna, sklad a předsíň, ve druhé pak předsíň a dvě místnosti pro čechrání. Vyšší patra pak sloužila jako byt majitelům firmy. V prvním patře byla v prvním segmentu
jídelna a obývací pokoj, z nichž byl přístup na verandu, dva salonky, předpokoj, předsíň, kuchyň a toaletu. Ve druhém segmentu byl vestibul, toaleta, soukromá kancelář,
kancelář a dvě písárny. Ve druhém patře byly v první části z předsíně přístupné čtyři
pokoje, dvě ložnice, koupelna a toalety, v druhé části byl pokoj, dva pokoje pro hosty,
předsíň, kuchyň a koupelna. Tři pokoje a kuchyň přístupné z předsíně bychom našli
i v druhé části podkroví.
Mezi továrním parkem a domem č. p. 201, dělnickou kolonií, se pak rozléhalo
tenisové hřiště určené k rekreaci.

Dům Zimmermannů v Liberci, č. p. 123–V
Na přelomu 19. a 20. století byla firma Zimmermann na svém vrcholu a její tehdejší majitel, Karl Zimmermann, se rozhodl pro další, velmi zajímavou investici. Dne
23. června 1898 přišla liberecké městské radě žádost o povolení ke stavbě „vysokého domu“.81 Mělo tak vzniknout nové reprezentativní sídlo rodiny Zimmermannů v Liberci na stavebních parcelách, které se nacházely na velmi prestižním místě
hned vedle libereckého zámku. Poloha pozemku byla pro účely reprezentace naprosto vyhovující, na druhou stranu ale přinesla značné komplikace při samotné stavbě
objektu. „Nový nárožní dům bylo třeba napojit nejen na objekty postavené v ulici
77
78

79

80
81

roč. 47, 1906, č. 149 (25. 6. 1906, večerní vydání), s. 3–6.
SOkA Liberec, AO S. n. N., Neu-, Zu- Aufbaute 1911, kart. č. 5, inv. č. III/57.
Tamtéž, Ausweis über im J. 1911 ausgeführt Neu-, Am-, Zu- u. Aufbauten z 28. 3. 1912, kart. č. 5,
inv. č. III/57.
Tamtéž, Ausweis über im J. 1911 ausgeführt Neu-, Am-, Zu- u. Aufbauten z 28. 3. 1912, kart.
č. 5, inv. č. III/57; SOA Litoměřice, pracoviště Most‑Dělnická, f. Josef Zimmermann, tkalcovna, Stráž nad Nisou (JZ), desky Plány a fotografie továrny ve Stráži, kart. č. 1, inv. č II/5.
Tamtéž, desky plány a fotografie tov. ve Stráži – Zimmermann z r. 1944, kart. č. 5, inv. č. II/5.
MML, f. ASÚ, složka Liberec V – Kristiánov č. p. 123, sv. 1, desky: Německá dokumentace.
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Pivovarské, ale i na dům č. p. 6–V stojící o dvě podlaží výše při nové komunikaci spojující ulici Panskou (dnes 8. března) se zámeckým náměstím, probíhající těsně podél
průčelí Redernského zámku.“82 Tohoto nesnadného úkolu se ujal vídeňský architekt
Hans Peschl.
Dům č. p. 123–V (obr. 11) byl zbudován mezi léty 1900–1901 uznávanou stavební
firmou Gustav Sachers a synové. Tato společnost se posléze stala hlavním dodavatelem firmy Zimmermann83 – spolupracovaly ještě několikrát na továrních objektech ve
Stráži nad Nisou.84 Rodina Zimmermannů však v tomto domě nebydlela nepřetržitě.
Manželé Zimmermannovi se sem nastěhovali až po válce, někdy mezi léty 1918–
1921.85 Dům byl ovšem významnou investicí, jelikož rodina většinu jeho prostor pronajímala – například ve spodních podlažích provozoval obchod se zvěřinou a rybami
Karel Daníček.
Dům byl postaven v novorenesančním stylu, aby co nejlépe navázal na okolní objekty. Součástí stavebních prací bylo také vybudování opěrné zdi v ulici Rumunské, jež
sloužila k podpírání vozovky před zámkem a jejíž stavba přinesla zajímavý objev. „Při
provádění zemních prací byly odkryty základy kruhové jižní nárožní hlásky původního
ohrazení libereckého zámku.“86
Nárožní dům obsahuje několik bytů, přičemž jeden z nich byl určen pro rodinu
Karla Zimmermanna, zatímco další byty byly pronajímány. Navíc jsou zde dva suterény, které překonávají výškový rozdíl ulic 8. března a Rumunské. Právě v suterénu
si krátce po dokončení stavby otevřel obchod již zmíněný Karel Daníček, který zde
působil až do druhé světové války, kdy musel jako český obchodník opustit Liberec.87
Ač byl dům vystavěn v novorenesančním stylu, v interiérech se projevil secesní
sloh, a to zejména ve vitrážích. „V dlažbě závětří, z něhož vede široké schodiště do
vestibulu, vítá vstupujícího nápis SALVE, pozdrav starých Římanů.“88
82
83

84
85

86
87
88

S. Technik, Liberecké domy hovoří, díl III., Liberec 1995, s. 34.
Firma Gustav Sachers a synové realizovala několik projektů v továrním areálu ve Stráži nad Nisou,
k nejvýznamnějším patřily: přístavba sálu pro nopování k č. p. 2 v roce 1904, stavba nové budovy
přádelny v roce 1910, vybudování barevny někdy mezi léty 1911–1918, rozsáhlé rozšíření kotelny
v roce 1925, zvětšení garáže v roce 1929, oprava střech po požáru v roce 1940 atd. SOkA Liberec, f.
AO S. n. N., stavební záležitosti, kart. č. 5, inv. č. III/57; SOA Litoměřice, p. Most, fJZ, Gustav Sachers,
Bestehende Kanalisierung der Färberei, 1924, kart. č. 1, inv. č II/3; MML, f. ASÚ, složka Stráž nad
Nisou č. p. 1. (Liberec XXVI 1–2): Dokumentace do r. 1995, desky 1–2/XXVI: Německá dokumentace, různé plány a dokumenty.
SOA Litoměřice, p. Most, fJZ, desky fotografie a plány 1942, kart. č. 1, inv. č II/5.
Informace získána z adresářů města Liberce. SOkA Liberec, Jahrbuch und Wohnungs‑Anzeiger der
Stadt Reichenberg: für das Jahr 1905–1938. Reichenberg 1905–1938.
S. Technik, Liberecké domy, s. 34.
Tamtéž.
Tamtéž.
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Jako majitel nárožního domu byl Karl Zimmermann uváděn již od roku 1901. Objekt měl zřejmě také od svého vzniku zavedeno telefonní spojení.89 Nicméně sídlem
rodiny se dům nestal, rodina Zimmermannů i nadále žila ve svém domě v továrním
areálu, soudě podle toho, že mezi léty 1905–1918 nejsou uvedeni v abecedním seznamu obyvatel Liberce, ale pouze jako majitelé domu č. p. 123–V. To znamená, že
trvalé bydliště měli stále ve Starém Habendorfu.
Karl Zimmermann, muž, který byl za své četné aktivity jak v oboru průmyslu, tak
v oblasti rozvoje Liberce a jeho okolí, ale zvláště pak za působení v družstvu pro
regulaci Nisy a podporu výstavby přehrad,90 které chrání obyvatele severních Čech
dodnes před povodněmi, povýšen v roce 190291 do šlechtického stavu s predikátem „von Neissenau“, byl jednou ženatý a měl dvě dcery. Jeho žena se jmenovala
Helena Seidlová (* 1873)92 a dcery byly Nenny (Helena Magdalene Marie Michaele,
* 1895),93 a Ilse (* nezjištěno). Po továrníkově smrti v roce 1924 vedly firmu právě
jeho manželka a dcery.
Karl Zimmermann a jeho manželka Helena se nastěhovali do bytu v libereckém
domě zřejmě až v roce 1921 (přičemž údaje pro rok 1919 a 1920 chybí),94 kdy byli
v adresářích uvedeni jako obyvatelé Liberce, přičemž Karl zůstal v Liberci až do své
smrti v roce 1924. Helena se pravděpodobně v roce 1935 odstěhovala zpět do Starého Habendorfu – pro tento rok totiž není uvedena mezi obyvateli Liberce,95 naopak
v sekci Im Gerichtsbezirke Reichenberg, heslo Althabendorf, se místo údaje „Helene
Z., Reichenberg, Schloßg. 3“ objevuje „Helene Z., Althabendorf“. Zde také v roce 1936
zemřela.96
V roce 1927 byla přihlášena k pobytu v Liberci v Zámecké ulici č. 3 i starší dcera
manželů Zimmermannových Nenny. Nastěhovala se k matce krátce po svém v pořadí
89
90

91
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93

94
95
96

SOkA Liberec, Wohnungs- und Geschäfts- Anzeiger der Stadt Reichenberg, 1901, heslo „Z“, s. 127.
Karl Zimmermann Nießenau (nekrolog), Reichenberger Zeitung, roč. 65, 1924, č. 252 (24. 10. 1924,
večerní vydání), s. 2.
P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, díl II.,
N–Ž, Praha 2010, s. 497.
SOA Litoměřice, f. SMSK, Stráž nad Nisou, římskokat. farní úřad, matrika Stráž nad Nisou N, I–N
1888–1901, sign. L152/13, s. 109, dostupné z: http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/
zoomify.jsp?eventPg=%3E & pageTxt=1 & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28unidata%29%29%2814345%29%29 [cit. 2013-05-10].
Tamtéž, s. 109, dostupné z: http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite/pages/zoomify.jsp?event
Pg=%3E & pageTxt=1 & entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2C%29%28
unidata%29%29%2814345%29%29 [cit. 2013-05-10].
SOkA Liberec, Jahrbuch und Wohnungs‑Anzeiger der Stadt Reichenberg für das Jahr 1921, s. 413.
Tamtéž, Jahrbuch und Wohnungs‑Anzeiger der Stadt Reichenberg für das Jahr 1935, s. 671.
SOkA Liberec, f. Rodinný archiv Turnwaldů (RAT), desky Geselschaftvertrag, úmrtní list Heleny
Zimmermanové, kart. č. 10, inv. č. III/48–19.
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již druhém rozvodu a žila zde i se svou dcerou Mariannou (* 1920) do roku 1928,
kdy se znovu provdala – po svatbě žili manželé Szantnerovi ve Starém Habendorfu.
I toto manželství se však rozpadlo a Nenny se v roce 1931 znovu přihlásila k pobytu
v Liberci.
Zřejmě v roce 1932 se Nenny vdala za Augusta Juppea (* nezjištěno) a chvíli
s ním žila v Huti u Jablonce nad Nisou.97 Zřejmě již od září 1934 však žila opět ve
Starém Habendorfu č. p. 1.98 K pobytu zde byla přihlášena od 5. listopadu 1934 jako
Juppeová.99 Odstěhování se od manžela by mohlo znamenat rozpad dalšího, již čtvrtého manželství. Nejpozději od poloviny roku 1935 pak žila Nenny ve Vídni v ulici
Lerchenfelderstrasse.100 Během války, ještě v roce 1941, pobývala Nenny i se svou
dcerou ve Starém Habendorfu.101 Zřejmě posledním manželem Nenny byl rakouský
státní příslušník Karl Guttmann (* 1880).
Po válce je Nenny zmíněna jako majitelka firmy v době národní správy a jako
rakouská občanka, jíž se stala zřejmě po sňatku s Karlem Guttmannem. Poté zprávy
o rodině zcela mizí a továrna byla znárodněna a stala se sídlem národní podniku
TOKO, v současné době zde sídlí firma Keramika CZ. Dům Zimmermannů v Liberci je
nyní v soukromých rukou (obr. 12).

Závěr
Bydlení podnikatelů mělo rozličné podoby. Někdy bylo pro majitele firem pohodlnější,
praktičtější a výhodnější žít v bytě, někteří zase upřednostňovali honosné reprezentativní sídlo. Výběr a možnosti bydlení této ekonomicky velmi čilé skupiny závisely na
mnoha faktorech, jakými byly například finanční možnosti majitelů továren závislé na
prosperitě a někdy též na velikosti firem – ale nejen na nich (věno manželky Franze
Schmitta, které pomohlo nastartovat začínající podnikání, je toho zářným příkladem),
popřípadě též na době působení firem na trhu, na osobním vkusu podnikatelů a též
dobových trendech v bydlení i v potřebě reprezentace.
Franz Schmitt pocházel z poměrně dobře situovaných poměrů a na počátku svého podnikání ve 40. letech 19. století mohl s pomocí tchána a manželčina věna zakoupit nejen již existující výrobní objekty, které vzápětí zmodernizoval, a k nim přilehlé pozemky, ale i vlastní dům. Jak jeho bohatství rostlo, mohl si dovolit koupi dalších
SOkA Liberec, fRAT, desky Neny Szantner Notariatsakte, An das Finanz‑Amt Pirna 27. 7. 1935, inv.
č. III/46, karton 9.
98
Tamtéž.
99
Tamtéž, desky Neny Szantner, potvrzení z policejního ředitelství, inv. č. III/45, karton 9.
100
Tamtéž, desky Akten, Neny Ehinger, Szantner, Ehepakten, Finanzamt Pirna, dopis z 27. 6. 1935,
kart. č. 9, inv. č. III/46.
101
Tamtéž, desky mdj. Marianne Ehinger, různé, kart. č. 9, inv. č. III/46.
97
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budov v Českém Dubu, přičemž některé využíval přímo a jiné se díky pronájmům
staly dalším zdrojem příjmů.
Přibližně po 30 letech existence prosperující firmy se Franz Schmitt rozhodl
k přestavbě svého domu a okolních objektů v reprezentativní rodinné sídlo. Objekty
dostaly v 70. letech 19. století neoklasicistní charakter a v exteriérech i interiérech
mnohdy napodobovaly bydlení nejvyšších vrstev společnosti. S tím souviselo i zvelebení okolí – vznikl park anglického typu, který sice nedosáhl rozměrů původních plánů, ale i tak se stal nedílnou součástí koloritu Českého Dubu. Zámek Schmittů, park,
tzv. horní továrna a dělnická kolonie se nacházely v bezprostřední blízkosti a vytvořily
tak jistý celistvý a funkční komplex, který hrál velmi důležitou roli v životě města.
Historizující vila Blaschkových vznikla na počátku 80. let v době, kdy bylo bohatství firmy Schmitt na samém vrcholu. Franz Schmitt chtěl zajistit pro svého nástupce –
manžela dcery Conrada Blaschku – dostatek soukromí. Areál nově postavené vily byl
sice prakticky bezprostředně napojen na původní panství Schmittů, nicméně byl i zcela samostatným subjektem, čímž bylo potřebě soukromí zcela vyhověno. Vila pak byla
dvakrát výrazně přestavěna – v roce 1884 zřejmě kvůli pomyslnému novému začátku,
kdy si po smrti Marie vzal Conrad další ze Schmittových dcer – Arabellu. Podruhé byla
přestavba v duchu moderních architektonických trendů a větší potřebě reprezentace, kdy byl přímo do objektu vily vložen prostor honosné secesní haly a nové pracovny. Areál vily byl pak zvelebován postupně – dle potřeby vznikaly nové doprovodné
budovy a k rekreaci rodiny a jejích přátel zde byl postaven objekt kuželníku. Skleník a zimní zahrada, nacházející se v objektu vily, sloužily nejen praktickému využití,
ale symbolizovaly i návrat k přírodě v duchu romantismu a trend tzv. zelených měst.
Josef Zimmermann, pocházející z poměrně chudých poměrů, si nemohl na začátku svého podnikání dovolit koupi tovární objektů, natož výstavbu třeba i menšího
rodinného sídla. Zakladatel firmy Josef Zimmermann proto bydlel přímo v továrním
areálu v jedné z nejstarších staveb, v budově č. p. 1. Takové bydlení mělo jistě své výhody i nevýhody. Mezi nevýhody bychom mohli jistě započítat prašnost a rušnost výrobního provozu, naproti tomu k obrovské výhodě jistě patřila bezprostřední blízkost
provozu, takže podnikatel měl neustálý dohled nad výrobou, jakékoliv potíže byly
okamžitě řešeny, strategická rozhodnutí mohla být uplatňována efektivněji a blízkost
továrníka k dělníkům jistě prospěla vzájemným vztahům – zatím nebyly doloženy
žádné dělnické stávky v průběhu existence této firmy (zde je velmi zajímavé srovnání
s firmou F. Schmitt, kde bylo stávek hned několik). Po čase zakoupil tovární objekty
a mohl naplno rozjet své podnikatelské záměry. V rámci továrního areálu vznikl též
park a potřeba rekreace byla zajištěna tenisovým hřištěm, které se nacházelo mezi
bytem Zimmermannů v továrním objektu č. p. 1 a pozdější, dnes již nestojící budovou č. p. 201, kde se od konce 19. století nacházely byty zaměstnanců a dělníků firmy.
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Karl Zimmermann, dědic již prosperující firmy, si oproti svému otci mohl dovolit
stavbu krásného neorenesančního objektu v centru Liberce. Je však nutné podotknout, že dům nebyl využíván jen rodinou Zimmermannů – ta zde využívala pouze
jeden z bytů, ve kterém navíc bydlela, alespoň zpočátku, spíše příležitostně. Ostatní
byty byly pronajímány, a staly se tak zdrojem příjmů.
Kultura bydlení podnikatelů byla závislá na mnoha okolnostech, nicméně v těchto konkrétních příkladech lze vysledovat určité společné prvky, kterými byly ve větší
či menší míře propojení bydliště majitelů továren s továrními areály a dělnickými koloniemi, parkové úpravy areálů atp. Obydlí továrníků se dochovala ve více méně dobrém stavu, jelikož měla to štěstí a našla další využití (ve Schmittově zámku najdeme
domov důchodců, Blaschkova vila se proměnila v muzeum, místo bytu Zimmermannů
se nacházejí kanceláře firmy Keramika.CZ a „Zimmermannův palác“ je dodnes využíván jako bytový dům). Bohužel o továrních areálech to samé říci nelze.
V Libereckém kraji nalezneme mnoho podobných objektů, přičemž některé již
byly zmapovány, jiné na hlubší průzkum teprve čekají. Nutno podotknout, že ne
všechny se dochovaly do dnešních dnů, jako například vila secesního tvarosloví rodiny Blaschkových v Hodkovicích nad Mohelkou. Doufejme, že tyto objekty, stojící i již
zbořené, zůstanou i nadále v zájmu badatelů.
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Obr. 1: Původní hospodářský dvůr
s č. p. 39
Zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru [online], Stabilní
katastr, obec Český Dub, CPO evid.
č. 4450-1, [vid. 5. 9. 2015], dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/
skici/skici/BOL/BOL003018430/
BOL003018430_index.html.

Obr. 4: Schmittův zámek, září 2015
Zdroj: foto autorka.

Obr. 2: Plán části Schmittova zámku, neda- Obr. 3: Zámecký park 1869
továno
Zdroj: Archiv Podještědského muzea, Plány,
Zdroj: Archiv Podještědského muzea, Plány, 1305/89 č. 1. P1.
1305/89/5.
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Obr. 5: Objekt č. p. 31
Zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví
a katastru, stabilní katastr, obec Český
Dub, CPO evid. č. 4450-1, dostupné z:
http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/
BOL/BOL003018430/BOL003018430_
index.html
Obr. 7: Přestavba 1884 (5)
Zdroj: Archiv Podještědského muzea,
Sbírka naskenovaných materiálů, Plan
zum Anbau der Villa des Herrn Conrad
Blaschka Nr. 31 in Schlossbezirk Gemeinde Klein‑Aicha. 1884 (5).

Obr. 8: Blaschkova vila, pohled ze dvora, srpen 2015
Zdroj: foto autorka.

Obr. 6: Plán Blaschkovy vily č. p. 31, 1880
Zdroj: Archiv Podještědského muzea,
Sbírka naskenovaných materiálů, Plan
zur Eubaung eines Wohnhauses Nr. 31 im
Schlossbezirk Gemeinde Klein‑Aicha für
Herrn Franz Ritter von Schmitt.
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Obr. 9: Původní objekty továrního areálu č. p. 1–2 ve Starém
Habendorfu a č. p. 1 v Novém
Habendorfu.
Zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, stabilní katastr,
obec Stráž nad Nisou, CPO evid.
č. 7407-3, dostupné z: http://
archivnimapy.cuzk.cz/skici/
skici/BOL/BOL147018430/
BOL147018430_index.html.

Obr. 10: Tovární budova č. p. 1
s verandou, listopad 1942
Zdroj: Státní oblastní archiv Litoměřice, p. Most, fond Josef
Zimmermann, tkalcovna, Stráž
nad Nisou, inv. č. II/5, kart. 1,
desky plány a fotografie tov.
ve Stráži – Zimmermann z roku
1944, foto Petr Freiwillig.

Obr. 11: Zimmermannův palác
Zdroj: Magistrát města Liberce, Archiv stavebního
úřadu, složka Liberec V – Kristiánov č. p. 123, sv. 1,
desky: Dokumentace.

Obr. 12: Zimmermannův palác,
březen 2013
Zdroj: foto autorka.

Simona Nosková

Flat, Villa, or Castle? The Culture of Living of Industrialists from Northern
Bohemia
The paper is focused on the culture of living of industrialists, particularly the wool
processing factory owners in the district of The Business and Trade Chamber in
Liberec. It analyses the issue based on three particular examples—the castle of The
Schmitt family and villa of the Blaschka family both in Český Dub and two apartments of the Zimmerman family.
The Schmitt’s family members owned several textile compounds and they lined
up with the most successful entrepreneurs in the wool processing field. Their residence was formed from the objects of the original homestead and since 1870 s it
has a form of a neo‑classical representative residence. The castle was located aside
to the so called upper factory, the labour colony and adjoined widespread park.
The next observed building, Blaschka’s villa, was formed between 1880—1881
and was originally built by Franz Schmitt for his daughter Marie and her husband
Conrad Blaschka. This palatial house, built in the historicist style, was firstly expanded in 1884 and the last considerable reconstruction was carried out in 1906,
which included a creation of hall in Art Nouveau style.
The Zimmerman family owned two flats—the first one was a direct part of the
factory grounds in Stráž nad Nisou and the owners lived here from the beginning of
family business. The second flat was situated to an opulent house, which was built
right near the Liberec castle in 1900—1901.
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Železniční právní předpisy druhé poloviny 19. století se
zvláštním zřetelem k problematice železničních mostů
Bohuslav Stečínský
Railway legal regulations of the second half of the 19th century with a special regard to the issue
of railway bridges

The paper is aimed to analyse the development of the railway legislation of the second half
of the nineteenth century, focusing on the issue of the railway bridges. The first legislative
acts were published at the beginning of this period. Their aim was to ensure consistency in
the technical design and operation of railways. At the end of the nineteenth century, legal
framework including the bridges was formed.
Keywords: bridge, legislation, railway
Contact: Ing. Bohuslav Stečínský; Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, Česká republika; steciboh@cvut.cz

Úvod
Smyslem mostní konstrukce je převedení pohyblivého zatížení. To se sice vyskytuje i na
jiných konstrukcích, ale obvykle jako marginální část celkového zatížení. Při navrhování
mostních konstrukcí je pochopitelně nutné uvažovat i další zatížení vlastní tíhou a ostatní nahodilá zatížení, ale především s nástupem parostrojní železnice a růstem nápravových tlaků lokomotiv a nákladních vozů stává se pohyblivé zatížení mostů rozhodující
pro stanovení jejich dimenzí s požadovanou únosností. Druhá polovina 19. století představuje v císařství rakouském a později mocnářství rakousko‑uherském období převratných změn jak politických, společenských a hospodářských, tak období významného
rozvoje vědy a techniky. Potřeba regulace prvních podnikatelských snah při stavbách
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železnic, strategické potřeby státu, regulace hospodářského prostředí při provozování
železnic, ale také první snahy ovlivňovat bezpečnostní aspekty stavby železnic vedly postupně k vydávání direktiv, zákonů a nařízení, které začaly tvořit legislativní rámec pro
výstavbu železnic a pro její provozování. Tento příspěvek se bude zabývat především
tou částí legislativy a ostatních právních předpisů rakouské a později rakousko‑uherské
říše1 druhé poloviny 19. století s přesahem do prvního desetiletí století následujícího,
která se bezprostředně dotýká železničních mostů. Pro kontext nelze pominout i obecné počiny zákonodárství v oblasti železnic, které však nebudou zpracovány komplexně.
Stavby mostů předcházející období průmyslové revoluce jsou spjaty s dvěma materiály a tím je dřevo a kámen (později doplněný umělými stavivy – cihlou apod.).
S rozvojem hutnictví železa, kujného železa, svářkové a plávkové oceli dostává mostní stavitelství k dispozici další materiál, který významně ovlivňuje tuto technickou
a hospodářskou disciplínu. Na konci 19. století, ale především ve 20. století se rodí
betonové mostní stavitelství. Nástup oceli a betonu z oboru prakticky vytlačí dřevo.
Na konci 19. století jsou dřevěné mostní konstrukce používány na železnici pouze na
provizorní konstrukce, jako novostavby se již nenavrhují.
Stavitelství mostů coby technická disciplína má svou historii spjatou s počátky
stavitelství jako takového. Již z tohoto faktu lze však dále vyvozovat skutečnost, že na
počátku historie této disciplíny byly praktické aplikace a teprve následně v závislosti
na rozvoji věd, jako je matematika a fyzika, vznikaly teorie umožňující další teoretický
rozvoj oboru.2 Je to právě 19. století a především jeho druhá polovina, kdy se teorie
a praktické zkušenosti včetně těch negativních (v podobě vážných havárií) potkávají
a umožňují již ve vzájemné interakci rozvíjet obor na moderním vědeckém základě.
Spolu s hospodářskými aspekty, mezi něž bezesporu patří již zmíněné havárie, tak
vzniká potřeba zajistit také legislativní, právní i normový rámec pro tuto oblast.

Periodizace
Ačkoliv každá periodizace bude vždy nutným zjednodušením, lze v tomto případě
hovořit o třech etapách, jimiž prošla legislativa týkající se železničních mostů v rakouském zákonodárství před rozpadem monarchie. První etapa, jak bude dále uvedeno, představuje období, během něhož jsou konstituovány základní právní normy
výstavby a provozování železnic a z hlediska mostních konstrukcí se jedná o období,
kdy je stavba mostů právními předpisy upravována jen velmi povšechně. Otázky bezpečnosti jejich návrhu a provozování jsou převážně ponechány v kompetenci železnic
a to jak privátních, tak ředitelství státních drah.
1

2

Nadále se celý text (nebude‑li uvedeno jinak) vztahuje k prostoru vymezeném ve druhé polovině
19. století rakouským císařstvím a po roce 1867 k předlitavské části rakousko‑uherské říše.
Viz například Fr. Faltus, Plnostěnné ocelové mosty trámové, Praha 1965, s. 25–26.

160

Studie/
Studies

Železniční právní předpisy druhé poloviny 19. století se zvláštním zřetelem k problematice železničních mostů

Formálním mezníkem tohoto procesu je vydání prvního nařízení týkajícího se železničních mostů v roce 1870. První období je tedy ohraničeno vydáním privilegia
první parostrojní železnice Severní dráhy císaře Ferdinanda a rokem 1870.
Za druhé období považuji období vymezené roky 1870 a 1904, kdy byl vydán
mostní řád. V rámci tohoto období došlo k ještě jedné významné legislativní úpravě
v roce 1887. V tomto roce bylo vydáno nařízení upravující navrhování, stavbu a provozování železničních mostů, které především výrazně rozšířilo a následně nahradilo
nařízení z roku 1870.
Třetí období po roce 1904, po vydání nového mostního řádu, končí formálně rozpadem konstituční monarchie a etablováním nových podmínek nástupnických států.
Jednotlivá období jsou podrobněji rozvedena dále.

První období do roku 1870
Roku 1838, 18. června byla vydána direktiva, později označována za zákon3, která
stanovovala podmínky udělení koncesí k stavbě a provozování parostrojních železnic.
Stalo se tak necelé dva roky poté, co byla kladně vyřízena žádost S. M. Rothschilda
o udělení privilegia ke stavbě první parostrojní železnice na území tehdejší monarchie. V direktivě z roku 1838 si stát vymínil dozor jak nad stavbou, tak nad provozem
budoucích železnic.4 Délka koncese měla být v budoucnu stanovována na 50 let.
Již krátce po vydání této direktivy započaly diskuze o potřebě budování železnic
přímo státem. Důvody byly jak strategické, tak ekonomické. Postupně se ukázalo, že
investiční náročnost výstavby železnic přesahuje možnosti rodících se akciových společností, tedy soukromého kapitálu. Roku 1841 bylo rozhodnuto, že to bude stát, kdo
ponese náklady na výstavbu další části železniční sítě a že bude také výstavbu sám
zajišťovat a řídit. Dne 23. prosince 1841 byl proto vydán patent, který zřizoval ředitelství státních drah.5 Tímto rozhodnutím začalo období, kdy výstavba železnic pokračovala jak za účasti soukromého kapitálu (především Severní dráha císaře Ferdinanda),
tak na náklady státu.
Toto období skončilo až vydáním nového koncesního zákona v roce 1854.6 Z hlediska mostních konstrukcí nenacházíme ještě v legislativě žádné zásadní požadavky
3
4
5
6

M. Hlavačka, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990, s. 47–48.
Podrobněji tamtéž, především s. 39–40, 47–52.
Tamtéž, s. 48–50.
238. Verordnung des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 14. September 1854 giltig für alle Kronländer mit Ausnahme der Militärgränze, betreffend die Ertheilung von
Concessionen für Privat‑Eisenbahnbauten, in: Reichs‑Gesetz‑Blatt für das Kaiserthum Oesterreich
(RGBl), Jg. 1854, Wien 1854, s. 949–955, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rgb & datum=1854 & page=1127 & size=45 [cit. 2017-08-24].
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na jejich stavbu či dokonce navrhování. Je to pochopitelné, první rutinní využití železa se dosud realizovalo většinou pouze na řetězových, zavěšených mostech, které
díky své nedostatečné tuhosti nebyly vhodné pro jízdní dráhu parostrojní železnice.
Navrhování kamenných mostů probíhalo podle konstrukčních zásad určených empiricky.7 Ale jsou to právě zděné objekty, nejdříve kamenné, později i cihlové, u nichž
dochází k první normalizaci, nikoliv na úrovni státem vydaného nařízení (zákona, patentu, direktivy či nařízení), ale iniciativou nově zřízeného ředitelství státních drah,
formou normálových plánů (normálií).8
Deset let po zřízení ředitelství státních drah vychází císařovo nařízení, kterým se
vydává železniční provozní řád9. Platí jak pro dráhy státní, tak privátní a sjednocuje
požadavky na provozování železnic, uvedení do provozu a povolování jejich provozu,
tarifní podmínky atd. Zdůrazňuje mimo jiné nutnost udržování majetku dráhy, ale též
požadavek na náhradu škody a investic. Zmocňuje podnikatelstvo, respektive ředitelství státních drah k vypracování instrukcí a předpisů, jimiž se mají řídit zaměstnanci
drah, přičemž zavádí povinnost tyto instrukce a předpisy projednat se státní správou.
I na základě tohoto ustanovení jsou následně vydávány další dílčí pokyny a předpisy
k provozování dráhy i k údržbě jejich technické infrastruktury.
V polovině 50. let 19. století dochází státu dech projevující se zadlužením státní
pokladny. Stát koncentroval ve svých rukou většinu železnic v monarchii, ale možnosti dalšího rozvoje byly v této době omezené. Z části to byl důsledek politických
i hospodářských rozhodnutí samotného panovníka. Na druhou stranu lze hovořit
o tom, že hospodářský rozvoj začal předbíhat politický vývoj. Stát nemohl sám zajistit
další expanzi železnic, ale zároveň si chtěl podržet možnost ovlivňovat jak výstavbu,
tak provoz železnic. Dne 14. září 1854 byl vydán nový „koncesní zákon“10 (zvolená
forma právního předpisu byla nařízení, později je však často citováno jako zákon).
Vzápětí na to je vyhlášen konkurs na odprodej státních drah a 1. ledna 1855 přebírá státní dráhy kapitálová společnost Rakouská společnost státní dráhy. Nadále byly
vydávány a v říšském zákoníku uveřejňovány povolovací listiny (koncese) k stavbám
7

8

9

10

Viz např. L. B. Alberti, Deset knih o stavitelství, Praha 1956, dle Libri De re aedificatoria decem
(1546), A. Palladio, Čtyři knihy o architektuře, Praha 1958, dle Quattro libri dell`architettura (1570).
Ch. F. L. Förster (Hrsg.), Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, Hauptteil, Jg. 10, Wien
1845, s. 429–431, dostupné z: http://anno.onb.ac.at/cgi‑content/anno‑plus?aid=abz & datum=1845 & qid=M8OAZM2GO4D8YOOL1HPDBF8C72ONPT & size=45 & page=457 http://anno.
onb.ac.at [cit. 2017-08-24].
1. nařízení císařské, dané dne 16. listopadu 1851, jímžto se vydává provozovací řád železničný pro
všechny země korunní, in: Obecný zákonník říšský a věstník vládní pro císařství Rakouské, roč. 1852,
díl I., Vídeň 1852, s. 1–24, dostupné z: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/
web/rs.html [cit. 2017–08-24].
Viz pozn. 6.
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jednotlivých drah. Ovšem s ohledem na hospodářskou krizi, která postihla Rakousko
na konci 50. let, došlo po roce 1859 k značnému útlumu železničních projektů a další
významná konjunktura započala až po roce 1866.
Výstavba mostů byla v tomto období upravována právními předpisy pouze v rámci vydaných koncesí, respektive zákonů upravujících výhody, výjimky dané podnikatelům pro jednotlivé, koncesí dotčené železniční tratě. Jako příklad lze uvést zákon z 11. ledna 1864 týkající se železnice ze Lvova do Černovic.11 Zákon mimo jiné
požaduje schválení výběru trasy, přičemž dopředu předjímá, že bude přihlédnuto
především k obchodní výhodnosti trasování, ale schválení podléhá také příslušnému
vojenskému úřadu. Pozemky mají být vykupovány rovnou pro obě koleje, přestože se
povoluje stavba pouze jednokolejné trati, přičemž druhou kolej lze dostavět, až pokud ve dvou po sobě jdoucích letech dosáhne hrubý provozní výnos 200 000 zl. k. m.
z míle. Mosty mají být hned od počátku stavěny z kamene, cihel a železa. Nepřipouští
se tedy již výstavba trvalých dřevěných mostů. Spodní stavby mostů velkých rozpětí
přes řeky Dněstr, Prut a Stryj mají být stavěny rovnou pro dvě koleje. Stejně tak tunely, pokud by bylo nutné je při trasování navrhnout, mají být provedeny rovnou jako
dvoukolejné. Dále byli koncesionáři zavázáni, aby „železné části na dráze i vozy a jiné
prostředky dopravovací […] dali dělati v zemích zdejších“.12 Obdobným způsobem
byly vydávány i upravovány podmínky pro stavbu dalších železnic. Například v roce
1869 získali koncesi podnikatelé staveb bratři Kleinové13 na stavbu trati ze Zábřehu
do Šumperka a Sobotína.14 Významní stavitelé mostů té doby získali koncesi na železnici, která měla umožnit spojení jejich železáren s olomoucko‑třebovskou tratí.
Rakouská společnost státní dráhy vlastněná z velké části francouzským kapitálem15 se po roce 1855 orientovala na francouzské vzory a pro nýtované mřížové mosty z kujného železa zpracovala ještě v tomto roce normálie.16 Tento typ mostů byl
však velmi brzy v praxi opuštěn.
5. Gesetz vom 11. Jänner 1864, in Betreff der Begünstigung für die Unternehmung der Lemberg
‑Czernowitzer Eisenbahn, in: RGBL, Jg. 1864, Wien 1864, s. 19–26, dostupné z: http://alex.onb.
ac.at/cgi‑content/alex?aid=rgb & datum=1864 & size=45 & page=45 [cit. 2017-08-24].
12
Tamtéž.
13
P. Popelka, Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace, Ostrava 2011.
14
11. list povolení, daný dne 6. prosince 1869 ke stavení a užívání železnice lokomotivní ze Zábřehu
na Šumberk do Sobotína, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené (ZŘKZ),
rok 1870, Vídeň 1870, s. 13–18, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1870 & size=45 & page=33 [cit. 2017-08-24].
15
Francouzsko‑rakouské konsorcium finančně zajišťované pařížským Crédit Mobilier. Viz M. Hlavačka,
Dějiny, s. 67.
16
Fr. Faltus, Plnostěnné ocelové mosty, s. 26 uvádí informaci o vydání prvních předpisů pro navrhování mostů ve Francii v roce 1858.
11
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Nařízení z roku 187017
Jedná se o první legislativní akt, který nějakým způsobem upravuje stavbu železničních mostů na železnicích rakouské monarchie. Jak je patrno již z názvu, pokrývá
pouze mosty železné. V první řadě si zde ministerstvo obchodu vyhrazuje právo
schvalovat návrhy železničních mostů ze železa. Negativní zkušenosti s konstrukcemi
Nevilleho a Schifkornovy soustavy18, které vyvrcholily zřícením železničního mostu
přes řeku Prut na trati ze Lvova do Černovic v roce 1868, pravděpodobně významně
přispěly ke snaze regulovat výstavbu mostů, respektive jejich navrhování.
Dokumentace, která má být ke schválení předložena, má obsahovat minimálně
přehledné a podrobné výkresy železné konstrukce, údaje o použitém materiálu a dimenzích jednotlivých prvků, dále vlastní váhu konstrukce, teoretické odůvodnění
výpočtu dimenzování konstrukčních prvků a v případě, že se jedná o most s rozpětím
nad 20 m také výpočet maximální elastické deformace od nahodilého (pohyblivého)
zatížení. Dokumentace měla být předložena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zůstalo ministerstvu obchodu a druhé bylo s rozhodnutím o schválení vráceno žadateli.
Nařízení dále stanovovalo velikost nahodilého zatížení, které má být při výpočtu
uplatněno, jeho rozmístění, včetně specifika rozmístění zatížení u mostů se spojitou
nosnou konstrukcí. Zároveň byly stanoveny parametry materiálové, tedy především
pevnost včetně požadavku na snížení pevnosti při posuzování odporu nýtů. Ministerstvo si vyhrazovalo právo tato nařízení zpřísnit, ale dávalo také možnost požádat
o úlevu.
Schválením výkresové dokumentace státní dozor nekončil. Vláda, respektive
ministerstvo provádělo dle nařízení dozor i při výstavbě a zástupce ministerstva se
účastnil závěrečné prohlídky před uvedením konstrukce do provozu. Nařízení zavádí
také institut zatěžovací zkoušky. To neznamená, že by se tyto zkoušky na kovových
mostech dříve neprováděly, ale tímto nařízením byly stanoveny základní parametry.
O zkoušce měl být vyhotoven protokol, který měl obsahovat informace o svislém
i vodorovném chování konstrukce. Důraz byl kladen na zjištění a odlišení elastických
a trvalých deformací.
Vůbec první předpis (nařízení) vydané k problematice mostních konstrukcích
v Rakousku, a tedy i v českých zemích se vešel na dvě a půl stránky formátu A4.

17

18

114. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 30. srpna 1870 o tom, čehož z příčiny bezpečnosti šetřiti jest při stavení mostů železných na železnicích, in: ZŘKZ, rok 1870, Vídeň 1870,
s. 256–258, dostupné z https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html [cit.
2017-08-24].
Fr. Faltus, Plnostěnné ocelové mosty, s. 29.
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Období 1870–1904
Z hospodářského pohledu se na začátku 70. let nacházíme uprostřed konjunktury,
která trvala cca šest let. Všeobecný hospodářský rozmach a další rozvoj železnic se
v tomto období vzájemně prolínají a ovlivňují. Rozsáhlé, finančně nákladné infrastrukturní projekty obvykle startují s jistým opožděním vůči počátku ekonomického oživení a obdobně lze hovořit o setrvačnosti při jejich dokončování. Také krizový rok 1873
se na výstavbě nových železničních tratí projevil s určitou setrvačností. Ještě v roce
1875 dochází k dokončování významných tratí na našem území i v celém Předlitavsku.
Souběžně však dochází ke kritice celého železničního systému a to jak při samotné
investiční výstavbě, tak při provozování železnic. Hovoří se o korupci, monopolním
chování železničních společností apod. Roku 1877 přijímá říšská rada zákon,19 jehož
smyslem je upravit vztah mezi státem a železničními společnostmi, které užívají výhod státních garancí. Na konci 70. let 19. století hovoříme o dobudování celé páteřní
sítě Předlitavska, včetně železniční sítě českých zemí.20 Poměrně složitý železniční
systém privátních, státních a státem garantovaných železnic vyžaduje další úpravy
příslušné legislativy a v konečném důsledku také další regulaci celého systému. Je
třeba si uvědomit, že ať už se hospodářská politika státu ve vztahu k železničním
drahám ubírala jakýmkoliv směrem, v žádném období nelze hovořit o plně liberálním prostředí na přepravním trhu. Již první privilegia a následně udělované koncese
musely do určité míry garantovat monopolní postavení společností, které investovaly privátní kapitál. I tak se dosažení pozitivní bilance v železničním podnikání dařilo
jen díky různým formám státních subvencí (zajištění monopolu, garance, finanční
subvence, daňové úlevy). Stát byl po celé období od výstavby prvních parostrojních
železnic do celého procesu stále více vtahován. Proces tvorby železniční legislativy
a dalších právních předpisů bude v textu dále popsán. V kontextu je však třeba také
vnímat, že rakouský stát (Předlitavsko) na konci 70. let vytvořil nejenom předpoklady
pro plnou regulaci výstavby a provozování železnic, ale především se aktivně snažil
ovládnout a převzít i část nevýdělečných privátních železničních podniků.21 Při rozvoji
železnic se vedle aspektů investičních dostávala do popředí již zmíněná oblast bezpečnosti provozování železniční dopravy, ale také otázky cenové tarifní politiky apod.
Počátkem roku 1871 vydává ministerstvo obchodu nařízení upravující předkládání nových železničních projektů.22 Nařízení upravuje formální rozsah dokumentace,
19

20
21
22

112. zákon, daný dne 14. prosince 1877, jenž se týče železnic garancie požívajících, in: ZŘKZ, rok
1877, Vídeň 1877, s. 227–228, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1877 & size=45 & page=241 [cit. 2017-08-24].
M. Hlavačka, Dějiny, s. 102–112.
Tamtéž.
8. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 4. února 1871, ježto se týče zdělávání a předkládání
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kterou musí zájemce o udělení koncese předložit k schvalovacímu procesu. Povolení
provádět trasovací práce je uděleno nejdříve na poměrně krátkou dobu tří měsíců,
během níž je nutné předložit investiční záměr (dle dnešního názvosloví), který obsahuje popisnou část – zprávu, část výkresovou, přehledné výkresy navrhovaných
tras včetně variantních řešení a odhad nákladů. Pro menší mosty a propustky se
(v souladu s německým originálem) používá označení umělé stavby. Zvláštní zřetel
je dán mostům větších rozpětí (nad 20 metrů), viaduktům a tunelům. Navržené trasy mají být posouzeny z hlediska vojenských, administrativních, obchodních a ekonomických potřeb. Z tohoto důvodu se zřizuje komise, jejímiž členy jsou zástupce
generální inspekce rakouských železnic, který komisi řídí, dále pak zástupce říšského
vojenského ministerstva, zemského politického vedení, které může přizvat příslušné
okresní hejtmany těch okresů, jimiž bude železniční trať procházet. Komise sepisovala zprávu a doporučení, konečné rozhodnutí patřilo vládě. Nařízení dále upravovalo
informační povinnost o postupu výstavby a požadavky na podklady (dokumentaci
skutečného provedení) pro potřeby takzvané technicko‑policejní (politické) zkoušky,
kterou se dráha uváděla do provozu. Paragraf 17 nařízení se ve věci zkoušek mostů
odkazuje na nařízení z roku 1870. Obsah nařízení je poměrně jasný, přesto je zajímavé, že nařízení jakoby bylo psáno trochu horkou jehlou. Například zkouška požadovaná před uvedením do provozu je jednou nazývána technicko‑policejní a příště
zase technicko‑politickou, ačkoliv se dle smyslu jedná stále o ten samý akt. Obdobně
jednotky použité v nařízení, odpovídají v některé části textu metrické soustavě, jinde
jsou použity starší rakouské jednotky střevíce apod.
Nařízení bylo novelizováno v roce 1879.23 Oproti předchozímu znění je novelizované znění rozšířeno především o podrobnější technické návrhové parametry železničních tratí. Upraveny jsou především parametry křížení tratí se silnicemi. Dále jsou
ve větší míře upraveny požadavky na seznam pozemků, kterých se výstavba dráhy
dotkne včetně uplatnění požadavku na vyvlastňování (to souvisí s úpravou vyvlastňování, o níž se zmiňuji dále). Při politické pochůzce před povolením stavby dráhy je
vyžadována vždy účast zástupce okresního úřadu. Podrobněji je upraveno povolování staveb, akcentována je ve větší míře požární bezpečnost staveb s ohledem na blízkost k možnému zdroji požáru, kterým je parní lokomotiva. Mosty se nadále zkoušejí
dle nařízení z roku 1870, pouze je zmíněno, že na takzvaných sekundárních drahách

23

návrhů k železnicím se vztahujících a jednání úředního s tím spojeného, in: ZŘKZ, rok 1871,
Vídeň 1871, s. 7–14, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1871 & size=45 & page=27 [cit. 2017-08-24].
19. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 25. ledna 1879, ježto se týče zdělávání návrhů k železnicím se vztahujících a jednání úředního při tom, in: ZŘKZ, rok 1879, Vídeň 1879, s. 129–144, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1879 & size=45 & page=147
[cit. 2017-08-24].
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mohly být uděleny výjimky. Pokud jsou součástí stavby železnice silniční mosty, nadjezdy apod., rozhodovala o tom, zda na mostě bude provedena zatěžovací zkouška
generální inspekce.
Dne 10. června 1874 jsou v říšském zákoníku zveřejněna nová pravidla pro provozování železnic.24 Dva roky před tím byla sjednocena pravidla pro signalizaci na
železnici, která byla postupně upravována a roku 1877 od základu novelizována.25
Roku 1874 je přijat zákon, kterým jsou zřizovány tzv. železniční knihy, obsahující pozemkové soupisy s uvedením hypotečních práv a zástavních práv vlastníků železničních obligací.26
Roku 1875 dochází ke zřízení nové organizace, technicko‑administrativního úřadu c. k. generálního „dozorství k železnicím rakouským“27 (později překládáno jako
generální inspekce), podřízeného ministerstvu obchodu. Předmětem činnosti úřadu
je dozor nad stavbou železnic i nad jejich provozem (obdoba dnešního drážního úřadu a drážní inspekce). Dříve tyto činnosti vykonávalo přímo ministerstvo obchodu.
Úřad měl pět oddělení, prvním bylo oddělení pro stavbu a chování železnic. Toto
oddělení bylo pověřeno dozorem nad trasováním nových železnic, stavbou těchto
železničních tratí, ale také kontrolou nad zajištěním údržby, oprav a rekonstrukcí tratí.
Druhé oddělení dostalo na starost vozový park. Třetí oddělení otázku přepravy a tarifů, čtvrté oddělení bylo oddělením ekonomickým ve vztahu ke státním garancím
a poslední páté oddělení bylo oddělením správním, řešilo disciplinární záležitosti, ale
také zkoušky ze služebních předpisů apod.
Dne 18. února 1878 je přijat zákon, který upravuje proces vyvlastňování pro
potřeby výstavby a provozování železnic.28 Vyvlastňovací právo bylo v té době již
75. nařízení, vydané od ministra obchodu dne 10. června 1874, jimžto se zavádějí nová pravidla o provozování jízdy po železnicích království a zemí radou říšskou zastoupených, in: ZŘKZ, rok
1874, Vídeň 1874, s. 191–236, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1874 & size=45 & page=211 [cit. 2017-08-24].
25
9. vyhlášení, vydané od ministerium obchodu dne 10. února 1877, o tom, že se zavádí nový
sjednocený řád signální na železnicích království a zemí radou říšskou zastoupených, in: ZŘKZ,
rok 1877, Vídeň 1877, s. 12, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1877 & size=45 & page=26 [cit. 2017-08-24].
26
70. zákon, daný dne 19. května 1874, i zakládání knih železničních, o účinku práv hypotéčních na
některé železnici povolených a o knihovním zajištění zástavních práv majetníků prioritních obligací
železničních, in: ZŘKZ, rok 1874, Vídeň 1874, s. 163–178, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi
‑content/alex?aid=rbo & datum=1874 & size=45 & page=183 [cit. 2017-08-24].
27
116. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 26. srpna 1875, ježto se týče organisace c. k.
generálního dozorství k železnicím rakouským, in: ZŘKZ, rok 1875, Vídeň 1875, s. 279–282, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1875 & size=45 & page=299
[cit. 2017-08-24].
28
30. zákon, daný dne 18. února 1878, jenž se týče vyvlastňování k účelu stavení železnic
24
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upraveno občanským zákoníkem (§ 365).29 Zákon z roku 1878 upravoval jeho užití
na železnici. Zákon nese všechny atributy moderní právní normy tohoto charakteru,
zaručující ochranu soukromého majetku ve vazbě na vynutitelnost potřeb výstavby
veřejně prospěšné infrastruktury. Vyvlastňování je v kompetenci soudů a náhradu za
vyvlastňované nemovitosti je třeba určit na základě znaleckých posudků až tří znalců.
V polovině roku 1880 byl vydán zákon,30 následně doplněný o nařízení ministerstva obchodu o úlevách, které mohly být povoleny při stavbě takzvaných místních
drah.31 Bylo to logické rozhodnutí, které navazovalo na již praktikovanou reálnou
politiku úlev pro místní dráhy. V konečném důsledku tak docházelo jak k přímým
úlevám administrativním a ekonomickým, tak také k úlevám v návrhových parametrech, pochopitelně s okamžitým pozitivním dopadem do celkových nákladů. Pro budoucnost některých místních drah znamenaly tyto úlevy mnohdy významná omezení, právě díky menším nárokům na únosnost mostních konstrukcí, často s nutností
výměny těchto konstrukcí v budoucnu, při požadavcích na růst nápravového tlaku
lokomotiv a nákladních vozů. Místní dráhy zahrnovaly v tomto období také městské
kolejové dráhy.32
Předchozí, stručný výčet legislativních norem týkajících se železnic v 70. letech
19. století, dokladuje snahu státní politiky, ale také vynucenou nutnost, uspořádat
pravidla pro výstavbu a provozování železnic jako komplexního systému. S tím souvisí
také úpravy a změny v organizaci celého systému. Nejedná se o změny revoluční, ale
spíše o změny evolučního charakteru. Ze všech těchto atributů lze však vysledovat
stabilizaci systému, jehož půdorys tvoří základ legislativního rámce v podstatě do
dnešních dnů. Po celé období od vzniku prvních železničních tratí je drážní legislativa
vnímána jako specifická a specificky legislativně upravovaná oblast, běžící souběžně

29

30

31

32

a provozování jízdy po nich, in: ZŘKZ, rok 1878, Vídeň 1878, s. 99–110, dostupné z: http://alex.onb.
ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1878 & size=45 & page=118 [cit. 2017-08-24].
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) byl vyhlášen 1. 6. 1811 císařským patentem, platil
pro všechny země císařství s výjimkou Uherské koruny. Viz např. L. Vojáček a kol., Evropské právní
dějiny, Brno 2009, s. 131–134.
56. zákon, daný dne 25. května 1880, o tom, jaké polehčení a jaké výhody se mohou povoliti železnicím místním, in: ZŘKZ, rok 1880, Vídeň 1880, s. 212–214, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/
cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1880 & size=45 & page=230 [cit. 2017-08-24].
57. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 29. května 1880, jimžto se zavádějí některá
usnadnění při zdělávání návrhů k železnicím místním a vlečním a při komisionálním jednání v příčině toho, čím se z části změňuje nařízení, vydané dne 25. ledna 1879, in: tamtéž, s. 214–218, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1880 & page=232 & size=45
[cit. 2017-08-24].
Podrobněji viz M. Závodná, Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do
roku 1914 na příkladu Brna, Ostravy a Olomouce, Hospodářské dějiny / Economic History, roč. 26,
2011, č. 2, s. 154–173.
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a jen minimálně se prolínající s běžným stavebním právem.33 I z tohoto důvodu nejsou předmětem článku zmínky o obecných stavebních řádech tohoto období. Tento
stav trvá z velké části dodnes (viz například speciální stavební úřady), ačkoliv význam
specializace železniční legislativy byl často potlačen.
V následujících letech docházelo k dalším úpravám dopravního řádu, signalizačního řádu apod. Základ železniční legislativy i navazujících právních předpisů byl ovšem
zcela etablován. Stále je však třeba mít na paměti, že se jednalo o složitý systém státem regulovaných železnic s významným podílem soukromého kapitálu. Jak již bylo
dříve zmíněno, vytvořil stát na konci 70. let předpoklady pro převzetí nerentabilních
společností. To se také z části dělo především v druhé polovině 80. a v první polovině
90. let. Přesto asi nejvýznamnější privátní společnost Předlitavska, Rakouská společnost státní dráhy, zůstala přes svůj název v držení soukromého kapitálu až do konce
19. století. Roku 1886 byla také prodloužena (po dlouhých jednáních) koncese pro
Severní dráhu císaře Ferdinanda.34
V posledních 20 letech 19. století přistoupil rakouský stát k několika organizačním
změnám železniční státní správy. Nejdříve došlo k úpravě a upřesnění organizace železniční státní správy s platností od 1. října 1884.35 Nařízení stanovovalo jako vrchní
dozorčí orgán c. k. generální ředitelství pro rakouské dráhy státní, které bylo podřízeno ministerstvu obchodu. V tomto období je třeba rozlišovat pojem rakouské státní
dráhy a název soukromým kapitálem vlastněné Rakouské společnosti státní dráhy.
C. k. generální ředitelství pro rakouské státní dráhy mělo v kompetenci jak dozor nad
státem vlastněnými dráhami, tak nad dráhami privátními. A pokud hovoříme o dozoru, používáme dnešní podobu tehdy užívaného pojmu, významově lze však hovořit o řízení celého železničního systému. Vedle generálního ředitelství byla zřízena,
respektive potvrzena dopravní ředitelství ve významných centrech říše. Jednalo se
o Vídeň, Linec, Innsbruck, Villach, Budějovice, Plzeň, Prahu, Krakov, Lvov, Pulju, Split.
Nařízením je potvrzena nezávislost generální inspekce, zároveň je však její působnost
ve vztahu k dopravním ředitelstvím omezena na informační povinnost, respektive
povinnost dohodnout se v případě zjištěných pochybení. Generální ředitelství je zřízeno jako součást ministerstva obchodu, je tvořeno čtyřmi odděleními, z nichž druhé
33
34

35

O stavebním právu v českých zemích viz např. M. Ebel, Dějiny českého stavebního práva, Praha 2007.
7. listina o koncesi daná dne 1. ledna 1886, pro severní dráhu císaře Ferdinanda, in: ZŘKZ, rok
1886, Vídeň 1886, s. 25–68, dostupná z http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1886 & page=49 & size=45 [cit. 2017-08-24].
103. nařízení, dané ministrem obchodu dne 23. června 1884, jimž upravuje se organisace státní správy železničné v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených a ustanovují se sídla
dopravních ředitelstev železničních, jež dle této organisace zřízena budou, in: ZŘKZ, rok 1884,
Vídeň 1884, s. 245–256, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1884 & size=45 & page=282 [cit. 2017-08-24].
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je oddělení stavební. Dopravní ředitelství mají tři hlavní odvětví a to udržování dráhy,
dopravu a výpravu vlaků.
Po cca 12 letech dochází k další organizační změně. Nejdříve bylo rozhodnuto
o zřízení nového ministerstva železnic, což bylo oznámeno v lednu 189636 zároveň se
zveřejněním nového organizačního statutu. Novému ministerstvu byla podřízena dosavadní generální inspekce, generální ředitelství se ruší a na místo regionálních dopravních ředitelství jsou zřízena nová státní železniční ředitelství. Sídla těchto ředitelství ne vždy odpovídala sídlům dřívějších dopravních ředitelství. Zaniklo bez přímého
nástupnictví ředitelství v Budějovicích, naopak bylo zřízeno ředitelství v Olomouci.
Dále bylo zřízeno ředitelství v Terstu, zaniklo ve Splitu a na východě v oblasti dnešní
západní Ukrajiny vzniklo ředitelství ve Stanislavově (dnes Ivan‑Frankivsk). Vedle těchto ředitelství byly pro stavby nových železnic zřízeny tzv. stavební správy. Drážní složka, jejíž název s měnícími se kompetencemi přetrvává do dnešních dnů. Stejně tak
organizační změny, při nichž jsou různě zřizována a zase zanikají generální ředitelství
či jednotlivé složky, budou běžnou součástí dalšího života železnic v českých zemích
a to bez valného dopadu na reálný chod, kvalitu a efektivitu výkonu své funkce.

Bernská konference, technická jednotnost a nařízení z roku 1887
V květnu 1886 proběhla ve švýcarském Bernu významná konference týkající se technické jednotnosti železnic. Zástupci Rakouska‑Uherska, Francie, Švýcarska, Itálie,
a Německa se zde sešli, aby dospěli k dokumentu, který by zajistil jednotný přístup
k technickým parametrům železnic zúčastněných zemí. Dnešním slovníkem bychom
hovořili o parametrech technické propojitelnosti, respektive o interoperabilitě železničního systému.
Konference dospěla k základní dohodě a výstupy z konference promítlo Rakousko
do vyhlášky, která byla vydána 1. února 1887.37 Mezi parametry, které byly diskutovány, patří pochopitelně rozchod kolejí, vzdálenost náprav nákladních vozů, parametry
nákolků a okolků a nárazníků, označování vozů apod. Došlo také ke sjednocení zámků
36

37

16. vyhláška obchodního ministra a železničního ministra ze dne 19. ledna 1896, že zřízeno bylo železničné ministerium a že vydán byl nový organizační statut pro státní železničnou správu v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených, in: ZŘKZ, rok 1896, Vídeň 1896, s. 21–33, dostupné
z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1896 & size=45 & page=59 [cit. 201708-24].
8. vyhláška ministra obchodu ze dne 1. února 1887, kterou nabývají platnosti ustanovení článků
I. a II. závěrečného protokolu II. mezinárodní konference v Berně ze dne 15. května 1886, v příčině
technické jednotnosti při železnicích, in: ZŘKZ, rok 1886, Vídeň 1886, s. 117–121, dostupné z:
http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1887 & size=45 & page=133 [cit. 201708-24].
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kupé osobních vozů a jednotného klíče k těmto zámkům, používaného v podstatě
dalších 100 let, na mnoha vozech v běžném provozu do dnešní doby.
Vedle vyhlášky o technické jednotnosti, která měla mimo jiné dopad do konstrukce nákladních vozů, což se mělo dále (v příštích letech) projevit v postupné standardizaci pohyblivého zatížení uvažovaného při návrhu mostních konstrukcí, došlo
v druhé polovině roku 1887 k vydání významného nařízení38 týkajícího se mostních
konstrukcí, kterým se rušilo, nahrazovalo a významně doplnilo nařízení z roku 1870.
Již z názvu je zřejmé, že nařízení se týká jak mostních konstrukcí železničních, tak
konstrukcí silničních nadjezdů nad železnicí, které měli obvykle za povinnost zřizovat
stavitelé železnice v místech křížení s pozemní komunikací, a také mostů zřizovaných
na příjezdných komunikacích k železničním stanicím.
Část týkající se železničních mostů doplňuje dřívější nařízení o další parametry,
které mají být při návrhu a stavbě dodrženy. Zároveň se týká obecně všech typů
mostních konstrukcí, ne pouze konstrukcí železných. Vedle účinků zatížení, které mají
být při výpočtu uplatněny, stanovuje požadavky na prostorové uspořádání mostů. Co
se týká zatížení, obsahuje parametry dalších nahodilých zatížení jako je zatížení větrem, zatížení změnou teploty apod. Pro materiály použité na stavby mostů stanovuje
meze namáhání a to jak pro litinu, tak pro svářkové železo a pro dřevo. V případě
kamene, cihel a olova mají se příslušné materiálové charakteristiky navrhnout na
základě zkušeností a podléhají schválení.
Upraven je nově postup při uvádění železničních mostů do provozu. Skládá se
z komisionální prohlídky a ze zatěžovací zkoušky. Závěr celého procesu má končit
sepsáním protokolu, v němž zástupce c. k. generální inspekce potvrdí, že most je
s výhradami nebo bez nich způsobilý k užívání nebo naopak zakáže provozování mostu až do doby, kdy bude sjednána náprava závad.
Provozované mosty mají být podrobovány prohlídce, případně zkoušce alespoň
jednou za šest let. Aby bylo možné porovnávat stav konstrukcí z hlediska trvalých
deformací, byla zavedena povinnost osazovat na mostních konstrukcích s rozpětím
nad 20 m měřící značky.
Silniční mosty jsou v nařízení rozděleny do tří kategorií v závislosti na velikosti
zatížení „lidským břemenem“ a čtyřkolovým nákladním vozem, které mají být uplatněny při návrhu jejich konstrukcí.
Pro dosavadní mosty se stanovuje povinnost zpracovat jejich seznamy podle tratí,
z nichž by bylo zřejmé staničení mostního objektu, doba výstavby, počet kolejí na
38

109. nařízení ministeria obchodu ze dne 15. září 1887, kterak šetřiti jest bezpečnosti při mostech železnicových, mostech nadželeznicových a mostech silnic příjezdných, in: ZŘKZ, rok 1887,
s. 413–425, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1887 & page=
429 & size=45 [cit. 2017-08-24].
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mostě, vzdálenost podpor, úhel mezi osou objektu a osou dráhy, konstrukční soustava, poloha dráhy (mostovky) vůči hlavní nosné konstrukci, druh materiálu, jeho
původ, největší provozované zatížení a jemu odpovídající namáhání konstrukce a informace o schválení projektu.
Seznam mostů měl být pro každou trať vyhotoven v krátké době tří měsíců
a předložen na c. k. generální inspekci k posouzení z hlediska bezpečnosti provozu.
Generální inspekce měla navrhnout opatření v případech, kde shledá nějaká nebezpečí. Zároveň však bylo správám železnic nařízeno provést na všech mostech zatěžovací zkoušky a o chování konstrukcí pod zatížením vést evidenci. Zatěžovací vlak měl
sestávat ze dvou nejtěžších lokomotiv a dále z těžkých nákladních vozů, které jsou na
dané trati provozovány.
Nařízení z roku 1887, označované později jako mostní řád bylo po cca pěti letech
doplněno nařízením upravujícím použití plávkové oceli na železničních mostech.39

Mostní řád z roku 1904
Posledním nařízením, vydaným v Předlitavsku, které vydrželo až do rozpadu rakouského státu, a mostní konstrukce se podle něj navrhovaly ještě na začátku 30. let
20. století v tehdejším Československu, bylo nařízení ze srpna roku 1904.40 Především
pro toto nařízení se vžilo označení mostní řád. Jedná se také o poslední komplexní akt
týkající se železničních mostů, který byl vydán formou právního předpisu, ministerského nařízení. Později v Československu byl již nový mostní řád navržen a vydán jako
norma Československou normalizační společností. Postupně došlo k separaci obecných ustanovení, která byla vydávána jako součást vyhlášek, nařízení nebo interních
drážních předpisů a technických ustanovení, která se uplatnila v rámci návrhových,
případně realizačních norem.
Nelze říci, že by se forma a základní obsah nového mostního řádu z roku 1904 zásadně lišily od nařízení z roku 1887. Nový mostní řád pojednává jednotlivá ustanovení ve větším detailu. Na základě praktických zkušeností rozšiřuje množství požadavků
a nařízení kladených na návrh konstrukcí a také na jejich realizaci a provoz. Jenom
pro příklad uveďme ustanovení odstavce 11 § 5: „Při dřevěných mostech celkové délky větší než 20 metrů buďte kádě na vodu postaveny, a nemrzne‑li, vodou naplněny.“
39

40

28. nařízení ministeria obchodu ze dne 29. ledna 1892, o užívání plávkového, zásaditým pochodem
Martinovým vyrobeného železa ku konstrukcím mostovým za účely železnicovými, in: ZŘKZ, rok
1892, Vídeň 1892, s. 384–385, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1892 & size=45 & page=418 [2017-08-24].
97. nařízení ministeria železničního ze dne 28. srpna 1904, o mostech železničních, o mostech
přes dráhy a mostech silnic příjezdných se železnými nebo dřevěnými nosnými konstrukcemi, in:
ZŘKZ, rok 1904, Vídeň 1904, s. 219–250, dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rbo & datum=1904 & size=45 & page=245 [2017-08-24].
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Řád obsahuje také ustanovení, která se týkají drah o menším než normálním rozchodu (úzkokolejky). Jedná se především o parametry prostorové průchodnosti na
mostech. Dále zavádí pojem „ideální zatěžující vlak“ a to ve třech variantách, tzv. zatěžovacích normách. Jedná se o idealizaci skutečného zatížení lokomotivou, tendry
a vozy. Zatěžovací norma I a II sloužila pro návrh mostních konstrukcí na drahách
normálního rozchodu, zatěžovací norma III byla určena pro úzkorozchodné dráhy
o rozchodu 760 mm. Nově bylo také rozšířeno idealizované zatížení na silničních
mostech, a to především o břemeno charakteru silničního válce (pro mosty první
a druhé třídy). Oproti předchozímu nařízení byly doplněny parametry pevnosti zdiva
a dovolená zatížení zemin při zakládání. Značná část textu je věnována provádění,
realizaci kovových (ocelových) konstrukcí, zkouškám materiálu, nýtování, nátěrům,
sestavování konstrukce v mostárnách před odesláním konstrukčních prvků na stavbu
k montáži.
Před uvedením mostu do provozu se i nadále požaduje provedení prohlídky
a zkoušky, zavádí se však nový pojem první hlavní zkouška mostů (později nahrazená pojmem první hlavní prohlídka a samostatným označením zatěžovací zkouška
pro mosty větších rozpětí). Také se rozšiřují požadavky na evidenci stávajících mostů.
Zavádí se takzvané mostní knihy a revizní zprávy, které se vyhotovují na základě pravidelných, periodických prohlídek mostů. Poprvé obsahuje mostní řád pomůcky pro
výpočty, jako jsou tabulky ohybových momentů.
Lze konstatovat, že tímto mostním řádem byl vydán ucelený „normalizační“ počin
pro oblast železničních mostních konstrukcí, který měl dlouhou životnost, ale také na
dlouhou dobu dopředu nastavil formu a obsah pro technickou legislativu železničních mostů. O rok později byl vydán obdobný předpis ministerstvem vnitra pro mosty
silniční.41 C. k. ministerstvo železnic doplnilo předpisy pro mostní konstrukce ještě
v roce 1907 o specializovaný výnos týkající se vzpěrné pevnosti tlačených prvků42. Co
mostní řád z roku 1904 neobsahuje, to jsou ustanovení, která by se týkala betonových, respektive železobetonových konstrukcí. A to přestože první aplikace betonu
i železobetonu již byly v našich zemích realizovány na plnohodnotných konstrukcích.
Železniční správa se však od pionýrských dob prvních železnic stala poměrně konzervativní institucí. A tak na rozdíl od předchozích progresivních počinů získala v této
oblasti mostního oboru navrch silniční komunita. Roku 1911 vydává c. k. ministerstvo
veřejných prací výnos o stavbě nosných konstrukcí mostů z prostého betonu a z železobetonu.43 Symbolicky se tak završuje jedna dlouhá etapa hledání podoby technické
normalizace pro železniční mosty.
41
42
43

Viz např. Technický průvodce pro inženýry a stavitele, sv. druhý, Praha 1917, s. 34–40.
Tamtéž, s. 40–51.
Tamtéž, s. 74–83.
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Závěr
Druhá polovina 19. století je velmi důležitým obdobím budování železniční infrastruktury v českých zemích, ale i v celém Předlitavsku. V tomto období byly položeny základy legislativní, na něž navazovaly další předpisy zajištující právní rámec
budování a provozování železnic. Postupně se potřeba regulace projevila i v oblasti
technické regulace, motivovaná jak bezpečnostními, tak dalšími hledisky. To se týká
také mostů a mostních konstrukcí, jimž byla v předchozím textu věnována prvořadá
pozornost. Sumarizace právních aktů souvisejících s mosty na pozadí obecné železniční legislativy a navazujících předpisů poskytuje jeden z úhlů pohledů na historii
mostů tohoto období. Souvisí s mnoha dalšími aspekty historie železničních mostů
a železnic obecně. Je to například období tvorby odborného názvosloví, jehož vývoj se pochopitelně promítá i v textech jednotlivých předpisů. Další pozornost by si
zasloužil vývoj a zhodnocení organizace železnic, včetně institucí zodpovědných za
tvorbu jak právních, tak technických předpisů. Přílohou tohoto textu je chronologický seznam citovaných předpisů, z něhož jsou některé změny patrné, pochopitelně
bez dalšího komentáře a souvislostí. Předchozí text pouze naznačil některé hospodářské souvislosti (například zmíněné havárie mostních konstrukcí). Bližší zkoumání
vlivu těchto dílčích skutečností na rozvoj technické regulace mostních konstrukcí
představují další oblast autorova zájmu navazující na tuto studii, jejímž cílem je především zmapovat studovanou problematiku vývoje právních a technických předpisů
železničních mostů v druhé polovině „dlouhého 19. století“, završené vydáním mostního řádu v roce 1904.
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Příloha 1: Chronologický seznam citovaných právních předpisů
»» 1. nařízení císařské, dané dne 16. listopadu 1851, jímžto se vydává provozovací řád železničný pro všechny země korunní, in: Obecný zákonník říšský a věstník
vládní pro císařství Rakouské, roč. 1852, díl I., Vídeň 1852, s. 1–24.
»» 238. Verordnung des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 14. September 1854 giltig für alle Kronländer mit Ausnahme der Militärgränze, betreffend die Ertheilung von Concessionen für Privat‑Eisenbahnbauten, in:
Reichs‑Gesetz‑Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jg. 1854, Wien 1854, s. 949–955.
»» 5. Gesetz vom 11. Jänner 1864, in Betreff der Begünstigung für die Unternehmung der Lemberg‑Czernowitzer Eisenbahn, in: Reichs‑Gesetz‑Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jg. 1864, Wien 1864, s. 19–26.
»» 11. list povolení, daný dne 6. prosince 1869 ke stavení a užívání železnice lokomotivní ze Zábřehu na Šumberk do Sobotína, in: Zákonník říšský pro království a země
v radě říšské zastoupené, rok 1870, Vídeň 1870, s. 13–18.
»» 114. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 30. srpna 1870 o tom, čehož z příčiny bezpečnosti šetřiti jest při stavení mostů železných na železnicích, in:
Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok 1870, Vídeň 1870,
s. 256–258.
»» 8. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 4. února 1871, ježto se týče
zdělávání a předkládání návrhů k železnicím se vztahujících a jednání úředního s tím
spojeného, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok
1871, Vídeň 1871, s. 7–14.
»» 70. zákon, daný dne 19. května 1874, o zakládání knih železničních, o účinku
práv hypotéčních na některé železnici povolených a o knihovním zajištění zástavních
práv majetníků prioritních obligací železničních, in: Zákonník říšský pro království
a země v radě říšské zastoupené, rok 1874, Vídeň 1874 , s. 163-178.
»» 75. nařízení, vydané od ministra obchodu dne 10. června 1874, jimžto se zavádějí nová pravidla o provozování jízdy po železnicích království a zemí radou říšskou
zastoupených, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok
1874, Vídeň 1874, s. 191–236.
»» 116. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 26. srpna 1875, ježto se
týče organisace c. k. generálního dozorství k železnicím rakouským, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok 1875, Vídeň 1875, s. 279–282.
»» 9. vyhlášení, vydané od ministerium obchodu dne 10. února 1877, o tom, že
se zavádí nový sjednocený řád signální na železnicích království a zemí radou říšskou
zastoupených, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok
1877, Vídeň 1877, s. 12.
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»» 112. zákon, daný dne 14. prosince 1877, jenž se týče železnic garancie požívajících, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok 1877,
Vídeň 1877, s. 227–228.
»» 30. zákon, daný dne 18. února 1878, jenž se týče vyvlastňování k účelu stavení
železnic a provozování jízdy po nich, in: Zákonník říšský pro království a země v radě
říšské zastoupené, rok 1878, Vídeň 1878, s. 99–110.
»» 56. zákon, daný dne 25. května 1880, o tom, jaké polehčení a jaké výhody se
mohou povoliti železnicím místním, in: Zákonník říšský pro království a země v radě
říšské zastoupené, rok 1880, Vídeň 1880, s. 212–214.
»» 57. nařízení, vydané od ministerium obchodu dne 29. května 1880, jimžto se
zavádějí některá usnadnění při zdělávání návrhů k železnicím místním a vlečním a při
komisionálním jednání v příčině toho, čím se z části změňuje nařízení, vydané dne
25. ledna 1879, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok
1880, Vídeň 1880, s. 214–218.
»» 103. nařízení, dané ministrem obchodu dne 23. června 1884, jimž upravuje se
organisace státní správy železničné v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených a ustanovují se sídla dopravních ředitelstev železničních, jež dle této organisace
zřízena budou, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok
1884, Vídeň 1884, s. 245–256.
»» 7. listina o koncesi daná dne 1. ledna 1886, pro severní dráhu císaře
Ferdinanda, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok
1886, Vídeň 1886, s. 25–68.
»» 8. vyhláška ministra obchodu ze dne 1. února 1887, kterou nabývají platnosti
ustanovení článků I. a II. závěrečného protokolu II. mezinárodní konference v Berně ze
dne 15. května 1886, v příčině technické jednotnosti při železnicích, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok 1886, Vídeň 1886, s. 117–121.
»» 109. nařízení ministeria obchodu ze dne 15. září 1887, kterak šetřiti jest bezpečnosti při mostech železnicových, mostech nadželeznicových a mostech silnic příjezdných, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok 1887,
s. 413–425.
»» 28. nařízení ministeria obchodu ze dne 29. ledna 1892, o užívání plávkového,
zásaditým pochodem Martinovým vyrobeného železa ku konstrukcím mostovým za
účely železnicovými, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok 1892, Vídeň 1892, s. 384–385.
»» 16. vyhláška obchodního ministra a železničního ministra ze dne 19. ledna 1896, že zřízeno bylo železničné ministerium a že vydán byl nový organizační statut pro státní železničnou správu v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených,
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in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, rok 1896, Vídeň
1896, s. 21–33.
»» 97. nařízení ministeria železničního ze dne 28. srpna 1904, o mostech železničních, o mostech přes dráhy a mostech silnic příjezdných se železnými nebo dřevěnými nosnými konstrukcemi, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské
zastoupené, rok 1904, Vídeň 1904, s. 219–250.
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Railway legal regulations of the second half of the 19th century with a special
regard to the issue of railway bridges
Bridges are important part of a railway infrastructure. History of railway started
in the third decade of 19th century in Austrian monarchy and its main development took place in the second half of 19th century. Railway legislation and technical regulations were created in that period. The first regulations for the design,
construction and maintenance of bridges were built in response to the general
railway legislation and regulation. The first stand‑alone leaflet for bridges in Austrian monarchy was issued in 1870. The leaflet solved only iron bridges. At that time
iron (steel) began to replace wood in construction of bridges. The first applications
of iron bridges were older but approximately at the time era of wood permanent
bridges finished. The next thirty years, since 1870 were very important for the development of the railway bridge industry and for stabilization of the foundations
of a technical regulation of bridges (standardization). The period culminated when
the new bridges leaflet was published in 1904.
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Industrializace židovského města v Praze‑Libni v obraze písemných, ikonografických a archeologických pramenů
Martin Vyšohlíd
Industrialization of Jewish town in Prague‑Libeň in the picture of written, iconographical and
archaeological sources

The study presents the results of the archaeological excavation of the Libeň skinner manufactory and later factory for the processing of glove‑making leather of Hermann M. Eckstein,
which took place in 2011–2012. It subsequently compares the knowledge gained in this way
on the spatial disposition of the production and the utilized artefacts with the industrialization of an originally medieval agricultural village in the neighbourhood of Prague and its
gradual transformation into a Prague suburb, integrated into the organism of the emerging
metropolis.
Keywords: Prague, 19th century, leather industry, Jews, Jewish town
Contact: Mgr. Martin Vyšohlíd; Archaia Praha, o. p. s., Vratislavova 20/22, 128 00 Praha 2,
Česká republika; vysohlidm@archaia.cz

Úvod
Po cestě z Holešovic přes Libeňský most na vltavské pravobřeží se po levé straně
chodcům naskytne výhled na změť různorodých provizorních skladů, autobazarů
a prodejen, které postupně zaplnily záplavovou nivu řeky. Ty jsou jen o kousek dál vystřídány bývalými a postupně chátrajícími továrními halami, které jsou nahrazovány
novostavbami kancelářských budov a obytných domů. Právě tato oblast je územím
kdysi vzkvétajícího libeňského židovského města, které prošlo zásadní proměnou,
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stejně jako zbytek Libně, ve druhé polovině 19. století. Z jeho historické zástavby
dnes zbyly pouhé dva domy v Koželužské ulici nedaleko stanice metra Palmovka.
Zkázu někdejšího ghetta, která začala v 19. století, definitivně završila až velká povodeň v roce 2002.

Stručná historie židovského města v 16. – 18. století
Historie zdejšího židovského osídlení se začala psát v souvislosti s nařízeními panovníka Ferdinanda I. Habsburského o vypovězení Židů z Prahy okolo poloviny 16. století. První zcela jasná písemná zmínka o libeňských Židech však pochází až z roku
1570 a jde o soupis Židů usedlých na venkově, který nechala pořídit pražská židovská
obec pro berní účely.1 Celé libeňské panství držel ve svém vlastnictví od roku 1520
rod Bryknarů z Brukštejna, nicméně teprve potomek původního majitele libeňského
panství – Albrecht Bryknar z Brukštejna dovolil roku 1592 prvním Židům, aby se zakupovali do vlastnictví na pozemcích a panských chalupách emfyteutickým právem
s povinností odvádět vrchnosti roční platy a robotní peníze.2 Po roce 1594 vznikla první souvislá zástavba devíti nových kamenných domů v severní frontě dnešní
Koželužské ulice a byla zde založena také synagoga. Pro trvalé osídlení to nebylo
místo příliš vhodné, proto ostatně středověká ves Libeň postupně vyrostla severovýchodně od budoucí židovské osady, dále od řeky a na geomorfologicky vyšším místě,
kde nebezpečí záplav a periodického ničení majetku i úrody přece jen hrozilo méně
často.3 Židovská osada se nacházela v prostoru holocenní nivy na soutoku Vltavy
s Rokytkou, a Židé tak od druhé poloviny 16. století postupně přicházeli do míst poměrně periodicky zaplavovaných povodněmi (obr. 1.1).
Po několika majetkových změnách a peripetiích třicetileté války se dalším důležitým mezníkem pro zdejší, stále ještě nepočetnou židovskou komunitu stalo
25. září 1656, kdy jí tehdejší majitel Libně Jan Hartvík, hrabě Nostic udělil významná
privilegia včetně privilegia vlastní samosprávy se zárukou právní ochrany vrchnosti.4
Potvrdil právo na zřízení vlastní synagogy, hřbitova a vykonávání náboženských obřadů a také na trvalé vlastnictví jimi postavených domů.5 Z iniciativy hraběte Nostice
1

2

3
4

5

B. Bondy – F. Dvorský, K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: 906 až 1576, sv. 1, Praha
1906, s. 530.
Archiv hlavního města Prahy (AMP), fond (f.) Sbírka rukopisů, rp. 2926, fol. 50; J. Polák, Židé v Libni
v XVI. století, Kalendář česko‑židovský, 1912–13, s. 65; B. Nosek, Židovská náboženská obec v Libni
v 16.–19. století, Judaica Bohemiae 16, 1980, s. 105.
D. Líbal a kol., Historický a urbanistický vývoj obcí užšího regionu Prahy, Libeň, Praha 1957.
J. Kuděla, Obnova staroměstských patrimoniálních statků po třicetileté válce, Pražský sborník historický 27, 1994, s. 30.
M. Popper, Die Privilegien der Juden in Lieben, Monatsschrift für Geschichte der Juden in Böhmen,
Heft 3, 1895, s. 117–120.
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byla v jednom z nově postavených domů založena koželužna. Právě kůže zpracující
řemesla se stala pro toto místo velmi charakteristická, nicméně význam koželužských
a jirchářských provozů stoupal až v průběhu 19. století a bude jim věnována samostatná kapitola. Mezi řemesly a živnostmi 17. a 18. století byli hojně zastoupeni zejména honáci dobytka, obchodníci s dobytkem a především řezníci, kteří dodávali své
košer zboží na trhy pražského židovského ghetta. Roku 1662 kupuje za cenu 82 000
zlatých celé libeňské panství Staré Město pražské.6 V této době mělo ghetto stále ještě pouhých 12 domů. K razantnímu nárůstu zdejších obyvatel pak došlo v souvislosti
s velkou morovou ránou po roce 1680 a po požáru Prahy v roce 1689. Tyto události
byly opět využity ke snahám o úřední redukci obyvatel v pražském židovském městě,
a měly tak za následek částečnou migraci obyvatel.7 Údajně existoval dokonce plán
na přemístění celého pražského židovského ghetta do Libně.8 V závěru 17. století zde
tak vyrostly nejen nové kamenné domy, ale zároveň vznikaly četné provizorní dřevěné domky a přístřešky, které poskytly útočiště zmíněnému zvýšenému přílivu obyvatel. Podle záznamů z roku 1713 zde počet Židů téměř dvojnásobně převyšoval počet
libeňských křesťanů. Židů zde tehdy bydlelo 286 v 51 domech, zatímco křesťanských
obyvatel žilo v Libni jen něco málo přes 150.9
Největšího počtu obyvatel (téměř 800) dosáhlo libeňské ghetto po tzv. druhé
deportaci Židů císařovnou Marií Terezií po roce 1744 za údajnou kolaboraci s Prusy
během válek o rakouské dědictví.10 Horlivá katolička se silnou antipatií k Židům nařídila jejich vyhnání z Prahy, a poté z celých Čech, nicméně jim bylo povoleno vyčkat
na venkově po dobu vyřízení jejich majetkových záležitostí. Nakonec po mnoha intervencích panovnice od svého rozhodnutí ustoupila a návrat Židů byl opět povolen.
Mnoho pražských Židů si na počátku deportace logicky zvolilo libeňské ghetto pro
jeho blízkost k Praze, přečkalo zde celé období nejistoty a někteří se pak již zpátky do
Prahy nevrátili. Tato etapa se zdá být kulminačním bodem ve vývoji libeňské židovské
osady, po kterém se již dále nerozšiřovala. V 18. století došlo také k dovršení židovské
samosprávy do podoby samostatné židovské obce, nezávislé na židovské obci pražské.
Zároveň přechází roku 1784, po spojení dosud samostatných měst pražských, správa
celé Libně pod město Prahu a Staré Město pražské přestává být libeňskou „vrchností“.
Samostatnou kapitolu reprezentují osudy židovského hřbitova, který vznikl jižně
od ghetta, a to nejspíše na samém počátku zdejšího židovského osídlení. Hřbitov se
6
7

8

9
10

J. Kuděla, Obnova, s. 31.
J. Pažoutová, „Francouzský“ požár Prahy (1689), Documenta pragensia monographia 27, Praha
2011, s. 130–139.
M. Rachmuth, Der Plan einer Verlegung des Prager Ghettos nach Lieben 1680, Ročenka sdružení
pro dějiny Židů v Československé republice VI, 1934, s. 145.
L. Hejtmánek, Libeň. Historický nástin, Praha 1896, s. 65.
Tamtéž.
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rozkládal mezi Vojenovou ulicí, Libeňským mostem a bývalým nádražím Dolní Libeň
(obr. 1.2). Industrializace Libně ho zasáhla hned dvakrát – poprvé byla jeho rozloha
zmenšena v 70. letech 19. století v souvislosti s výstavbou železniční trati a nádraží
a v závěru 20. let 20. století podruhé v rámci úprav libeňského předmostí nového
mostu. Pozemky byly odkoupeny od židovské obce, přičemž došlo k částečnému přemístění ostatků a kamenných náhrobků.11 Poslední pohřeb zde však pravděpodobně
proběhl roku 1892. V závěru 19. století byl totiž založen nový hřbitov ve vzdálenosti
cca 1,5 km vzdušnou čarou na severovýchod od židovského města. Definitivní a velmi nepietní zánik starého hřbitova pak nastal v 60. letech 20. století zasypáním zbylých dochovaných náhrobků navážkou.12

Proměny Libně v 19. století a na počátku 20. století
V průběhu 19. století došlo na celém libeňském panství k rozsáhlým změnám kulminujícím v jeho závěru. Ještě v polovině 19. století žilo v Libni jen něco málo přes
2 000 obyvatel a vznikly první továrny a větší podniky (kartounka s bělidlem, cukrovar,
továrna na výrobu parních strojů). Většina zdejších obyvatel se nicméně živila zemědělstvím a řemesly a převážná většina zdejších hospodářských podniků se nacházela
v jádru obce – v okolí zámku a při Rokytce a Vltavě (např. mlýn s vodárnou a pilou,
zámecký pivovar, měděný hamr). Na přelomu 19. a 20. století byl již počet obyvatel desetinásobný (21 242 obyvatel) a existovalo zde 10 továren a celkově téměř 80
firem.13 Mezi světovými válkami pak vzniklo dalších 28 továren a došlo k přeměně
a rozšiřování starších podniků. V roce 1930 zde již žilo přes 40 000 lidí a takový růst
obyvatel a rozvoj průmyslu s sebou samozřejmě přinesl razantní změny ve všech
oblastech. Vznikly nové ulice s novostavbami činžovních domů pro dělníky a vzhledem k tempu růstu obyvatel také nouzové kolonie domků i nové čtvrti rodinných
domů a vil.14 Pokračovala devastace bývalých zemědělských a viničných usedlostí, ze
kterých se často stávaly průmyslové podniky. Společně s rozmachem průmyslu došlo
také k rozvoji potřebné infrastruktury – roku 1874 bylo zavedeno veřejné petrolejové
11

12

13

14

D. Klenová, Židovská náboženská obec Praha VIII. – Libeň za první a druhé republiky, diplomová
práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2011, s. 67–69.
R. Biegel, Konec židovského města v Libni, Res Musei Pragensis 5, 1995, č. 10, s. 6–9; Týž, Židovské
osídlení v Libni, Zprávy památkové péče LVI/4, 1996, s. 136–140.
V. Horčáková – E. Semotanová – R. Šimůnek – J. Tomeš – J. Žemlička, Historický atlas měst České
republiky, sv. č. 14 – Praha‑Libeň, Praha 2006, mapový list č. 29, textová část I, mapa č. 54.
Zatímco činžovní domy vznikly v blízkosti průmyslových podniků, především směrem k Vysočanům,
nová vilová zástavba se soustředila do čistšího prostředí Nové Libně – do svahů směrem ke
Kobylisům a do Holešoviček V. Horčáková et al., Historický atlas měst, mapový list č. 29, textová
část II..
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osvětlení, roku 1877 byla vystavěna dvě nádraží,15 roku 1884 bylo vybudováno plynové osvětlení a obecní vodovod, roku 1896 byl slavnostně zahájen provoz na prvním
úseku pouliční elektrické dráhy z Karlína do Libně16 a v letech 1893–1896 byl vybudován libeňský přístav v těsném sousedství židovského města.17 Spojení s Holešovicemi
bylo roku 1928 posíleno výstavbou nového betonového mostu nahrazujícího svého
provizorního dřevěného předchůdce z počátku 20. století.18
S růstem významu Libně jde však ruku v ruce také vzestup samosprávní. Roku
1849 byla sice zrušena patrimoniální správa, vznikly politické okresy a Libeň byla zahrnuta do politického okresu Karlín, avšak roku 1898 byla Libeň nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. formálně povýšena na město a začala používat vlastní
znak. Její samostatnost trvala pouhé tři roky a v září 1901 se stala osmou městskou
částí královského hlavního města Prahy.
Stejně jako pro všechny Židy v habsburské monarchii, tak i pro obyvatele libeňského židovského města nastal zásadní zlom po polovině 19. století. Revoluční rok
1848 přinesl významné změny jejich právního postavení.19 Svoboda pohybu a bydliště, tedy oficiální konec segregace, přístup do veřejných úřadů, zrušení familiantského
zákona – to vše znamenalo obrovskou změnu, kterou ještě prohloubila ústava z roku
1867 dávající Židům poprvé v našich moderních dějinách stejná práva jako ostatním obyvatelům země. Toto uvolnění přísných zákonů bylo jedním z několika faktorů
postupného odlivu obyvatel ze zdejšího židovského města. Ještě roku 1844 uvádí
topograf Johann Gottfried Sommer pro libeňské židovské město 50 domů a 203 zde
žijících rodin.20 O rok později již tento údaj bezesporu neplatil, protože pustošivá povodeň z konce března 1845 definitivně zpečetila osud mnoha zdejších domů, a tak
zde v 90. letech 19. století stálo již pouze okolo 40 domů. Četné povodně, provázející zdejší obyvatele, byly bezesporu jedním z dalších faktorů úbytku obyvatel a také
15

16

17

18
19
20

V září tohoto roku byla na olomoucko‑pražské dráze otevřena železniční stanice Libeň (současná
stanice Praha‑Libeň) v blízkosti Českomoravské strojírny a v prosinci téhož roku bylo otevřeno
nádraží Severozápadní dráhy, které ztratilo svou funkci v roce 1984 (v blízkosti Palmovky).
Projekt Františka Křižíka se rozvíjel od roku 1892 a později byla dráha prodloužena až do Vysočan.
Jednalo se o druhou nejstarší elektrickou dráhu v Praze (po trati Letná–Stromovka) a vůbec první,
která byla určena pro běžný a celoroční provoz.
Důsledkem konkurence přístavů karlínského a holešovického zdejší přístav příliš neprosperoval
a roku 1924 byl postupně přebudován na loděnice. H. Hlušičková a kol., Technické památky
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl, P–S, Praha 2003, s. 333–334; L. Beran – V. Valchářová
(ed.), Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005, s. 87;
V. Horčáková et al., Historický atlas měst, s. 7.
L. Beran – V. Valchářová, Pražský industriál, s. 94.
T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, s. 98.
J. G. Sommer, Das Königreich Böhmen. Statistisch‑topographisch dargestellt: Bd. Kauřimer Kreis,
Prag 1844, s. 322.
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změny jejich sociální i náboženské skladby.21 Movitější Židé začali kupovat nemovitosti v křesťanské části Libně nebo se zcela stěhovali pryč. Obec byla také zmenšena
v důsledku vzniku nové židovské obce v sousedním Karlíně v roce 1848 (vznikla odloučením od židovské obce libeňské).

Rozvoj kožedělného průmyslu v Libni
Zpracování kůží nenáleželo k zásadním položkám libeňského průmyslu a stálo spíše v pozadí prudce se rozvíjejícího odvětví strojírenského a chemického. Vzhledem
k dlouhodobé tradici však představovalo zásadní obor činnosti pro zdejší židovské
továrníky a mělo výrazný vliv na samotné území bývalého židovského ghetta. Jak již
bylo zmíněno, dostalo se významných privilegií libeňské židovské obci z rukou tehdejšího majitele panství Jana Hartvíka, hraběte Nostice. Z jeho iniciativy také vznikla
po polovině 17. století při nově postaveném kamenném domě č. p. 26 koželužna.
Dům se nacházel ve střední části jižní fronty domů v Koželužské ulici (dříve zvané
„Židovská“ či „náměstí“). O nejstarších osudech této koželužny mnoho nevíme, nicméně zpracování kůží zde mělo kontinuální tradici až do 19. století, kdy význam tohoto odvětví vzrůstá. Archeologické doklady koželužského řemesla byly v průběhu
výzkumu zachyceny pro období 18. století či spíše pro jeho závěr. Odkryta byla série
čtyř dřevěných kádí zahloubených do země na dvoře při severní obvodové zdi domu
č. p. 47. Bukové kádě o průměru dna 0,8–0,9 m měly na dně cca 5 cm silný sediment
vápna (obr. 2, 10.KA).
K opravdovému rozmachu zpracování kůží však dochází až od poloviny 19. století,
kdy na území samotného židovského města vznikaly a postupně se rozrůstaly tři továrny. Další podniky pak byly založeny v okolí židovského města ve Staré Libni, přičemž
majitelé téměř všech firem byli Židé.22 Vznik dílen a továrniček byl z technologických
důvodů podmíněn především blízkým a dostatečným zdrojem vody – zde v podobě
řeky Vltavy.23 Nejblíže řece, při Pobřežní ulici (dnešní Voctářova) na jižní hranici bývalého ghetta, vyrostla jirchárna Hermanna M. Ecksteina, která se postupně proměnila
v továrnu na výrobu rukavičkářských kůží (obr. 3.E, 4.1). Tato továrna ležela v ploše níže zmíněného archeologického výzkumu a bude o ní pojednáno samostatně.
21

22

23

Jen v průběhu 19. století máme zprávy o povodních z let 1823, 1845, 1862, 1865, 1872, 1883,
1890, 1891 a 1895. Nejničivější byly povodně z března 1845 a ze září 1890, které velmi poškodily
zdejší zástavbu. Roku 1872 bylo sice zasypáno nejbližší rameno Vltavy, čímž se o něco zmírnil dopad a četnost zdejších povodní, ale zcela eliminovat se je samozřejmě nepodařilo.
První odborovou organizaci v Libni zakládají roku 1870 jirchářští dělníci. V. Horčáková et al., Historický atlas měst, s. 8.
Obecně ke koželužskému průmyslu např. V. Kubelka, Vývoj koželužství v průmysl, Nový Bydžov
1924; Týž, Kůže jako surovina průmyslová, Brno 1933.
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Na opačné straně ghetta, v jeho jihovýchodní části, skoupil postupně několik nemovitostí Sigmund Seligmann Schönberger (obr. 3.S, 4.2).24 Od poloviny do konce
19. století se do vlastnictví rodiny postupně dostalo osmu domů (či jejich částí) v židovském městě (č. p. 17–22, 40, 44) a čtyři domy ve Staré Libni (č. p. 120/a, b; 175,
191, 213).25 Firma S. Schönberger a syn, továrna na vyrábění koží rukavičkářských
a barvení koží měla oficiální sídlo v domě č. p. 20.26 V 50. či 60. letech 19. století byla
vystavěna tovární hala v novorenesančním stylu (Vojenova ul., č. p. 175/112) navazující na starší zástavbu č. p. 44 (po roce 1905 č. p. 593).27 V roce 1867 došlo k přestavbě a přístavbám objektu č. p. 40 a jeho propojení s domem č. p. 20 (včetně zastavění
pozemku bývalého č. p. 19). V roce 1898 završila budování továrny výstavba nových
provozů sušárny kůží (na nezastavěných pozemcích) a jirchářských dílen (v místě bývalých č. p. 21 a 22), přičemž v této době byl již spolumajitelem firmy Sigmundův syn
Eduard. Vzhledem k rozsahu továrny a rodinou vlastněných nemovitostí není divu,
že dnes již neexistující Jirchářská ulička byla v závěru 19. století nazývána „u pana
Schönbergera“. Expanze firmy však pokračovala i po první světové válce, kdy společnost, kde byl již spolumajitelem jeden z Eduardových synů Hugo,28 převzala továrnu
Ludvíka Jelínka stojící jižně od židovského města mezi Vojenovou a Voctářovou ulicí
(viz níže). Eduardův bratr Fridrich pak založil „továrnu na výrobu hlazených koží“ se
sídlem ve Staré Libni na Tyršově (dnes Horově) náměstí v č. p. 191, kde vlastnil také
dům č. p. 120 (obr. 4.4).29
V sousedství Schönbergerovi továrny v bývalém židovském ghettu vznikla továrna Adolfa Jellinka (obr. 3.J, 4.3). Ten zde ve druhé polovině 19. století koupil domy
č. p. 4230 a 45 i s jejich pozemky a také čtvrtinový podíl v objektu č. p. 10.31 Zároveň rodina vlastnila již před polovinou 19. století dům č. p. 30 v jižní frontě zástavby Koželužské ulice. Továrna s oficiálním názvem K. k. priv. Handschuhlederfabrik
und Lederfärberei Adolf Jellinek (C. k. výsadní továrna na vyrábění a barvení koží
S. S. Schönberger se narodil v Libni 7. 9. 1827. Ze svazku s Julii Schönberger (roz. Urbach,
*15. 10. 1829 – 26. 4. 1895, Terst) měl dva syny – Eduarda a Fridricha. Mladší ze synů Eduard
Schönberger (*1856 – 12. 3. 1924) byl již na konci 19. století se svým otcem společníkem firmy.
Starší ze synů Fridrich Schönberger (*1852 – 14. 12. 1916) zakládá vlastní firmu ve Staré Libni.
25
L. Hubený (ed.), Adresář obce libeňské, Libeň 1896, s. 11, 15, 16, 18, 53, 55.
26
Tamtéž, s. 114.
27
Objekt sloužil k různým administrativním a drobným výrobním účelům až do povodně v r. 2002.
Stržen byl na podzim roku 2005. K. Bečková, Továrny a tovární haly; 1. díl. Vysočany, Libeň, Karlín;
Praha a Litomyšl 2011, s. 132–133.
28
Hugo Schönberger (*26. 4. 1894 – 1982, UK), jedno ze sedmi dětí Eduarda Schönbergera a Emilie
Schönberger (roz. Winternitz, *1865 – 1942, UK).
29
L. Hubený, Adresář, s. 114.
30
Tento dům vlastnil nejpozději v roce 1877. D. Klenová, Židovská náboženská obec, s 94.
31
L. Hubený, Adresář, s. 52, 54, 55.
24
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rukavičkářských) měla oficiální sídlo v č. p. 45 a vznikla na spojených pozemcích sousedících domů č. p. 42 a 45 (po roce 1905 č. p. 592).32 Ještě během života Adolfa
Jellinka (v závěru 19. století) se stal spolumajitelem továrny jeden z jeho synů –
Emil Jellinek.33
Všechny tři firmy, založené na území bývalého židovského ghetta, měly společný
charakter. Jejich majitelé postupně zakoupili vlastnické podíly v domech od jednotlivých majitelů (pro židovské město byly charakteristické velmi rozdrobené vlastnické
podíly v jednotlivých nemovitostech, takže jen výjimečně vlastnil celou nemovitost
jeden majitel). Bezesporu se jednalo o výhodné nákupy zanedbaných nemovitostí,
velmi často poškozených povodněmi a často již neobyvatelných a určených k demolici. Charakteristické bylo také postupné prorůstání jednotlivých provozů do organismu této čtvrti. Firmy začínaly svou činnost úpravami, přestavbami a dostavbami
stávajících domů a teprve poté, kdy výrobní kapacity nedostačovaly, či bylo třeba novějších technologií, vznikaly novostavby továren na dosud nezastavěných plochách či
na místech starších již stržených domů.
Ve Staré Libni, tedy v okolí bývalého židovského ghetta, však existovalo na přelomu 19. a 20. století dalších osm firem zabývajících se zpracováním a barvením kůží.34 K nejvýznamnějším patřila C. k. výsadní továrna na barvení koží rukavičkářských
Ludwig Jellinek (viz pozn. 33), založená roku 1894 mezi Voctářovou a Vojenovou ulicí č. p. 418 v sousedství tkalcovny bratří Perutzů a Lannovy parní pily a parketárny
(obr. 4.5).35 Továrnu koupil po první světové válce Hugo Schönberger a ve 20. letech
20. století se z části areálu (především z bývalé hospodářské budovy) stala chemická továrna Libenia, vyrábějící např. krémy na boty, vazelínu či suché baterie.36 Ještě
32
33

34
35

36

Tamtéž, s. 94.
Ze svazku Adolfa Jellinka (*1827 – 14. 1. 1916) a Anny Jellinek (roz. Růžička, *1838 – 1910) vzešlo
celkem 9 dětí. Emil Jellinek (*25. 10. 1862) přebírá továrnu po otci a k roku 1896 je uváděn jako
její ředitel (L. Hubený, Adresář, s. 94). Další ze synů Ludwig Jellinek (*1856) vybudoval továrnu ve
Staré Libni, jižně od bývalého židovského ghetta.
V. Horčáková et al., Historický atlas měst, legenda k mapě č. 54.
Továrna byla moderně zařízena a stála okolo 100 000 zlatých. Asi rok po postavení továrny žádal
L. Jellinek o povolení k zařízení jirchárny při této barvírně. Obec se ovšem proti povolení rozhodně
postavila, a tak koupil jirchárnu v Praze‑Holešovicích (AMP, f. Město Libeň, inv. č. 211, sign. 8/2,
kart. č. 187). Součástí libeňského továrenského areálu byly jednopatrová sušárna, ruční a strojní
barvírna, navazující přízemní dílny a především výstavní novorenesanční správní vila od architekta
a stavitele Alfonse Wertmüllera. V jejím suterénu byly sklady, v přízemí kanceláře a v patře byt majitele. K hlavní výrobní budově připojil stavitel Alois Vavroušek v letech 1901–1902 novou kotelnu.
L. Beran – V. Valchářová, Pražský industriál, s. 88.
Schönbergerové po návratu z emigrace, do které odešli v roce 1939, ve výrobě pokračovali, nicméně v roce 1950 byla továrna znárodněna a celý komplex budov připadl národnímu podniku
Gama a v dalších letech značně zchátral, B. Fragner – J. Zikmund (ed.), Co jsme si zbořili. Bilance
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jižněji vznikla v č. p. 52 (později č. p. 445) v Královské (dnes Sokolovské) ulici barvírna rukavičkářských kůží Josefa Kristena (obr. 4.6).37 Východně od bývalého ghetta,
vyrostla v jeho těsné blízkosti trojice podniků. V Tylově ulici (dnes Na hrázi) vznikla
v domě č. p. 187 barvírna rukavičkářských kůží Josefa Steinera (obr. 4.7). Do první
světové války naproti sobě sídlily firmy Gustava Engländera (koželužna v Žižkově ulici
č. p. 286, obr. 4.8) a Abrahama Engländera (jirchárna a výrobna kůží pro řemenáře,
sedláře a brašnáře; Palackého ulice č. p. 33, obr. 4.9).38 V severní části Staré Libně
vznikly dva podniky – již zmíněná továrna Fridricha Schönbergera (obr. 4.4) a výrobna
kožených rukavic (První závod rukavičkářský a galanterní) Josefa M. Stroma v Husově
ulici (dnes Primátorská) č. p. 171 (obr. 4.10). V roce 1911 pak byla v Drahobejlově
ulici č. p. 945 založena nová továrna Bratři Utitzové, vyrábějící oblekové, obuvnické,
brašnářské a knihařské kůže (obr. 4.11).

Stručné shrnutí výsledků archeologického výzkumu židovského
města
Mnoho poznatků o materiální kultuře místních obyvatel i charakteru zdejší zástavby přinesl poměrně rozsáhlý archeologický výzkum z přelomu let 2011 a 2012 na
místě dnes již stojícího administrativního centra Palmovka Park II (obr. 5). Výzkum
společnosti Archaia Praha, o. p. s. proběhl pod vedením autora tohoto příspěvku na
tehdy již nezastavěných pozemcích mezi ulicemi Koželužská a Voctářova, tedy v jihozápadní části zaniklého židovského města a obsáhl zhruba 10 % jeho původní velikosti.39 Na ploše okolo 4200 m2 byly prozkoumány pozůstatky 11 domovních parcel
mizející průmyslové éry / deset let, Praha 2009, s. 67. Definitivní tečku udělala za existencí celého
areálu (včetně novorenesanční vily) povodeň v roce 2002. V závěru roku 2005 byly veškeré budovy strženy a dnes stojí na pozemcích obchodní dům Kaufland. K. Bečková, Továrny a tovární haly,
s. 134–135.
37
Firma existovala do znárodnění v roce 1948.
38
Firmu Abraham Engländer & Sohn vlastnil Abraham Engländer (*ca 1830 – 26. 8. 1898) se svým
synem Sigmundem (*1861 – 3. 7. 1932). Gustav Engländer (*1859 – 15. 3. 1933) byl Abrahamovým nejstarším synem. Další z bratrů Bedřich Engländer (*27. 3. 1863 – 18. 12. 1942, Terezín)
vlastnil „obchod s vydělanými kožemi“ v Helmově ul. 2, č. p. 1170-II v Karlíně a později v Petrské
ulici č. p. 21 na Novém Městě pražském. O značnou část majetku přišel během ekonomické krize
ve 30. letech 20. století (NA, f. Policejní ředitelství Praha II, sign. E 387/4). Abraham Engländer byl
spolumajitelem domu č. p. 33 v židovském městě.
39
M. Vyšohlíd, Archaeological Investigations in the Former Jewish Town in Prague 8 – Libeň (16th–
–20th centuries), The SHA Newsletter 45/2, 2012, s. 27–29; Týž, Praha 8 – Libeň, Voctářova –
Koželužská ulice ppč. 3655, 3656, 3657, 3658/1-2, 3659/1-6, 3959/20, 3660 a 3666, in: Zdeněk
Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011–2012, Pražský sborník historický 41,
Praha 2013, s. 541–543.
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(č. p. 29–36), z nichž tři již náležely administrativně do křesťanské části Libně (Stará
Libeň, č. p. 47–49).40
Zdá se, že zároveň s první výstavbou židovských domů v závěru 16. a na počátku 17. století byla severní část plochy výzkumu využita na těžbu zdejších jemných
prachovitých náplav a na výrobní činnost související s výstavbou těchto domů. Na
několika místech zde byla odkryta četná odpadní souvrství v podobě zlomků často
přepálených cihel a prejzů. Na dvou místech byly odkryty také zahloubené cihlové
konstrukce, nejspíše s touto výrobou související. Četné nálezy vápencových kamenů, jejichž nejbližší přírodní zdroj se nachází ve vzdálenosti cca 6 km, svědčí o výrobě vápna (často kameny prošlé žárem), stejně jako stopy vrstviček vápna v několika
objektech. Celá situace tak nejspíše odráží využití plochy jako zázemí pro výstavbu
nejstaršího jádra židovského města, ležícího v těsné blízkosti plochy archeologického
výzkumu. Veškeré odkryté jámy a zahloubené stavební konstrukce byly v této části
plochy někdy v závěru 16. století či na počátku století následujícího zaplněny vrstvami hlíny a stavebního odpadu, obsahujícího obrovské množství velmi zajímavých
movitých nálezů.
Archeologický výzkum na většině míst probíhal po skrývce recentních terénů od
úrovně podlah přízemí zaniklých domů. Zachytil tak především starší zahloubené situace (různé jámy, starší úrovně podlah atd.). Poznatky z výzkumu svědčí o využití
plochy při Voctářově ulici ještě před výstavbou kamenných domů v 18. století jako
místa vzniku dřevěných krámů, skladů či další provizorní zástavby.
V dokumentovaných souvrstvích se nápadně střídaly vrstvy povodňových náplavů s běžnými vrstvami sídlištních nečistot, což nasvědčovalo periodicky se opakujícím
zvýšeným hladinám řeky. Bezprostřední sousedství nejbližšího, v 19. století zasypaného ramena Vltavy se však projevovalo také v dalších faktorech. V průběhu výzkumu nebyly odkryty žádné studny ani odpadní jímky, jinak ve vesnickém i městském
prostředí raného novověku poměrně běžné. Řeka bezesporu sloužila nejen jako blízký vodní zdroj, ale také jako místo pro ukládání veškerého odpadu, odplavovaného
pravidelnými vzedmutými vodami řeky. V archeologických dokladech se tak například nedochoval nijak vysoký počet kostěného odpadu, který by se dal předpokládat
na základě přítomnosti košer řeznických provozů doložených písemnými prameny.
40

Ruční rozebírání souvrství probíhalo po skrývce recentních terénů (o mocnosti do 1 m) do velmi
rozdílných hloubek od 0,2 m až do 3 m, přičemž se zastavovalo na úrovni jemných písčitých náplav,
které již neobsahovaly antropogenní příměsi v podobě zlomků keramiky, uhlíků nebo cihel. Plošný výzkum v místech zástavby při ulicích Voctářova a Koželužská proběhl v ortogonální síti sond
o rozměrech 4×4 m. Sondy byly rozebírány šachovnicovou metodou s postupnou půdorysnou
dokumentací veškerých odkrytých situací a také kresebnou dokumentací vzniklých řezů terénem.
V nádvorní části pozemku byly plošně dokumentovány konstrukce zaniklé tovární zástavby a také
další zahloubené objekty mladšího novověku až subrecentu.
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Permanentní blízkost vodního živlu se nakonec odrazila i v architektuře samotných
staveb. Část z nich reprezentovaly písemnou i obrazovou dokumentací doložené
domy s vnějším schodištěm do prvního patra tak, aby se do něj dalo dostat nezávisle
na momentálně zaplaveném přízemí. Z celkem 11 odkrytých domů byly částečně
podsklepeny pouze čtyři domy, nicméně dva pouze drobnými sklípky. I tyto sklepy
se musely potýkat se značnou vlhkostí i s pravidelnými povodněmi, o čemž svědčily
voděodolné cementové omítky, či zdvojené pevné podlahy.
Celkem bylo v průběhu výzkumu nalezeno téměř 200 000 předmětů s převahou zlomků keramických nádob (cca 130 000 ks) a kamnových kachlů (téměř 15 000
zlomků) z období 16.–18. století. Velkou část zlomků kachlů tvořily kachle s reliéfně
zdobenou čelní vyhřívací stěnou s bohatou výzdobou rostlinnými i figurálními motivy.
Velmi zajímavou kolekci čítající přes 200 zlomků tvořily také keramické dýmky.41 Mezi
drobnými nálezy z barevných kovů můžeme zmínit velké množství špendlíků, šatních
háčků, knoflíků a náprstků, drobná knižní kování, segmenty ženských opasků, přezky
či kohoutky píp k dřevěným či keramickým soudkům. Zajímavý byl nález drobného
řemeslnického pečetidla, které bylo bezpochyby majetkem jednoho ze zdejších košer
řezníků. Obchodní činnost dosvědčují nálezy olověné plomby na zboží, kamenného závaží se železným očkem, šesti měděných lotových závaží k příručním vážkám,
mistička k těmto vážkám a také jejich balanční třmínek. Unikátní soubor pak představuje zhruba 200 kusů mincí s převažujícími drobnými nominály 16.–18. století.

Firma Hermann M. Eckstein – sonda do proměny židovského města
Zakladatel firmy je uváděn k roku 1841 ve stabilním katastru jako chalupník a obchodník a majitel domu č. p. 47 na parcele č. 77, přičemž je uveden také jako vlastník
objektu na parc. č. 78, což byla novostavba továrny za domem č. p. 47, tedy v nádvorní části pozemku. Tento objekt, spadající také pod č. p. 47, vznikl právě někdy na
přelomu 30. a 40. let 19. století (obr. 6.1, 6.2).42 Jirchárna Hermanna M. Ecksteina
zdá se prosperovala, a postupně ve druhé polovině 19. století a především na počátku 20. století expandovala na úkor okolní starší zástavby, a to i přesto, že 13. června 1859 podnik vyhořel.43 Provoz byl však podle všeho velmi rychle obnoven a majitel v 60. letech 19. století postupně skoupil podíly ve třech obytných domech při
41

42

43

M. Vyšohlíd, Keramické dýmky ze zaniklého židovského města v Praze‑Libni, Archeologie ve středních Čechách 18/2, 2014, s. 903–921.
Na situačním plánu židovského města z r. 1838 zde nádvorní zástavba ještě neexistuje. AMP, Sbírka
map a plánů, sign. MAP P IX 1/319, inv. č. 319; V. Horčáková et al., Historický atlas měst, mapový
list č. 34, mapa č. 61.
L. Hejtmánek, Libeň, s. 156. Další zpráva o požáru pochází z 15. 2. 1922. Požár si však nevyžádal
větších škod a majetek byl navíc pojištěn. D. Klenová, Židovská náboženská obec, s. 98.
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severní hranici jeho pozemku. Jednalo se o starší domy původní kamenné zástavby
(č. p. 31, 32 a 33), které byly nejspíše ve velmi špatném stavebním stavu zapříčiněném především povodní v roce 1845, případně požárem (zprávy o požárech máme
z let 1857 a 1859). Jejich neblahý stavební stav byl ještě umocněn ničivou povodní
roku 1890 a někdy na přelomu 19. a 20. století byly tyto domy, spolu s několika dalšími v sousedství, strženy.44 Rodina Ecksteinů také vlastnila již před polovinou 19. století dům č. p. 34 v severním sousedství č. p. 47 (obr. 3).
Popišme si tedy celý postupně vybudovaný továrenský komplex a jeho jednotlivé součásti v komparaci ikonografických, písemných a archeologických pramenů.
Uliční dům č. p. 47 je zachycen již na mapě stabilního katastru, obrys je však jiný,
než dokumentují situační plány z počátku 20. století a demoliční plány z roku 1965.45
Půdorys dvoutraktu, zachycený na demoličním plánu, svědčí pro typickou dispozici
obytných činžovních domů z doby po polovině 19. století a je zřejmé, že dům prošel
radikální přestavbou či znovuvýstavbou někdy na přelomu 19. a 20. století a nejspíše
ji můžeme dávat opět do souvislosti s velkou povodní v roce 1890. Nový dům byl jednopatrový, podélně orientovaný k ulici, s jednoduchou fasádou a s okny osazenými
v líci (obr. 7). Dle dochované plánové dokumentace se předpokládalo, že dům není
podsklepen, archeologický výzkum nicméně odkryl dvě fáze sklepů. Mladší ze sklepů
byl odkryt v jihozápadním rohu domu a bezesporu náležel k novostavbě z přelomu
19. a 20. století (obr. 8.A, 10.S1).46 Starší ze sklepů byl situován za mladším sklepem
směrem k východu (tedy v jihovýchodní části stavební parcely, obr. 8.B, 10.S2). Tento sklep náležel ke starší stavbě, byl nicméně využíván i v novostavbě (sklep nebyl
v době výzkumu zasypán a byl zaklenut valenou klenbou).47 Původní vchod do sklepa
byl po schodišti od východu (obr. 8.C). Tento vchod byl však po přestavbě zazděn
a nový vchod byl realizován nejspíše po nějakém improvizovaném dřevěném schodišti či žebříku směrem od západu.
Továrna, postavená ve dvorním prostoru historického uličního domu č. p. 47, reprezentovala patrový objekt souběžný s historickým domem. Někdy v průběhu druhé poloviny 19. století k němu bylo dostavěno východní křídlo, a objekt tak získal
44

45

46

47

Jako zbořeniště jsou uváděny nejpozději k roku 1903, dům č. p. 31 je uváděn jako „spáleniště“
k roku 1896. L. Hubený, Adresář, s. 71.
Oddělení správy dokumentů a ochrany informací MČ Praha 8. Plán ku zřízení kanalizace v domech
č. p. 47 ve Voctářově ulici v Praze VIII, 1907, F. Šafránek, architekt a stavitel, půdorys přízemí, řezy,
situace, měřítko 1:250; Demolice uliční budovy č. p. 47, Voctářova 22, Pražská stavební obnova,
1965, měřítko 1:100.
Recentní zásyp sklepa svědčil o jeho používání až do nejmladší fáze existence domu. Vnitřní rozměry sklepa byly cca 3,6×2 m.
Sklep měl vnitřní rozměry 5×3,2 m. Jeho podlaha byla tvořena keramickými dlaždicemi
(28×28×4 cm) a byla pokryta cca 10 cm silnou vrstvou jílovitého povodňového náplavu.
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půdorys písmene L, přičemž toto křídlo neslo po celé délce prvního patra směrem
k severu pavlač (obr. 6.3, 9). Z plánové dokumentace továrny víme, že v přízemí západního křídla byla přípravna, dílna a louhovny s jímkami na čištění kůží, v celém
východním křídle pak byly sušárny kůží. Plánům továrny velmi dobře odpovídaly její
archeologicky odkryté relikty – tedy torza opukových základových zdiv a dalších detailů stavebních konstrukcí. Jednalo se především o splaškovou cihlovou kanalizaci
a cihlové topné kanály,48 rozvádějící horký vzduch určený k sušení kůží (obr. 10.TK).
Kotelna byla umístěna při vnějším východním líci západního křídla továrny (obr. 10.
K1). V sousedství kotelny byla odkryta studna, která vznikla až v souvislosti s výstavbou továrny a byla zděna z opracovaných pískovcových bloků (obr. 10.S). Oproti předpokladům (dle dostupné historické plánové dokumentace) byl ve východním křídle
továrny odkryt sklep, v jehož jihozápadním rohu bylo umístěno topeniště (obr. 10.
S3). Objeveny byly také četné zahloubené jímky související s louhováním a dalšími
úpravami kůží. Jednalo se o cihlové jímky čtvercových a obdélných půdorysů, často
s vnitřními cementovými voděodolnými omítkami a zbytky ztuhlých vápenných směsí. Jímky byly umístěny nejen v interiéru nádvorní továrny, ale také na dvoře areálu
a dále v nové přístavbě továrny, která vznikla na počátku 20. století (obr. 10.J)
K severní části tovární budovy byla totiž roku 1906 přistavěna barvírna kůží, která
od severu uzavřela celý továrenský komplex a zaujala částečně také plochu zbořených
domů č. p. 31, 32 a 33 (obr. 6.4). V objektu byla místnost na vaření barev, barvírna,
místnosti na leštění kůží, sušárna, strojovna a kotelna. Provoz se tak rozšířil o specializovanou výrobu jemných rukavičkářských kůží. V této části továrny byly archeologickým výzkumem odkryty, kromě již zmíněných jímek, také mohutné základy komína
zděného z cihlových tvarovek (obr. 10.K2). V roce 1907 byla pro celý areál zřízena zcela nová cihlová kanalizace49 a v roce 1910 pak proběhla adaptace hlavní továrenské
budovy pro samotnou výrobu rukavic (obr. 11). V jejím prvním patře tak vznikají místnosti pro stříhání, šití, balení a expedici rukavic.50 Tím byl završen proces rozvoje tohoto podniku, který postupně převzali synové zakladatele. V sobotu 2. srpna 1879 vyšlo
48

49

50

K vyzdění topných kanálů byly použity cihly s kolkem písmene P. V seznamu cihlářů z roku 1897
je uvedena cihelna V. Pachmanna z Libně. Cihly však mohly pocházet také z cihelny Pleschner
a Schubert z Vysočan nebo z cihelny Josefa Porgese z Proseku (za poskytnuté informace velmi
děkuji RNDr. Janu Zavřelovi).
O tom, že původně byly veškeré splašky, ale také v jirchářské a koželužské technologii využitá voda
vypouštěna přímo do řeky svědčí také „zákaz praní kůží ve Vltavě“, o kterém rozhodl okresní výbor
v Karlíně (pod který Libeň spadala) v únoru 1868 a proti němuž se v červnu téhož roku společně odvolali továrníci Hermann Eckstein, Seligmann Schönberger, bratři Jellinkové, Abraham Engländer
a Jozef Gottfrid. Zápis z 2. zasedání 20. schůze Sněmu Království českého ze dne 26. září 1868, dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1867_69skc/2/stenprot/020schuz/s020003.htm [cit. 2016-01-25].
V roce 1925 zaměstnávala továrna okolo 40 dělníků. D. Klenová, Židovská náboženská obec, s. 98.
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v pražském deníku Prager Tagblatt úmrtní oznámení, ve kterém se rodina Ecksteinů
loučila se zakladatelem firmy, který skonal dva dny před tím ve věku 66 let.51 V této
době však již vedl firmu Hermannův prvorozený syn Ignác (sporadicky uváděn také
jako Hynek).52 Po Ignácově smrti roku 1905 přechází firma na nějakou dobu do majetku jeho ženy Ludmily, poměrně záhy se však hlavním majitelem a ředitelem továrny
stává Alfred Eckstein (obr. 12),53 který provedl její adaptaci na výrobu rukavic. Alfred
Eckstein, narozený 1. května 1860, byl majitelem továrny až do období protektorátu.
V prvních desetiletích 20. století se stal jedním z významnějších libeňských židovských podnikatelů. V letech 1913–1919 byl starostou zdejší židovské obce,54 nicméně
po tomto období se z veřejných funkcí spíše stáhl. Na základě jeho žádostí o pas víme,
že z obchodních důvodů často cestoval po evropských státech. Poslední informace
o něm pocházejí z léta roku 1942, kdy odjel transportem do ghetta v Terezíně, odkud
byl na podzim téhož roku deportován do koncentračního tábora v Treblince, kde
zahynul ve věku 82 let.55 Po druhé světové válce již provoz továrny obnoven nebyl.
Ve druhé polovině 20. století byla bývalá továrenská budova, určená k demolici
již od 70. let 20. století, obestavěna několika přízemními objekty skladů a kanceláří,
které také částečně nahradily přístavbu továrny z roku 1906 (obr. 6.5). Uliční obytný
dům č. p. 47 podlehl demolici v roce 1965. Objekt bývalé továrny však stržen nebyl
a od 70. let sloužil pro bytové účely. Roku 1993 proběhla adaptace prvního patra
budovy na ubytovnu se sociálním zařízením a kuchyní. Demolice zdejší zástavby, jejíž
neutěšený stav ještě zvýšila povodeň v roce 2002, proběhla roku 2005.
V rámci archeologického výzkumu časově nejmladšího zkoumaného horizontu
zdejší zástavby je třeba zmínit také movité nálezy, dokreslující život zdejších obyvatel.
Nejpočetnější z nich byly samozřejmě zlomky keramiky. Z jedné z jam na zahradě za
továrnou pocházel početný soubor zlomků secesních kamnových kachlů, původně
51

52

53

54
55

Prager Tagblatt, Nr. 212, s. 11. Továrník, majitel realit, vlastník C. k. zlatého kříže za zásluhy, předseda a člen četných dobročinných spolků byl pohřben na starém libeňském židovském hřbitově
dne 3. 8. 1879 v 9 hodin ráno. Jeho žena Rosalie Eckstein (roz. Löw) zemřela ve věku 80 let o 20 let
později v lednu roku 1899 a byla již pohřbena na novém libeňském židovském hřbitově, což mimoděk dokresluje vývoj osídlení zdejší židovské komunity, kdy došlo v důsledku industrializace Libně
k okleštění pozemku původního hřbitova a nakonec k jeho přesunu na nové místo.
Ignatz J. Eckstein (*1842 – 31. 1. 1905) byl prvním z celkem 9 dětí Hermanna (*1814–1879)
a Rosalie (roz. Löw, * okolo 1819–1899). Jeho manželkou byla Ludmilla Eckstein (roz. Löw, *1854 –
29. 8. 1924).
Alfred Eckstein byl sedmým potomkem Hermanna a Rosalie. Jeho ženou byla od roku 1885 Bertha
Eckstein (roz. Löwy, *1866), ale pouze do rozvodu roku 1889; dostupné z: http://www.geni.com/
people/Alfred‑Eckstein/6000000015015273896 [cit. 2016-01-28].
Archiv Židovského muzea v Praze, fond Židovská náboženská obec Libeň, sign. 64 087
Elektronická databáze obětí Institutu Terezínské iniciativy, dostupné z: http://www.holocaust.cz/
databaze‑obeti/obet/81406-alfred‑eckstein/ [cit. 2016-01-26].
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nejspíše celá rozebraná a vyhozená kamna. Velmi početný soubor tvořily také zlomky kamenin, bělnin a porcelánu. Díky fragmentům se značkami výrobce se podařilo identifikovat nádobí českých výrobců kameniny a porcelánu z Budova (B!), Dubí
(korunované E), Klenčí (Mayer in Klentsch), Týnce nad Sázavou (T. L. W. in Teinitz)
a Prahy (PRAG, Hübl in Prag), ze zahraničí pak výrobky z Míšně, Vídně a anglického
Davenportu. Velmi specifické a dobře identifikovatelné zlomky kameniny reprezentovaly lahve na minerální vody. V nálezech byly identifikovány kameninové lahve od minerálek z Bíliny, Bylan u Mostu, Kyselky u Karlových Varů, Mariánských i Františkových
Lázní a z německých lázeňských center Bad Ems (Porýní‑Falc) a Selters (Hesensko).
Nálezy zlomků kameninových lahví z těchto lázeňských center podávají poměrně
typický obrázek spotřeby minerálních vod u nás v průběhu 19. století. Právě západočeské a částečně severočeské kyselky a hořké minerální vody patřily k velmi oblíbeným zdravotním pitným kúrám v celé střední Evropě. Nálezy těchto kameninových
lahví svědčí o prudkém rozvoji lázeňského průmyslu v 19. století.56 Mezi mnoha nalezenými skleněnými lahvemi zaujal kalamář na inkoust od firmy Waterman či krásná
litrová lahev na mléko z První české akciové parní mlékárny v Praze, která zahájila
výrobu v pražských Nuslích v roce 1901.57 Zajímavým nálezem byla také drobná lékovka z tmavě modrého skla s opisem SANTAL MONAL PARIS, původně obsahující
methylenovou modř na léčbu kapavky.

Osudy bývalého židovského ghetta a jeho obyvatel ve 20. století
Neodkladný zánik původního židovského města pokračoval celé 20. století. Židovská
komunita jako taková setrvala v Libni až do druhé světové války, nicméně se již nejednalo o kompaktní komunitu soustředěnou do jednoho místa – židovského ghetta,
ale o židovskou náboženskou obec, jejíž jednotliví členové bydleli jak v bývalém židovském ghettu, tak ve Staré i Nové Libni. Samotné ghetto se naopak proměnilo ve
směs továrenských provozů, domků a činžovních domů, kam se soustředily sociálně
nejslabší vrstvy obyvatel bez ohledu na vyznání. Libeňští Židé sdíleli osud většiny
evropských Židů a od roku 1941 byli postupně deportováni do ghetta v Lodži a do
Terezína, následně pak často do koncentračních táborů Osvětim a Treblinka.58 Nemnoho z nich se rozhodlo opustit naši republiku ještě před začátkem její okupace
nacistickým Německem a jen několik málo z nich se vrátilo z koncentračních táborů.
Nerealizovaný regulační plán z roku 1922 již tehdy počítal se zbořením ghetta
a výstavbou nových činžovních domů. Židovské město bylo od 30. let 20. století
56

57
58

M. Vyšohlíd, Péče o zdraví v pozdním novověku v obraze archeologických pramenů. Nálezy kameninových lahví na minerální vodu, Archeologie ve středních Čechách 18/1, 2014, s. 425–454.
H. Hlušičková a kol., Technické památky, s. 277.
D. Klenová, Židovská náboženská obec, s. 87–88.
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postupně bouráno, přičemž k největším demolicím došlo v závěru 50. let, dále v 60.
a na počátku 70. let 20. století.59 Poslední ranou byla povodeň roku 2002, nicméně
následné demolice se již většinou týkaly továrenské zástavby 19. století. Do dnešního
dne se tak z rozsáhlého židovského města dochoval jen dva domy v Koželužské ulici
(dům č. p. 595, kde je hostinec U Horkých, a č. p. 589 s vnějším schodištěm, pavlačí
a zesílenými zdmi proti povodním).

Závěr
Osudy Libně velmi dobře a názorně vykreslují osudy mnoha původně středověkých
vsí v okolí Prahy, které se postupně mění v pražská industriální předměstí a nakonec
jsou začleněny do organismu vznikajícího velkoměsta. Unikátní součást libeňské zemědělské obce tvořilo od 16. století židovské ghetto, které se postupující industrializaci 19. století neubránilo, stejně jako zbytek Libně. Specifikem tohoto procesu byla
aktivní účast židovských podnikatelů na industrializaci, a to nejen v rámci bývalého
židovského ghetta, ale také mimo něj v Nové i Staré Libni. Jejich expanze probíhala
nejen v rovině podnikatelské (zakládání nových firem), ale i v rovině politicko‑správní
(aktivní účast továrníků v zastupitelstvu obce Libně) a kulturně‑společenské (účast
továrníků i jejich manželek ve vzdělávacích, kulturních i dobročinných spolcích). Židé
tak v této době tvořili v Libni sice již nepočetnou, ale hospodářsky poměrně významnou část obyvatelstva.
Samotný proces industrializace židovského ghetta byl také poměrně specifický.
Právě židovští podnikatelé s těsnými vazbami na obyvatele židovského města a skvělou znalostí místních poměrů měli nejlepší výchozí pozici pro výhodné nákupy zdejších nemovitostí a jejich postupné přebudování na továrenské provozy. Ve všech
třech případech vzniku továren v jádru bývalého židovského města postupovali zdejší
podnikatelé obdobně. K nemovitostem již dříve vlastněných jejich rodinami postupně výhodně skupovali podíly v dalších nemovitostech v sousedství, do kterých pozvolna prorůstaly jednotlivé dílny a provozy na zpracování kůží. S rozvíjející se firmou
pak vznikaly také novostavby továrenských hal na původně nezastavěných pozemcích či na pozemcích po nově získaných nemovitostech, které byly kvůli špatnému
stavebnímu stavu odstraněny.
V této době, tedy v závěru 19. století, se již definitivně uzavřela přeměna bývalého židovského ghetta v průmyslově-obytnou čtvrť, která se stala převážně útočištěm
sociálně slabším obyvatelům bez rozdílu vyznání. Tato proměna měla několik příčin, mezi něž patřilo nejen uvolnění protižidovských zákonů, a tím i možnost odchodu zdejších obyvatel mimo ghetto, ale především velmi špatný stavební stav domů,
59

R. Biegel, Konec židovského města; J. Jungmann, Libeň – zmizelý svět, Praha 2010, s. 31–35.
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způsobený mnoha ničivými povodněmi. Úroveň zdejšího bydlení byla vždy spojena
s těmito komplikacemi, ale také s faktem, že četné obytné domy celou dobu své existence sousedily s různými řemeslnickými dílnami – především řeznickými a koželužskými. Ty bezesporu svým zápachem také znepříjemňovaly svým sousedům komfort
bydlení.
Továrna rodiny Ecksteinů, jejíž podstatná část ležela v ploše archeologického výzkumu, velmi názorně ilustruje vývoj zdejší průmyslové zástavby. Za původním uličním domem č. p. 47 při Voctářově ulici (ten zde vyrostl již v 18. století), vznikla na
přelomu 30. a 40. let 19. století novostavba továrny. Tento fakt potvrzuje úspěšný
rozvoj jirchářství Hermann M. Eckstein. V 60. letech 19. století skoupil majitel firmy
poměrně rychle tři nemovitosti v těsném sousedství svých pozemků (č. p. 31–33).
Nejspíše po povodni roku 1890 byly tyto objekty strženy a došlo k radikální přestavbě
či novostavbě uličního domu č. p. 47. Na počátku 20. století vznikla na místě stržených domů rozsáhlá přístavba továrenské budovy, která tak dovršuje přeměnu celého pozemku a přeměnu jirchářství v továrnu na výrobu rukavičkářských kůží a později
také na výrobu rukavic samotných.
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Obr. 1: Královské hl. m. Praha s okolím 1908, výřez
s centrem Libně a se zvýrazněním bývalého židovského ghetta (1) a starého židovského hřbitova (2).
Upravil M. Vyšohlíd.

Obr. 2: Archeologický výzkum židovského ghetta v roku 2012. Dna bukových
koželužských kádí s vápenným sedimentem (18. století).

Zdroj: Královské hl. m. Praha s okolím 1908. Sestavil
A. Hurtig. Grafický umělecký ústav V. Neubert na
Smíchově. Měřítko: 1:10 000 – listy 6 a 12, Archiv
Klubu Za starou Prahu.

Zdroj: Foto M. Vyšohlíd.

Obr. 3: Plánek zástavby židovského ghetta s vyznačením čísel popisných jednotlivých domů (překresba zvláštního plánu stabilního katastru z roku 1841).
Vyznačeny domy a pozemky postupně skoupené
Hermannem M. Ecksteinem (E), Adolfem Jellinkem
(J) a Sigmundem S. Schönbergerem (S)

Obr. 4: Mapa Královského hl. m. Prahy
s okolím 1908. Výřez s centrem Libně s vyznačením jednotlivých jirchářských a koželužských podniků. Upravil M. Vyšohlíd.

Zdroj: Na základě plánu stabilního katastru překreslil a upravil M. Vyšohlíd.

Zdroj: Královské hl. m. Praha s okolím
1908. Sestavil A. Hurtig. Grafický umělecký ústav V. Neubert na Smíchově.
Měřítko: 1 : 10 000 – listy 6 a 12, Archiv
Klubu Za starou Prahu.
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Obr. 5: Výřez z Indikační skici stabilního katastru z roku 1841 s vyznačením
plochy archeologického výzkumu z let
2011–2012. Upravil M. Vyšohlíd.

Obr. 6: Stavební vývoj továrny Hermann M. Eckstein
při Voctářově ulici včetně sousedního domu č. p. 34,
který byl ve vlastnictví rodiny Ecksteinů

Obr. 7: Dům ve Voctářově č. p. 47
těsně před svým zánikem v roce
1965. V pozadí vpravo západní nádvorní křídlo původní továrny firmy
Hermann M. Eckstein
Zdroj: Oddělení správy dokumentů
a ochrany informací MČ Praha 8.

Obr. 8: Půdorys dochovaného přízemí domu č. p. 47 při Voctářově ulici
v průběhu archeologického výzkumu.
A – mladší sklep domu vzniklý po
radikální přestavbě na přelomu 19.
a 20. století, B – sklep staršího domu
začleněný do novostavby, C – původní
vchod do staršího sklepa
Zdroj: Foto M. Vyšohlíd

Martin Vyšohlíd

Obr. 9: Pohledové nákresy fasád nádvorní části továrny Hermann M. Eckstein. A – pohled
od severu na východní křídlo továrny s pavlačí z roku 1910, B – pohled od západu na západní křídlo továrny z roku 1970

Zdroj: Oddělení správy dokumentů a ochrany informací MČ Praha 8.
Obr. 10: Celkový plán výzkumu s vyznačenou ortogonální sítí sond 4×4 m.
Šedě zvýrazněna plocha pozemku továrny Hermanna M. Ecksteina, tmavě
šedě zvýrazněna veškerá odkrytá základová zdiva továrny č. p. 47 (J – jímky,
K1 – kotelna, K2 – komín, KA – jirchářské kádě, S – studna, S1–S3 – sklepy,
TK – topné kanály)
Zdroj: Upravil P. Bartáček, M. Vyšohlíd.
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Obr. 12: Fotografie Alfreda
Ecksteina z roku 1937 z jeho žádosti o cestovní pas
Zdroj: Elektronická databáze obětí Institutu Terezínské
iniciativy. Dostupné z: http://
www.holocaust.cz/databaze‑
dokumentu/dokument/106179
-eckstein‑alfred‑zadost‑o-vydani‑cestovniho‑pasu/.

Obr. 11: Plán ku zřízení kanalizace v domech č. p. 47 ve
Voctářově ulici v Praze VIII,
1907, F. Šafránek, architekt
a stavitel, měřítko 1:250 (půdorys přízemí celé továrny)
Zdroj: Oddělení správy dokumentů a ochrany informací MČ
Praha 8).
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Industrialization of Jewish town in Prague‑Libeň in the picture of written, iconographical and archaeological sources
The originally medieval village of Libeň in the northeast surroundings of Prague
gradually changed into an industrial suburb of Prague and eventually was integrated into the organism of the emerging metropolis. In the course of the second
half of the 19th to the middle of the 20th centuries, the number of the residents
in Libeň increased many times thanks to the rapidly developing industry and the
district gained a highly industrial character, presented mainly by engineering and
chemical companies. The expansion of the municipality was also accompanied by
the construction of the relevant communal infrastructure.
From the second half of the 16th century, the Jewish ghetto became a unique
part of the village of Libeň lying southwest of its centre at the confluence of the
Stream Rokytka and the River Vltava. Even this was affected by the industrialization, although a relatively specific character was preserved, because mainly the
leather‑manufacturing industry and glove‑making, which built on a long‑term tanning tradition. This industrialization was carried out by Jewish entrepreneurs, in the
very centre of the former Jewish ghetto is possible to find three of the eleven firms.
At the end of 2011 and beginning of 2012, an extensive archaeological excavation took place in the southwest part of the former Jewish ghetto, which among
others covered also the area of the currier shop and later the factory for the manufacture of gloves of Hermann M. Eckstein. The archaeological excavation revealed
the foundation parts of the buildings including their technological facilities (heating bricks channels conducting hot air to the drying room of the leather, pits for
leaching and other treatments of leather) in the complex, which was pulled down
in the first decade of the 21st century.
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The Ringhoffer family firm’s strategy between continuity and
change1
Milan Hlavačka
Keywords: The Ringhoffer family, firm strategy, economic history, 19th—20th century, joint
‑venture company
Contact: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.; Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, Česká republika; hlavacka@hiu.cas.cz

Introduction2
In the spring of 1911, the Viennese banks ended the transformation of the railway
carriage, engineering and copper factories, founded and owned by the famous
Prague family, Ringhoffer, into a joint venture. The Ringhoffer railway carriage factory has become publicly known mainly as the producer of saloon railway carriages for
the Austrian emperor, the heir to the throne Franz Ferdinand, the tsar of Bulgaria or
the Russian governor of Finland. The transformation to the joint venture of Prague
German family firm was followed closely by the business community.
1

2

The study originated in the framework of the project of Czech Science Foundation A History of the
company Ringhoffer 1848‒1945 (family and business). Project identification code: GA14-19640S.
This paper is based on the sources stored in the Státní oblastní archiv Praha (Regional Archive
Prague), Fond: Velkostatek (estate) Kamenice – Velké Popovice, which involved also this agenda
of the Ringhoffer family firm: Verhandlungen des Aufsichtsratesrates d 57/191; Jahresberichte
d 59/193; Gesellschaftsverträge d 75/202; Protokolle über Beschlüsse der Gesellschafter d 65/165
and then sources from the Státní oblastní archiv Praha, Fond: Handelsgericht Prag, Ringhoffer
Werke A. G. Smíchov 1911.
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This „family firm“ was founded in Prague in the end of 18th century by Franz
I Ringhoffer, who came to Prague in 1769 from Burgenland. In the first half of 19th
century the firm produced the copper pans (Kupferpfannen) for breweries, distilleries and the new founded sugar factories. In the early 1850s, Franz II Ringhoffer began
to produce in a new factory, situated in the Prague suburb of Smíchov, freight railway
wagons and tenders. He sold these freight carriages and tenders to the Austrian,
Hungarian, Russian, German and Romanian railway companies. Ringhoffer’s factories employed over 6000 workers and officials in 1910 and earned 16 million crowns
in net profit.
Politically the family belonged to the Austrian liberals, which was engaged in municipal, provincial and imperial policy. Franz II Ringhoffer was the first liberal mayor
of Prague suburb Smíchov in the 1860s, Franz III was member of the Upper House of
the Reichsrat (Austrian Parliament).

The path of the Ringhoffers to business success
The Ringhoffer path to business success before the transformation to the joint venture was based on:
a) a well‑chosen production programme—copper pans, brass and iron equipment for breweries, distilleries and sugar factories, later the production of steam
engines and boilers, railway carriages and tenders, for which it was in great demand
at the beginning and during the Industrial Revolution;
b) clearly divided competence and profit between the members of the family—Franz II began to save the profit from industrial production in the landed property (land ownership). He bought aristocratic and ecclesiastical manors, located near
Prague, i.e. near a large food market;
c) linking production sites by rail—the production was joined to the railway
through the construction of two private sidings from Smíchov station on the Bohemian Western Railway to the railway carriage factory and from the station Stránčice on
the Emperor Franz Josef I Railway to the brewery in Great Popovitz (Velké Popovice);
d) good relations with Habsburg dynasty and with the politicians in Prague and
Vienna, especially to the heir (successor) to the throne Rudolf and later to Franz
Ferdinand d’Este—Franz Ferdinand was Ringhoffer’s „neighbour“, since Ringhoffer’s manors Kamenitz, Lojovice, Štiřín, Great Popovitz and Pyšely were adjacent to
Konopiště;
e) solid anchoring within the so‑called „second society“—the Ringhoffers
reached hereditary nobilitation in 1873, i.e. the Ringhoffers were ennobled in the
third generation;
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f) a sophisticated marriage policy with the newly ennobled families Klein von
Wiesenburg and Nádherný von Borutín;
g) sophisticated financing of the family firm—the Ringhoffers used smaller
loans from Prague and Vienna (Creditanstalt) banks and also from private aristocratic persons (Fürsten von Hanau). In the crisis period in the 1870s they resolved their
lack of capital through the sale of the estates Pyšely in Central Bohemia and Lužany
in West Bohemia;

Transformation into a joint venture
In the second half of 19th century, providing a stable family company with large
property facilities including land ownership was preferred to setting up a new joint
stock company with no business experience. The transformation of the Ringhoffer
family firm into a joint venture was carried out by two major Austrian banks Bodencreditanstalt and Creditanstalt für Handelund Gewerbe. In an authentic record of
the family council from the winter of 1911, a crucial question was discussed, which
bank to choose for the transformation. The result of this debate was a compromise
decision, which proved providential, that both Viennese banks would participate
in the transformation. Hier played an important role with good experiences with
Creditanstalt, where Franz III Ringhoffer had been a member of the management
board for 17 years. This model—transformation with the aid of two banks—has
been tried already in 1899 in the transformation of Škoda Werke A. G. Pilsen (an
engineering and armament factory) into a joint venture (see the memoir from
the general director of Škoda Pilsen engineering Georg Günther, who described
in his memoirs the very good business relationships between himself and Franz
III Ringhoffer), but a specific pattern for transformation was found in the transformation of the Schoeller family firm in combination with the recommendation of
the Viennese Creditanstalt für Handel und Gewerbe, which proposed selling the
Ringhoffer’s Prague engineering factory, on the grounds that it was not possible
to produce all of the engineering range. Only three factories were chosen for the
transformation: the railway carriage factory and copper factory in Prague‑Smíchov
and the copper and brass factory in Kamenitz. The production of wagons, tenders,
trams and copper and brass products for sugar factories, breweries and distilleries
remained from the old business programme.
The transformation into a stock venture was intensely negotiated in favour of the
family members Franz, Emanuel, Johann (Hans) and Viktor: the strategic decisions
remained in their hands. However, the chairman of the new management board was
the director of Bodencreditanstalt Robert Sieghart, while Ringhoffer family members
held the vast majority of the shares.
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During the transformation, also the earlier negative business experience of setting up a joint car venture with Prague’s First Bohemian‑Moravian Machine Works
was utilized. The project of the „Praga car factory“ was based on assembling foreign
products, buying engines from another manufacturer and engaging the French experts. The emergency of this project was accompanied by very difficult negotiations
between the two companies with different organizational and business statutes: the
Ringhoffer family firm versus the stock company First Bohemian‑Moravian Machine
Works. This project ended unsuccessfully, respectively after the death of Franz III
Ringhoffer, the family council decided to terminate this project; nevertheless, the
Praga car factory started to produce cars before WWI, but without the Ringhoffer
family’s capital participation.
The Ringhoffer family company has been managed since the mid-1870s by a family council, composed of three brothers Franz, Victor and Emanuel, but the decisive
word was held by the eldest brother Franz III. The younger brothers and later also
the eldest sons of Franz III (Franz IV and Johann) received precise competencies and
also directors and attorneys were gained as consultants during family councils.
The succession of one generation to the next also opened the path to business
transformation, because succession was and is a critical moment for every family
business. In the summer of 1909, Franz Ringhoffer III, who had led the company
since 1873, died in the German spa Bad Kissingen. A new generation of family members Franz IV and Johannes (Hans) understoond that the further expansion of the
company was only possible with the support of strong capital institutions. The prevailing economic boom represented another favourable circumstance in the building
of the joint venture.
All of the immovable family property was not placed in the joint stock company.
The land property and a modern brewery in Great Popovitz was left in the sole ownership of the family and was still managed by the newly founded Gesellschaftsrrat,
as well as by a board of partners, which replaced the family board in 1911. Another
obvious change was moving the board of partners from the family villa in Prague
‑Smíchov to the rebuilt castle in Kamenitz, located 15 km east of Prague. The management board of the new joint venture was seated in Vienna at the headquarters of
the Bodencreditanstalt bank and then came the new official name of the company:
from F. Ringhoffer Smíchov it was renamed Ringhoffer Werke A. G.
The members of the new management board were both bank directors: the director of Bodencreditanstalt Rudolf Sieghart (Singer) and Paul Lechner (Löwy) from
Creditanstalt, followed by the family members Franz IV, Hans, Alfred and Emanuel
and industrial experts or managers (the general director of Ringhoffer Werke A. G.
Robert Daudlebsky von Sterneck and the former and successful director of Škoda
Werke A. G. Georg Günther).
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Conclusion: transformation as a platform for economic growth
In Central European historical literature, a transformation into a joint venture is generally understood as a disappearance, as the end of a family business and as a loss of
the power position of the family members, but transformation may be understood,
as shown by the example of the Ringhoffers, as a deliberate act, which led to greater
prosperity of the erstwhile family company. During the three years after 1911 and
the four war years the production of railway carriages grew, as well as food production on manors significantly. The basis for this success was, inter alia, the mutually
beneficial agreement between the family members and the banks. In the case of
the Ringhoffer transformation, the economic success was due in particular to the
fulfilment of the following terms and conditions:
a) agreement within the family on who will lead the talks with banks (Franz IV
Ringhoffer;
b) the selection of known banks, (Franz III was a member of the Verwaltungssrat
of Creditanstalt, Viktor had close connections to Bodencreditanstalt. The Ringhoffers
were in contact with this both banking institutions for 30 years;
c) healthy distrust (scepticism) of the governors of these banks;
d) maintenance of a proportion of 67 : 33 over the banks in the shareholdings,
but with the obligation of the non‑sale of shares from the beginning of the quotation
of these shares;
e) use of the “right friendsˮ, i.e. of the best advocates;
f) maintaining social institutions: the transformation also had to protect the pension funds;
g) to enforce the legal successorship of older agreements: for example, the maintenance of contracts with the municipality of Smíchov on the siding, incorporation
of a recourse clause concerning the railway carriage cartel and further export agreements with the cooperative Tatra Kopřivnice (Nesselsdorf);
h) to negotiate favourable conditions for future loans;
i) to reject the bank commission for the establishment of the joint venture;
j) to negotiate a blocking period of 3 to 4 years on the sale of shares;
k) to negotiate the family syndicate regarding the retention of shares for up to
12 years;
l) to negotiate a subsequent share increase without special government approval;
m) to negotiate the future model for the type of the emission of new stocks;
n) incorporate in the agreement the old problematic transactions and finally
o) to choose a new characteristic name of the new stock company, where the
family will continue to be.
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Thanks to the successful transformation, the Ringhoffers gradually became the
dominant producer of railway carriages in Central Europe, Cisleithania and later in
Czechoslovakia. They participated in all the major railway carriage factories (the only
one that remained outside was Královopolská engineering in Brünn) in the Czech
lands. The transformation allowed them to raise capital, which accumulated gradually, and in the 1920s and 1930s to penetrate the Tatra Kopřivnice—Nesselsdorf
company (fusion in 1935) and the wagon factories in Studénka—Stauding (1929),
Kolín and Česká Lípa—Böhmisch Leipa (both in 1932).
A family firm is very elastic entrepreneur. If it works well internally and has enough
followers, it could survive all economic (technology transformation), political (changing from the conservative monarchical to the national republican framework) and
constitutional changes (breakdown of the Habsburg monarchy and fragmentation of
Central Europe) and also world war. What the family firm will not survive is the fight
against private property, connected with left‑oriented ideology.
Family companies or firms as economic units constituted also a field of delicate
social and cultural policy. They organized a major part of socially needed labour and
became an arena of activity for different interest circles and groups. Furthermore,
the family companies externally became part of a system that was influenced both
by the markets and by the political and social systems, primarily by the cultural and
social milieu in which they operated. The history of entrepreneurship as a part of
the history of society has been studied in recent years, mostly in the German and
American milieu, with a special emphasis placed on its political, mental and cultural
connotations.3

3

T. Pierenkemper, Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und Ergebnisse,
Stuttgart 2000; H. Berghoff, Moderne Unternehmensgeschichte, Padeborn—München—Wien—
Zürich 2004; P. Z. Pouzziouris―K. X: Smyrnios―S. B. Klein (ed.), Handbook of Research on Family
Business, Cheltenham 2006; available on: https://books.google.cz/books?hl=en & lr=&id=tJJ6Mf6jakwC & oi=fnd & pg=PR5 & dq=Family+Business+Review+2004+Pramodita+Sharma & ots=yVPjVg07lB & sig=VQoAj8VM7-41Z785wtmqMB9kFgM#v=onepage & q=Family%20Business%20
Review%202004%20Pramodita%20Sharma & f=false; Ch. Mertens, Herausforderungen für Familienunternehmen im Zeitverlauf. Eine empirische Analyse am Beispiel von Nachfolge und Internationalisierung, Köln 2009.
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Borut Klabjan, Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem
a severním Jadranem v letech 1848–1948. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2014, 239 s.
Jan Štemberk
Před nedávnou dobou se na pultech českých knihkupectví objevila publikace slovinského historika Boruta Klabjana. Jméno Boruta Klabjana není českému čtenáři neznámé, neboť tento mladý slovinský historik se ve své profesní činnosti již řadu let
věnuje česko‑slovinským stykům v hospodářské, sociální a politické rovině. V českém
překladu vyšlo již několik jeho článků.
Recenzovaná kniha tak, jak autor sám uvádí, vychází z překladu slovinské monografie Češkoslovaška na Jadranu1, autorovy disertační práce vydané v roce 2007
univerzitou ve slovinském Koperu.2 Je nutné uvítat, že se tato podnětná a kvalitně
zpracovaná monografie díky českému překladu dostala do rukou širšího okruhu zájemců, pro které byl slovinský originál obtížně dostupný. Je však třeba zdůraznit, že
se nejedná o doslovný překlad. Text byl předem upraven pro potřeby českého čtenáře a jeho okruh znalostí. Širší kontexty českých dějin nezbytné pro slovinského čtenáře byly vypuštěny. Nově byla doplněna poslední kapitola Československo a terstská
otázka po druhé světové válce, kterou původní vydání neobsahovalo. Také název nomografie není překladem původního názvu. Původní název, který by v překladu zněl
„Československo na Jadranu“ však byl ve vztahu k obsahu knihy a jejímu zaměření
výstižnější. Celý text je zpracován na základě širokého studia archivních pramenů
1

2

B. Klabjan, Češkoslovaška na Jadranu. Čehi in Slovaki ter njihove povezave s Trstom in Primorsko
od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne, Koper 2007.
Srovnej recenzi: Czechoslovak Travellers and Merchants in the Adriatic Area. Borut Klabjan: Češkoslovaška na Jadranu. Čehi in Slovaki ter njihove povezave s Trstom in Primorsko od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague
Economic and Social History Papers, vol. 9, 2009, s. 152–154.
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a dobového tisku. Autor díky svým jazykovým znalostem čerpal informace nejen ze
slovinských, českých, ale i italských pramenů, právě tato široká pramenná základna
umožnila vytvořit plastický obraz zkoumaného tématu.
Tematicky je publikace věnována hospodářským, sociálním, kulturním a politickým vztahům Terstu a jeho okolí s českými zeměmi / Československem. Monografie
se skládá ze šesti kapitol, které z časového hlediska zpracovávají období 19. a první
poloviny 20. století. Vývoji ve druhé polovině 19. století je věnována první kapitola Český podíl na rozmachu Terstu před první světovou válkou. Kapitola poněkud
stručněji sleduje české hospodářské a politické vazby s Terstem v době existence
habsburské monarchie. Pozornost je věnována též problematice počátku českého
cestování na Jadran, kdy i turistická atraktivita zvyšovala český zájem o tuto oblast.
Autor sice vystihl základní trendy těchto vztahů, nicméně je zřejmé, že se spíše jedná o úvodní kapitolu, která vytváří historický kontext dalšího vývoje. Vlastní jádro
monografie představují následující čtyři kapitoly. Kapitola T. G. Masaryk. Boj o samostatné Československo a otázka Terstu a severovýchodního Jadranu na pařížské
mírové konferenci zasvěceně sleduje pozici nového československého státu k územním nárokům italského spojence vůči bratrskému státu Jihoslovanů. Československo, které se místy snažilo vystupovat též jako prostředník, samozřejmě nemohlo
uspokojit oba znesvářené státy, vedle toho vystupoval i hospodářský zájem státu
na Terstském přístavu, jehož přičlenění k italskému státu se stávalo neoddiskutovatelnou realitou. Politicky i hospodářsky československý stát stále více inklinoval
k Jugoslávii (do roku 1929 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců), to se promítalo
i do československo‑italských vztahů. Autor se samozřejmě podrobně věnuje i těmto otázkám. Kapitola Česká a slovenská přítomnost v Terstu a Julské Krajině po první
světové válce zkoumá dopady, jaké mělo přičlenění této oblasti k Itálii na českou
a slovenskou menšinu. Autor neopominul ani zdůraznit postoj československého
tisku i veřejnosti k politické atmosféře regionu a napjatým vztahům místního slovinského obyvatelstva k italskému státu, který začal prosazovat vůči menšinám,
a zvláště slovinské, tvrdou odnárodňovací politiku. Tato problematika je ještě dále
podrobněji rozpracována v kapitole Československo a otázka menšin v Julské Krajině
v období mezi první a druhou světovou válkou. Hospodářským souvislostem a zájmům, které se vždy nepřekrývají s politickým postojem, je věnována kapitola Hospodářská role Terstu a kontakty s Československem v období mezi první a druhou
světovou válkou. Československo jako vnitrozemský stát potřebovalo své námořní
okno do světa. O pozici hlavního „českého“ přístavu již v době před první světovou válkou soupeřily státem podporovaný Terst a německý Hamburk. Po skončení
první světové války se toto soupeření stupňovalo. Oba přístavy se snažily stát centrem dálkového československého obchodu. Stále více se však ukazovaly výhody
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Hamburku, kde bylo zřízeno i zvláštní československé pásmo. Terst si však nadále
udržoval významné postavení.
Závěrečná již výše zmíněná kapitola Československo a terstská otázka po druhé
světové válce analyzuje postoje československého státu k otázce poválečného osudu
Terstu a okolí, sporného místa jugoslávských a italských územních nároků. Poněkud
opomenuto se zdá období druhé světové války, a to jak z pohledu českých (protektorátních), tak i slovenských hospodářských kontaktů, tak též z pohledu hospodářských
a politických konceptů československého exilu.
Jak dokládá seznam pramenů a literatury, tak autor svůj text založil skutečně na
široké a pevné základně, z níž vyrostlo kvalitní dílo. Pro českého čtenáře se otevírá
systematické zpracování vztahů s Terstem a severním Jadranem, který ve sledovaném období představoval jedno z českých „oken do světa“, na čtenáře čeká kvalitně
zpracovaný text v širších historických souvislostech. Pozitivně působí i skutečnost
původu autora, který není zatížen českými stereotypy v pohledu na zkoumanou tematiku. V širším dopadu by tato publikace mohla podnítit i další badatele k systematickému sledování vztahových otázek a to nejen k určitému regionu.
Celkově považuji monografii Boruta Klabjana za kvalitní a přínosný text. Celkový
kladný dojem však poněkud snižuje kvalita překladu, který je místy neobratný a obtížněji srozumitelný. Je patrné, že překladatelka není historička, což dokládá např. použití slova československý místo českoslovanský v názvu spolků na s. 39. Nesprávnost
překladu dokládá i uvedený německý název. Český čtenář by též, podle mého názoru,
raději uvítal používání obvyklého českého názvu Štýrský Hradec než Graz.
Knihu je možno doporučit každému zájemci o hospodářské dějiny českých zemí,
ale i osobám se zálibou v česko‑slovinských / jihoslovanských ale i česko‑italských
vztazích, neboť slovinské a italské zájmy se v tomto regionu stále prolínaly.

209

30/2
2015

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Kronika/Chronicle

Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v ČR: stav a perspektivy výzkumu. 11. sjezd českých historiků
13.–14. září 2017, Olomouc.

Program jednání v tomto panelu, který se zaměřoval zejména na bilanci a stanovení
repertáře dalšího bádání, byl rozdělen do celkem tří bloků. V prvním z nich zazněly
referáty věnované pramenům k dějinám vzdělanosti, jejich zpřístupňování a možnostem interpretace. Marek Ďurčanský a Blanka Zilynská (oba UK) přiblížili stav zpřístupňování pramenů k dějinám univerzit v předmoderním období ve středoevropském
prostoru, zejm. v uplynulých dvou desetiletích. Následující referát Ivana Hlaváčka
(UK) představil rukopisy (knihy) jako stimulátora kulturního dění, který díky rozšířené latině překračoval teritoriální hranice. Hlaváček se věnoval otázce zpřístupňování
rukopisů 10.–16. století. Po nástinu vyrovnávání se české literatury s rukopisy od
renesance do současnosti se vyslovil pro nutnost rekatalogizace řady knihoven, resp.
zpřístupnění knihoven dosud pro badatele uzavřených.
Referát Vladimíra Urbánka (AV ČR) se poté zabýval korespondenčním sítím raně
novověkých učenců a digitalizovaným metodám jejich zkoumání. Spolupráce badatelské obce s odborníky na IT je podle Urbánka aplikovatelná také na řadu jiných
témat, např. na studium mobility studentů. Úvodní blok panelu uzavřela Naděžda
Morávková (ZČU v Plzni) s referátem o možnostech a mezích odborné biografie v dějinách historické vědy a vzdělanosti.
V pořadí druhý blok panelu si vytkl za cíl bilancovat dosavadní tvorbu k dějinám
vzdělanosti, ukázat aktuální trendy i naznačit perspektivy dalších výzkumů. Zazněly
v něm referáty dvojice Mlada Holá a Martin Holý (UK, AV ČR) o období středověku
a raného novověku, Petra Kadlece (OU) o tvorbě věnované době od poloviny 18. do
poloviny 20. století, Jiřího Hnilici (UK) o možných inspiracích pro český výzkum ve
francouzské historické škole Annales a Marie Bahenské (AV ČR) o studiu problematiky ženského vzdělávání.
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Panel uzavřel blok referátů věnovaných možnostem a limitům výzkumu intelektuálních profesí v českých zemích v moderní době. Miroslav Novotný (JČU v Českých
Budějovicích) bilancoval dosavadní tvorbu a poukázal na příkladu jihočeského regionu na důležitost škol pro regiony, přičemž zdůraznil potřebu využití širokého spektra
pramenů. Andrea Pokludová (OU) následně shrnula výsledky výzkumu věnovaného
problematice formování inteligence v českých zemích. Referát Petra Svobodného
(UK) představil dějiny medicíny jako interdisciplinárně pojaté dějiny vědy a vzdělanosti, dějiny pacientů, dějiny těla a dějiny kliniky spojující v sobě roli výzkumnou,
vyučovací a léčebnou. Z perspektivních témat zmínil například problematiku selhání
vzdělanců, konkrétně podíl lékařů na excesech totalitárních režimů.
Vystoupení Tomáše W. Pavlíčka (AV ČR), které blok i celý panel uzavřelo, poukázalo na příkladu výzkumu československých astronomů po druhé světové válce na možnosti využití studia generací, kolektivního vědomí a zkušenosti v dějinách vzdělanosti.
Debata v tomto panelu se dotkla mnoha témat, z nichž lze vyzdvihnout problémy s vymezením dějin vzdělanosti a nejednoznačností některých klíčových termínů
(inteligence, vzdělanost, vzdělávání, výchova), přednosti i obtíže spojené s využitím
digitalizovaných pramenů a online databází či perspektivy studia různých generací
vzdělanců.
Obsah referátů i plodná diskuze potvrdily opodstatněnost uspořádání panelu na
podobné téma. Vedle užitečné bilance dosavadní tvorby se odkryl nemalý počet bílých míst a naznačily mnohé perspektivy pro další studium. Panel nepochybně ukázal,
že dějiny vzdělanosti představují v rámci české historiografie perspektivní výzkumnou oblast.
Petr Kadlec
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