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MILOSLAV KROČEK

Ostravští kožešníci v 17.. 18. století
Ostrava nemá to štěstí jako některá okolní města,
Místek, Příbor, Fulnek a další, jejichž matriícy a gruntovní knihy byly založeny na začátku 17. století, přÍpadně i dříve, a hlavně mají onu vlastnost, kteJ ct je činí pro rodopisce nesmírně cennými:
nejsou
v nich. časové mezery.
Nejstarší matriční záznamy ostravské pocháze]f z let
1614-1641 (rodné a oddací),]) načež po půlstoleté mezeře po další matrice, která se nezachovala, pokračují
rodné záznamy od r. 1692, oddací až od r. 1713 a úmrtní dokonce začínají teprve v roce 1774. Nejstarší zachovaná gruntovní kniha ostravská, liber 14,2) má nejstarší
záznam 'Z roku 1626 (ale většinou až ze 40.-60. let
17. století) a odtud až do doby nejnovější není sice
v těchto knihách mezer, jenže gi untovníc ~ prokazatelně
kdysi existující - liber 13 - se nezachovala. 3 ) Z toho
dů vodu nejen neznáme ctav nemovitostí v městě do
hloubky ]6. století l kruhc 13 pravděpodobně pokrývala
období nejméně od pol. ll). stol. do 3. čt, rríny 17. stonapř íklad

letí), ale nejsou proto v knize 14 záznamy o 11 šenkovních domech měšťanských, o 6 šenkovních domech
maloměšťanských a
o neurčitelném počtu ostatních
usedlostí, které všechny byly zřejmě obsaženy v oné
nezvěstné knize 13. Při poněkud zvláštním způsobu vedení gruntovnic, kdy se používaly paralelně tři knihy,
vždy dvě ba i tři chronologicky sousedící se částečně
překrývají svým časovým rozsahem.
Neúplnost obou zmíněných druhů pramenů Zpllsobuje
Zjev specifický pro ostravské bádání - značnou nejistotu v počtu domů a tedy i ve velikosti města při
nejmenším po celé 17. století. Tuto nejist.1l"! lze 'Zčásti
odstranit jen důsledným a kritickým srovnávacím SlUdiern všech ostatních pramenů.
A protože ani cechovními archiváliemi 71~ staré Ostravy naše archivy neoplývají, je třeba vděčně čerpat
i z toho mála, co se v tomto druhu památek zachovalo,
a tak poněkud pokrýt ono bílé místo v historii Ostravy. Tu vzbuzují oprávněný zájem dvě staré cechovní
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kruhy, které nám zůsta lv jako jediní svědkové kdysi
pestrého žtvora řerneslntckého v našem městě
v 17. -18. sto letí.
Chceme si dnes povšimnout jedné z nich, knihy cechu kožešnického, se zvlrištnírn zřetelem ke jménům
v ní obsaženým. neboť S8 domníváme, 7.:3 hlavně osobní
jména jsou pro genealogy informací nejzákladnější.
Než rozevřeme ona "Nová registra cechu kožišnického
cHi blanařského","! bude vhodné uvést je několika historickými pczuarnkarní.
Cech kožešnický zajisté nepatřil v Ostravě k nejstarším - olomoučtí biskupové udělili výsady cechu tkalcovskému již v roce 150!:!, cechu soukenickému v roce
1523, ševcovskému v r. 1545 a 1555, ]uejčovskému v
r. 1560, obnovílt v r. 1577 cechu řeznickému starší artítule, které se "zkazily". Podobné neštěstí stihlo zřejmě
I poctivý cech blanařský, kterému obnovil biskup Stanislav Pavlovský jeho shořulý řád dne 28. 9. 1580. A také asi nebyl tento cech nikdy sdružením nejpcčetně]
šímo Početní priorita se trudtčně přisuzuje soukeníkům,
ačkoli pro to není dost přesvědčivých důkazů. Jisté však
je, že sotva kdy bylo kožešníků více než ševců, jejichž
počet byl biskupským listem z roku 1:'55 omezen nu
dvacet, nebo více než řezníků, kteří w.sU mít nejvíce
16 krámů - lávek, jak ustanovila měst-ská rada listem
z 24. 10. 1580.
Nicméně nebyl cech kožešnický ve stará Ostravě z posledcích. Dlužno, však říci, že toto tvrzení by mělo velmi malou oporu, pokud by se obraz měl tvořit jen ze
sporadických zmínek ve zmíněných d'JCU nejstarších
kníhách, resp. v hístortcké literatuře.
V nejstarší matrice OSlT3.Vské jsou všeho všudy jen
Iři jména kožešníků v r. 1614 Jakub, 1618 a 1621 Jiřík, 1638 Jan Vodecký. V Pamánté knize (knize sstupků ] ostr avské'i) jsou dvě da lšf jména kožešníků. V celé
nejstarší gruntovní knize, liber 14, najdeme na sedm:
stech foHích také pouhá dvě jména mistc'~l kožešníků:
v r. 1644 Balcar, v r. 1736 Kristian Bezuch. V "Regist
rech na příjem a vydání všelijakých peněz důchodních
; jiných atd. "6) '.Z r. 1662-] 665 je uveden. sumárně plat,
který cech kožešnícký odvádí ročně do městských d ů
chodů. V radních protokolech, které se zachovaly od r.
!.729,7) se nalézá několik zmínek z oblasti života a starostí kožešnického cechu cr jeho přtslušr.tků.
Poněkud štědřeji informuje lánský rejstřfk z r. 1676,8)
kde v kapitole obsahující soupis usedlíků - řemeslníků,
je uvedeno jmenovitě pět icožešnlků. Údaje a čísla z této kapitoly se v literatuře tradují jako správná a platná, běží však o omyl.
Leč v rozměrech tohoto příspěvku se nelze zabývat
analýzou problematiky překračující rámec jeho námětu
uplatníme ji na jiném místě. Zde možno říci jen
tolik, že lánský rejstřík 1676 navzdory dosavadnímu
mínění nelze považovat za spolehlivý, co se týče počtu
řemeslníků a tudíž i kožešníků. Ve skutečnos.I bylo tehdy
v Moravské Ostravě řemeslníků podstatně více než lánský rejstřík udává; jen kožešnických mistrů pracovalo
zde mezi r. 1670 a 1680 nikoli pět, ale nejméně deset.
Další pramen, kter Ý se zmiňuje o kožešnících, je tzv.
suupls kominú z roku 1748. 9 ) Jakkoli jP. na první po
lrled zřejmé a nadto dokonale prokazatelné, že jde o
konsignací úmyslně zkreslenou a ostatně ani se netající
tím, že zahrnuje jen čá,~ usedlostí [ůdn íně ty, které
~rovedly "inovaci" ve způsobu odvodu kouře z topeuíšt ) a ačkoli literatura je si toho taktu vědoma.lv'
přece počty vížícf se k oné pouhé častí města (101
obytných dcmů z celkového počtu 195 usedlostí) vztajistě
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huje na celé město a traduje tak nesprávný I)r.~p~lpvll)
a Adamusů v obraz katastrofálního hosP0c13řského<úpad
ku města.t-í Jejich lítost nad vymřením řemesel v Moravské Ostravě v po lovíriě 18. století je nemí~tI1~.Stačí
se blíže podívat na naše kožešníky. Podle kO:lsignace
z roku] 748 se nacházeli v té "okomíno\':ué" částiměs
ta dva kožešníci (literatura přisuzuje teuto poč~Lcelé'
mu městu). S pomocí naší cechovní lmihykožešnické
a gruntovních knih zjistíme, že jich bylo tehdy>něko,
líkanésobně více. Vždyť jen k učení devíti učiíŮ,kteří
byli zde prokazatelně v učení téměř S0uř.asně,muselo
provozovat živnost nejméně šest rnístr ů
Cechovní kniha kožešnír-ká, pramen ve srovnáni
s tendenčními lánskýrní rejstříky či jinými konsignacemi - zcela objektivní, podstatně k::Jrig:.J]e dosud uznávané informace a hlavně závěry z nich učiněné, a to
nejen k řemeslu kožešnickému, ale k stavu všech ostravských řemesel ve 2. polovině 17. a v průběhu 18.
století,
Nebude jistě od věci, zmíníme-li se podrobněji o cechovním řádu kožešnickém, kterým se ostravští blanařl
řídili už od r. 1580. Má velmi zajímavý obsah, leč příliš
bohatý, než aby mohl být zde v úplnost; reprodukován.
Zaujme nás jako doklad vypjaté religiozity, tehdy 00vykl á, neboť vše začíná bohem, svícemi, povinnou zpovědí i účastí na bohoslužbách a při procesích. Zaujme
i artikul o průkazu "z poctivého lože zcoz ení" či dllkazu téhož skrze hodnověrné svědky pro toho, kdo chce
\" Mor-avské Ostravě dělat poctivé řemeslo blanařské.
Chtěl-li se tovaryš stát mtstram, musel nejenom odvést
"majstrštyk" v pc době kůže sešité ze 100 kr áhčfch ků
žek a mužského kožichu ze tří skopců, ale musel se
Také opatřit manželkou, é1 to buď zachovalou pannou
nebo poctivou vdovou, a sice do čtvrt roku, jinak se
mu oprávnění odňalo, Hanění výrobků iconkur anta bylo
zakázáno pod trestem uvěznění, rovněž tak "lanaření"
tovaryšů. Kožešnický učeň se učil dva reky, pakliže se
uvolil zůstat u mistra další dva roky, vysloužtl si tím
od mistra šaty "jak se na mládence sluší".
Ostravští kožešníci se brúní lí vnější konkurenci přís
nými pcdrnínkarní pro přespolní mistry prodávající Zd8
o jarmarcích; proti vnitřní nekalé konkurenci např. tak,
že domácí řezníci směli začít prodávat maso ve svém
krámě až tehdy, když si blanaří odkoupili od nich pří
slušnou staženou kůži, k'ouboučníci a krejčí nesměli
podšívat klobouky a šaty novými kůžemi. Žádný masař,
švec, jírchéř či rněšečruk nesměl skupovat kůže ve
vsích příslušejících právem k městu. Avšak i do vlastních řad mířily přísné artikule. Mistr nesměl staré dílo
prodávat jako nové, jinak pi opadlo ve prospěch cechu,
nesměl též hledat "dílo" mimo hranice města kromě
př ípadu, kdy by běželo o zákazníka rytířského stavu.
Jsou v cechovním řádu dokonce i taxy 'Za vydělání
od malé popelice (veverka - 2 groše) až po kůži
vlka a medvěda (1 zlatý).
Velmi zajímavé jsou tresty a pokuty, které se podrobně stanoví za sebemenší přestupek, a to v penězích
a ve vosku. Jestli cechovní právo skutečně důsledně
provádělo tyto sankce, pal, cechovní matka pokladnice
nebyla asi nikdy prázdná.
kůží,

Zajímavé je však i srovnání těchto sterých kožešnických cechovních artikulí s řády jiných městských cechů. Nápadné a těžko vysvětlitelné jsou převeliké rozdíly v míře pokut a v taxách za stejné úkony (např.
přijetí do cechu, přijetí za učně). [eden a tentýž pře
stupek či úkon v mnoha případech je oraxován částka-

mi, mezi nimiž je rozdíl i několikanásobku, v jiném cechu zase není pokutován vůbec.
Naše cechovní kniha kožešnická chová v sobě záznamy o životě cechu od r. 1671 pa dobu 110 let. Poslední
zápis je z r. 1781. Dlužno říci, že kvalita zapisování
ueuí trvalá, záznamy zpočátku obšíi né, výmluvné a
zr sjmě obsahující vše, co se v cechu "úřeině" odbývalo,
% postupem času stávají příliš stručnými a zdá se, že
i neúplnými. Vypadá to, jakoby život tohoto cechu stagnoval a písař zlhcstejněl. Protože však víme, že cechovní zřízeni se v té době již skutečně uvolňovalo
vlivem nových ekonomických faktorů, a protože i cechovní kniha řeznická poskytuje pro toto období zcela
podobný obraz, musíme usuzovat, že cechy, i když dále
existovaly, ztrácely svou důležitost i někdejší důsled
nost.
Avšak v dobách staré cechovní slávy opatřil písař
první list knihy pěkným titulním zápisem jehož reprodukci přinášíme.
Kniha není nijak obsáhlá, má jen 66 folií, popsaných
po obou stranách. Obsah má tři oddíly:
1. Zapisování mladých mistrů.
2. Zapisování a připovídání učňů,
3. Osvobozování učňů (tj. prohlašování za
a několik volných záznamů o sporech.

tovaryše)

1. Přijetí za mistra se zapisovalo od r. 1671 do 1770.
Za těchto 100 let "incorporíroval" cech 58 mistrů,
z nichž 14 pccházelo z okolních obcí, tzv. landrntstři,
a z těchto zase asi 6 zůstalo a působilo v Ostravě. Z výsledného čísla 58 nelze ovšem vyvodit věrohodný a pr ů
kzrzný počitní stav kožešuukých ívnostt v městě, nebo'
jisl ě ne kužd Ý mladý miste se zde stal panem mistrem
é'. majitelem živnosti, dílny a domu.
ž

vv obdobích

přijato

celkem

z toho
cizích

z nich se
usadili
v Ostravě

mistrů

1671-1690
1691--1710
1711-1730
2.731-1750
1751-1770

14
11
12

18 tento obolus doprovázen povinností odevzdat do chrámu sv. Václava 2 až 4 funty vosku.
Generální cechovní artikule z r. 1739 přinesly pro
kožešníky změnu v tom, ::'e nový mistr zaplatil při inkorpor act do matky pokladnice 10 zl. (Iandmtstr jen polovici), avšak každý čtvrtrok musel mistr odvést 12 zl.
6 krejcarů, zatímco mistři ostatních řemesel jen 6 zl.
3 kro Novopečení mistři zato ušetřili na svačinách _
ty byly úředně přísně zakázány. Rovněž hoštění cech ov
uích bratří pivem a odvúdění vcsku d') chrámu nové
artíkule odstranily.
Kromě jmen těchto 58 nově přijatých mistru se v téže
první kapitole cechovní knihy dovídáme 21 jmen cechmistrů. Celkový počet osmi desítek [rneu, každé vížící
se k určitpmll "qhl, naskytl už dostatečně reprezsnttivní materiál k zjištění skutečnosti o síle či úpadku
kožešnického řemesla v Ostravě 18. století,

2. Druhý oddíl cechovní knihy podává zápisy o tom,
chlapci byli přijati do cechu k učení, který mistr
jim byl určen za učebního mistra a kdo byli ručiteli,
kteří garantovali, že se učeň řádně vyučí. Jména cechmistru se tu opakují jako v první kapitole. Tento oddíl
je torzem, je doveden jen do r. 1705, nicméně obsahuje
34 jmen učňů, z nichž 6 bylo přespolních (3 z Místku,
po 1 z Hlučína, Benešova a Bartultovic).
kteří

3. Třetí uddíl má zaznamy o "osvobozGvání" ucnu a
prohlášení jich za tovaryše, leč nedůsledností písaře se
ocitlo v něm i 27 zápisů o přijetí do učení v období
1702-1779, takže je třeba počet př ijatýrn UČI1l1 v druhém oddíle zvýšit ze 34 na 61, v kterémžto čísle 'e
zahrnuto 16 přespolních učňů, Vzhledem k nedůsledné.
mu zapisování nelze porovnávat počet přijatých a osvolJozených učňů. Zajímavý je příliv učňů přespolního Pllvodu zejména v "krizových" 40. a 50. letech 18. století.
Ze zmíněného počtu 16 vstoupilo jen mezi r. 1740 a
1750 do učení k ostravským mistrům 8 učňů. To rozhedně nebudí dojem úuad ku
kožešníckého řemesla,
nýbrž dokazuje pravý opilko Domovem těchto přespol
ních učňů byl opět Místek, Hlučín, Paskov, Benešov, ale
i Odry, Ostravice a dokonce vzdálené Křenovice (u Ra-

1

tiboře).

3

11

1
1
1
6
5

58

14

6

Dle starého cechovního řádu z r. 1580 musel kožešnický učeň za přijetí do učení zaplatit cechu 1 zl. a
dát achtl piva a 4 funty vosku kcstelu. Svému učební
mu mistru byl za dva rokv učení povinen dát 6 zl. Tak
stanovily cechovní artíkule, ve skutečnosti se zřejmě
vytvořil usus jiný, jak je něko'Ikrát zaznamenáno v cechovní knize. Podle ní zaplatil přijímaný učeň do cechu
2.5 grošů za obsílky, za z-ipis 35 gr., taxu 3 zl., celkem
:J zl. 50 gr., a 4 funty vosku do chrámu; byl-li synem
mistra, pak jen poloviční taxu a 2 funty ves ku.

10

2

Tabulka je dosti výmluvná, neboť říká jednak, že v
považované ještě za poválečně slabou (po 301eté
válce 1 byl zájem o řemeslo veliký, a jec1nak, že tento
zájem byl prakticky siále stejně silný po celých sto let,
tedy i v době ítktívnfho druhého úpad kll města v polovině 18. století. Je v té souvislosti jen příznačné, že
v době této údajné stagnace jeví zvýšen';' zájem právě
n:ladíci ze vzdálenějšího okolí města. sr.ad i toto lze
použít jako pomocný argument při kritice verze o tragickém osudu Ostravy v polovlně 18. stnlet
Cechovní řád z roku 15BfJ stanoví podrobně povinnost:
nového mistra u příjímaclho ceremoniálu. Poctivý cech
musal být pohoštěn svačinou a achtlem piva, do cechovní truhlice musel mladý mistr vložit předepsaný
počet zlatek "misterije", jejichž množství bylo odstupňováno podle toho, zda byl člověk zdejšt či přespolní,
zda byl syn mistrovský atd., takže se vyskytují nejrůz
nější částky, od 5 do 15 zl., přičemž není výjimkou 1
uhrada tohoto "vstupného" na roční splátky. Vždy však
době

í.

Generální cechovní artikule přinesly nový předpis,
podle něhož kožešnická učební doba trvala 4 roky,
vandrovní doba rovněž; kožešnický učeň platil při při
jetí do učení a také při csvobození 1 zl. 30 kro (kromě
35 kro cechovnímu komisař! a cechmístru. 35 kro zápisného a 15 kro cechovnímu poslovi), zatímco u ostatních
řemesel byla předepsána učební a vandrovní doba jen
2-31etá, zato však poplatky byly dvojnásobné. Pivo a
vosk rovněž zmizely z povinností učňů.
Pohleďme

chlapce za

na jeden

příklad

znění

zápisu o

přijetí

učně: 13 )

,,1. Páně 1674. roku dne 1. oktobrís za cechmistra slovutného pana Jana Skřičky a všeho úplného poctivého
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cechu. Předstoupíce před poctivý cech pan spolubratr
náš milý Bernart Anturyn. žádajíce za synáčkem svým
Jiříčkem, aby on do rejster cechových za mistrovského
syna zapsaný byl. Kdež vidíce jeho slušnú žádost, tomu
jsme odepříti nemohli, nýbrž své povolení k tomu dávňrne a synáčka jeho [lřfčka za mistrovského syna při
jímáme a přijali jsme."
Grafickým zpracováním údajů tak, že rubrtkací tvoři
10 všech 126 jmen v cechovní knize se vyskytujících,
a svislou legendu tvořila stovka letopočtů od r. 1671
uo 1770, zanesením všech osobních dat do tohoto grafu,
'.0 znamená dat o učební době, přijetí za mistra, trvání
funkcí v cechu - to vše z cechovní knihy, a k tomu
připojením časových informací o držbě domů a úmrtí
z gruntovních Imih l 4 ) byla získána podstatně jiná
odpověď na otázku po skutečném potenciálu kožešníckého řemesla, než jaká platila dosud.

potenciálu kožešnického řemesla
v Moravské Ostravě v letech 1671-1770

kteří prokazatelně nebo
provozovali řemeslo v Ostravě a byli zde majiteli konkrétní usedlosti [domu či
chalupy]. V posledním desetiletí se již prujevll nezájem
I) dobré vedení knihy, zápisy jsou nekompletní a nedů
s ledné, takže poslední dusetíletí knihy, tj. 1771-1780,
nebereme v úvahu.

Jsou

počítány

jen ti

mistři,

důvodnou pravděpodobností

Počet učňů

Počet mistrů

v Os-

z toho z jicelk. ných míst

travě

v Jiných
místech

1671-1680

12-13

4

16-17

12

4

1681-1690

11-13

3

14-16

20

5

1

celk.

1691-1700

9-12

2-3

11-15

6

1701-1710

11-13

2

13-15

7

1711-1720

11-16

2-3

13-19

4

1721-1730

15-16

1-·2

16-18

7

1731-1740

10-11

3

13-14

4

1

1741-1750

7-10

4

11-14

9

8

1751-1760

11-12

5

16-17

4

1

1761-1770

12-13

4··-5

16-18

1

1

3

Přehled objektivně dokazuje bezdůvodnost tr adíčn ího

tvrzení o hlubokém úpadku ba vymření řemesel v Os
v polovtně 18. století. Zejména truchlivý obraz
města, vykonstruovaný z neúplné konsígnnce z r. 1748,
se nyní jeví jako zásadně pochybný. V tomto roce pů
sobilo zde nejméně sedm mistrů - kožešníků a nikoli
dva, jak praví ona konsignace.
travě

Soupis

příslušníků

kožešnického cechu !671-1781

Zvlášť uvádíme cechmísrry e ty mistry, kteří vlastnili
v Ostravě usedlost [A). Ostatní mistry [ B] a učně [C)
shrnujeme jen s udáním roku přijetí do cechu a místa

neostravského
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původu.

Cechmistři

a

mistři

usedlí v

Ostravě

Cechmistři se nestřídali často, nejčastější funkční ob
d obí bylo tři roky. V první části "ledovaného století
byla funkce cechmistra samojediná, od poslední dekády
17. století byla rozdělena na cechmistra staršího a cechmistra mladšího.

Číslování domu je tzv. staré, tj.

první, platné cca do

r. 1830.
lrman Matyáš 1. [zmíněný na titulním listu cechovní
knihy), nar. 1615, majitel šenkovního domu Č. 13 na
rynku 1651- 1675, cechmistr do 1672, zemřel do
1693. Prastarý ostravský rod spřízněný s pražskými
Trrnany, z nichž Pavel Daniel T., primátor Nového
Ml'sta pražského, byl povýšen 1649 .ln slechttckého
stavu za zásluhy o obranu Prahy za švédského vpádu
r. 1648.
Trman Matyáš 2., syn předchozřho, nar. po 1641, mistrem od 1671, majitel šenkovního domll Č. 13 od 1675
do smrti 1683.

Přehled

s

A]

Trrnan Valentin [zmíněný na titulním listu knihy), bratr
Matyáše 1., nar. 1622, mistrem již před 1671, držel
šenkovní dům Č. 55 na rynku 1661-1674, pak chalupu
Č. 48 na Přfvozskám předměstí do 1683,
Bytomský Matyáš [zmíněný na titulním listu knihy].
mistrem již před 1671, cechmístrem 16n, 1673 a 1681,
majitel šenkovního domu Č. 3 ve Velké ul. 16481689, zemřel 1689.
Bytomský František 1., syn Matyáše, rnístroru od 1686,
cechmistrem 1701 a 1726, majitel šenxovního domu
Č. 3 1689-1730, zemřel 1730.
Bytomský Jan 1., syn Matyáše, mistrem ud 1671, cechmistrem 1691, majitel chalupy Č. 72 " Zámecké ul.
1680-1692, kdy zemřel.
Bytomský Kašpar, syn Matyáše, mistrem od 1679, držel
chalupu C:. 5 ve Velké ul. do 1692, kdy je mrtev..
Anturyn Bernard [zmíněný na titulním listu knihy),
z rodu původem italského, který se jako jediný udržel od poč. 17. století až do našich dob. Mistrem již
před 1671, majitel chalupy Č. 64 za Kostelní branou
1690-1703.
Anturyn Jiří, syn Bernarda, mistrem od 1679, v dalších
10-ti letech byl učebním mistrem tří učňů.
Anturyn František 1., syn Bernarda, mistrem od 1696,
cechmistrem několikrát mezi 1715 a 1735, majitel chalupy Č. 64 za Kostelní branou 1703-1750, kdy zemřel.
Anturyn František 2., syn Františka 1., mistrem od 1733,
cechmistrem někonkrát mezi 1738-1766, vlastnil asi
chalupu Č. 47 ve Velké ul.
Skřička

Jan [zmíněn na titulním listu knihy), mistrem
již před 1671, cechmístrern 1674-1676, 1679-1680,
vlastnil šenkovní dům Č. 22 v Kostelní ul. do 1682,
pak do 1687 chalupu Č. 1 u Přívozské brány.

Cygánek Jan (zmíněný na titulním listu knihy), mistrem
již před 1671, cechmistrem 1686-1687, vlastnil chalupu Č. 48 v J:ybh~ské [nynt Stř e lníčnt ' ul. do 1674.
pak šenkovní dům Č. 55 na rynku do 1691 a pak chalupu č. 71 v Zámecké ul. do 1714.
Vojtěchovský

Pavel, mistrem od 1680, v 1. 1689-1699
cachmístrem, vlastník šenkovního domu Č.
39 na rynku od 1684, zemřel do 1723.
několikrát

Vojtěchovský

Anton 1., syn Pavla, mistrem od 1719,
cechmistrem několikrát v 1. 1733-1749, majitel šenkovního domu Č. 39 1723-1762.

Brožek Tomáš, mistrem od 1672, cechmistrem několikrát
1680-1705, do 1695 vlastnil chalupu C. 86 v Krejčov
ské ul. (nyní Jiráskovo nám).

přijetí za mistra schází, jak o mistr zrníod 1777, kdy vyženil chalupu Č. 49 v Rybářské ul.,
od 1789 do cc~ 1810 byl radnÍln.

Labor Karel,
něr,

přijet! za mistra schází, jako mistr zmíněn
v 70. letech, držel od 1772 postupně předměstské domy Č. 33, Č. 100, od 1790 do 1805 Č. 61.

Novák Jan,

Kupka František, cechmistrem 1698, vlastnil šenkovní
dům Č. 53 na rynku, kde je zmíněn 1690.
7rubek František, cechrmstrern několikrát 1699-1720,
vlastnil šenkovní dům Č. 1 (maloměšťanský) ve Velké
ul. od 1697, zemře: do 1725.
Zrubek Petr, syn Fr auttška, mistrem cd 1725, cechmistrem několikrát 1'140-1763, vlastnil šenkovní dům
Č. 1 po otci (nejisté J.

B)

ostatní

Mistři

Bytomský Jan 2., syn Jana 1., 1709.
Jiří,

Bytomský

syn Františka 1., 1719.

Bytomský František 2., syn Kašpara, 1719.
Bytomský Josef L., svn Jana 1., 1724.

Václavek Pavel, mistrem od 1689, cechmtstrern 1721,
1724--1725. Od 1695 do 1727 držel chalupu Č. 93
v Solní ul.

Anturyn

Parojek Jan, mistrem od 1692, držel šenkovní dům č.49
(rnaloměštanský] ve Velké ul. 1702-1711, kdy zem-

Anturyn August, 1696.

řel.

Anturyn Jan 1., 1686.

Švandrla Adam, Místek, před 1671.
př sd

Jedla Mikuláš, Místek

Brožek Václav, mlsnern od 1701. ceohm ístr em 17191720, 1726, do 1730 držel šenkovní dům Č. 8 ve Velké
ul.
Hladký Pavel, mistrem od 1701, majitel šenkovního do-

mu

syn Bernarda, 1679.

Jiří,

Č.

18 v

Macháček

Rybářské

Jan, mistrem orl 1707, od 1714 držel chalupu
zemřelém otci Janovi Cygán-

Jiří,

1671.

[urášek Václav, Místek 1681.
Hříbek

Franti.šek, 1686.
Jiří,

Komínek

mistrem 1709, zmíněn 17 L2 jako držitel
šenkovního domu Č. 57 na rynku.

Malina

Zrubek Petr, syn Petra, 1757.
Turský

Vacl ík Václav, Místek, 1676.

ul. 1707-1715.

71 v Zámecké ul. po
koví alias Macháčkovi.
Č.

1671.

Zrubek Martin, syn Frantíška, 1715.

Jiřík,

Pidlinský Šimon, mistrem 1710, drží asi ~~o 1730 chalupu Č. 1,0 v Pivovarské ul.
Juráš;ck Josef, mistrem od 1715, cechmistrem 1721, 1724
-1725, od 171S majitelem šenkovníhc domu Č. 66
na náměstí, zemřel 1737.

Bezruč

1689.

Josef, Místek, 1695.
Hlučín,

Cerriocký Jan,

1698.

Klement Jan, 1707.
Jiří,

Václavek

Cerntček Jiří,

syn Pavla, 1721.
1725.

lošák Václav 1., Paskov, 1726.

Sum Jan, mistrem 1720, drží šen kovní dů m Č. 26 na
Kcstelním nám. 1720 - asi 1725.

Kudělka

Bezuch Krrstlan, původem z Dolního Benešova, mistrem
1735, cechmistrem 1750·-1752, nabyl sňatkem 1743
šeukovní dům Č. 55 na rynku.

Havránek Václav, Paskov, 1749.

Grigar Václav, mistrem 1741, sňatkem nabyl šenkovní
dům Č. 57 na rynku, zemřel 1755.
Ostárek Jan, původern z !ilešovic, místrr.m 1757, zůstal
v Ostravě, 1763 cechmistrem, řemeslo provozuje ještě
1781, 1758--1765 vlastnil šenkovní dÚI1l Č. 52 na rynku. od 1765 šenkovní dům Č. 47 tamtéž.
Bezuch Josef, mistrem 1757, téhož roku se přiženil do
šenkovního domu Č. 57 na rynku, cechrnístrem 1766
a 1773.
Ulrich Jakub, původem z Kravař, mistrem od 1766, zů
stal li Ostravě, v 1781 byl mladším cechmistrem a
majitelem chalupy v Solní ul.
Robenek Jan, starším cechrnístrern 1767-1770,
1781, vlastnil šenkovní c'.ům Č. 52 na. rynku.

1773,

Jakub, Beriesov, 1733.

Černocký Jiří, Hlučín, syn Jana, 1740.

Václavík Filip, syn
Kladivo

Matěj,

Vojtěchovský
I'alíčka

Kuča

Jiříka,

1751.

Benešov, 1751.

Antonín, syn Antona, 1757.

Pavel, 1760.

Jiří,

Chabičov,

1763.

Zámcstný Jan, 1767.
Lošák Jan, Paskov, syn Václava 1., 1770.
Havránek Melichar, Paskov, syn Václava, 1770.

Lošak Dominik,

'Zmíněn

1695.

Sikora František.
Vidura František.

Poslední dva jsou v 70. letech zrmneru jako
Jich přijetí za mistry však schází.

mistři,

je-

Kužel František, mladším cechmistrem 1767-1770, vlastnil chalupu Č. 79 v Zámecké ul. 1759-171:17.
Pros Šimon, mistrem již před 1671, od 1659 až do smrti
1680 držel šenkovní dům Č. 20 v Kostelní ul., 1675
dům

vyhořel.

Anturyn Jan 3., :;yn Františka 1., přijeti Z'l mistra schází,
zmíněn jako mistr v 1770, držel otcovskou chalupu
Č. 64 za Kostelní branou 1750-1778.

Cl

Učni

(jejichž prohlášení za mistry schází)

Bytomský Kašpar, syn Kašpara, 1687.
Bytomský František 3., syn Františka 1., 1690.
Bytomský Felix, syn Františka 1., 1712.
Bvtomský Josef 2., syn Josefa 1., 1730.
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Anturyn Jan 2., syn
Anturyn Anton, syn

Jiřího.

Černocký Melichar, Hluč In,

1689.

Jiřího,

syn Jana, 1726.

hydlinský [též Pídltnskv J Karel, syn Širnona, 1730.

1687.

Anturyn Ferdinand, syn Františka 1., 1712.

Lošák Josef, Paskov, sY" v'áclava 1., 1746.

Luzar Tomáš, Benešov, 16'72.

Kus

Pustevník Matyáš, Benešov, 1672.

Kusý Antoš,

Zimný František, 1679.

Klaupati Josef, Paskov, 1749.

Skřička

Malveltier Josef, Ostravícc, 1748.

František, syn [ana, 1680.

Cyganek Kristian, syn jana, 1680.
Jurášek

Matěj,

[oseř,

Hlučín,

Hlučín,

1744.
174'f.

!:'oštulka Andrys, Bauešcv. 1748.

Místek, bratr Václava, 1681.

Anturyn Bernard, syn Bernarda, 1683 (jen

ý

f-aclošovský Florian, Benešov, 1749.

přípověď].

Trrnan Martin, vnuk Matouše 1., 1674 [jen

přípověď).

Havránek [akub, Pask ;v, 1751.
Dolanský Jan, 1751.

Jedla Dominik, Místek, syn MIkuláše, 1683.

J<:ladivo František, Benešov, syn

Kyselovský [oachyrn, 1683.

'Jstárek Josef, syn jana, 1777.

Paseka [oachym, Místek, 1685.

Ostárek Karel, syn Jana, 1777.

Matěje,

1.769.

Mikenka Mikuláš, Bartultovice, 1686.
Cyganek Jan, syn Jana, 1686.
Vojtěchovský

František, syn Pavla, 1686.

Vojtěchovský

Gottfried, syn Pavla, 1689.

Vojtěchovský

Kašpar, syn Pavla, 1702.

Vojtěchovský

Anton 2., syn Antona 1., 1738.

Chroust Jan, Místek, 1694.

Poznámky:

1J Státní oblastní archiv v
2)

Lošák Václav 2., bratr Dominika, 1695.
3)

Hanzlík Anton, 1699.
Sasín Josef,
\";(ek

Jiří,

Zábřeh,

1705.

1674.

I'arojek Jan, syn Jana, 1"'09.

4)
5)
6)
7)
8)
9]
10)
ll]

Eladký František, syn Pavla, 1712.

12]

Vítek Tomáš, 1676.
Pros Václav, syn Šimona, :.679.
Fočí

Bernard, 1684.

Zrubek Josef, syn Františl-:a, 1702.

Er z že k Jan, syn Václava, 1725.
(r.rnocký Anton,

Hlučín,

syn Jana, 1726.

13]
14)

Opavě, Sbírka matrik
SmK, sign. MO I 1.
Archiv města Ostravy, Archiv města Moravské Ostravy [dále jen AlvlO), sign. II B 119 ti 120.
Existence gruntovní knihy 13 je doložena zmínkou
o ní v knize 14, fol. 24, v knize 15, fol. 283, v knize 17, fal. 157 a 168; AMO, sign. Jr B 119, 121 a
123.
AMO, sign. C 37.
AMO, sign. II B 1.
AMO, sign. II B 54.
AMO, sign. II B 8-16.
AMO, sign. U 9.
AMO, sign. II B 87-2.
Dějiny Ostravy, Ostrava 1967, s. 194 ano
R. Drapala, Geschichte der Stadt M. Ostrau, Moravská Ostrava 1933.
A. Adamus, Dějiny města Ostravy v přehledu až
do r. 1860, Ostrava 1927.
AMO, sign. C 37, fol. 25.
AMO, sign. II B 19-123.

JIŘí HANAčEK

I-Ieraldický soubor sta vovskóho domu v
(ke 400. výročí vzniku)
Bývalý Stavovský dům - dnešní Nová radnice - stojí na jednom z historických náměstí města Brna. Původ
ní místo dal koncem roku 1230 markrabě Přemysl řádu
dominikánů, aby si zde zbudovali klášter. Postupná čin
110St podnikavých členů řádu vyústila r. 1278 ve stavbu
původního kostelíka sv. Michala a kláštei ní komplex
byl završen v letech 1489-95 křížovou chodbou, dodnes
zachovanou.
Pohostinnosti klášterních prostor již od 14. století
využíval moravský sněm a zemský soud ke svým zasedáním. Teprve i ostoucírn potřebám zemského zákonodárství :! soudnictví v druhé polovině 16. století přestal
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Brně

stačit prostor kapitulní síně a stavové začali přemýštrt
o jiném místě, Proto se na sněmu r. 1578 usnesli, abv
"pan hejtman místo příležitostnější k takové světnici
obral a touž světnici, též sklep pro registra zemská a
dva pokoje pro slyšení svědkův vyměřiti, a jakž nejlépe
moci bude, na peníze zemské vystavěti cal".

Dozor nad stavbou nové soudnice byl svěřen zkušenému a uměnímilovnému opatu zábrdovickému a želivskému Kašparu Schonauerovi a nejvyššímu zemskému
komorníku Zachariáši z Hradce a na Telči. Ti se shodli,
že příští soudní světnice se má postavit nad kapitulní
síni dominikánů, v níž se dosud sněmovalo a získali

převorúv souhlas. Ke stavbě byli povoláni italští
za vedení bratří Gabriů. Pan Zachariáš se prn
jiné povinnosti dozoru nad stavbou pozrle]í vzdal a na
jeho místo byli jmenováni jiní zástupci Slé.VŮ, kteří dílo
dovedli ke zdárnému konci.

pro to
mistři

Roku 1586 byla celá stavba ukončena aákladern 4900
zlatých; sestávala ze dvou sálů, dvou poradních místností a otevřeného renesančního schodiště. Ještě v době před kompletním dokončením místností vznikl pravděpodobně
v dílně brněnského knmeníka [tř ího
Gialdi - soubor plastických znaků, které nám podávají
představu o složení moravského zákonodárného sboru
koncem 16. století. Připomínáme si jej u příležitosti
400. výročí jeho vzniku [1583-85].
Kamenné znaky, jednotného dekoratívr.ího pojetí stylu pozdní renesance, s pll vodní polychromií, lze rozdělit
do tří skupin.
V prvé skupině to jsou nejstarší znaky čtyř plnomocník ů sněmu, kteří dohliželi na stavbu soudníce. JSOll
umístěny v otevřeném vstupním vestibulu nad schodištěm a nalézáme mezi nimi tato jména:
Kašpar Schonauer, opat kláštera zábrdovického a želivského. Energický organizátor s bohatými zkušenostmi,

nabytými ve funkci probošta premonstrátského kláštera
v Nové Říši (od roku 1555]. V roce 1568 byl zvolen opatem zábrdovickým, a aby se mohl této funkci plně vě
novat, složil prcboštství v Nové Říši. Byl zástupcem
prelátského stavu na zemském sněmu a působil v mnoha zemských komisích. Zemřel r. 1589. Jeho znak je
tvořen půlen ým štítem, vpravo je znak opatů zábr dovíckých: v červeném r? J poli tři stříbrné růže, nad
nimi polovina stříbrného jednorožce; vlevo znak želivské kanonie: v modrém poli zlatý dvojk líč. Na štítu je
postavena mitra, vlevo opatská berla (obr. Č. 1J.
Fridrich z Žer::Jtína a na Židlochovicích, příslušník
mocného panského rodu vzděauý ve vědách i váleč
ném umění, slavný vojevůdce císařského vojska proti
TurkClln. V letech 15!J6-87 a 1593-98 zastával řunk..;
nnstokornorn íka, 1590 mrstohejtrnana a 1:;94-98 hejtrnana markrabství moravského. Vedl stavby protíturecké
pevnostt Nové Zámky a bratrského sbr.ru a zámku v
Židlcchovicích. Znak: v červeném štítu ze stř íbrnéhrtrojvrší rostoucí černý korunovaný lev. K rrunované tu r·
uýřská přilba s přtkryvad ly černo-červenými
je bez
klenotu (obr. Č. 2).

tou páskou na hrdle, ve spodní zlatá hvězda, Na kolcí
s přikryvadly modro-zlatými dvě otevřená orli
křídla, zlaté a mod ré, mezi nimi hrdlička ze štítu, nad
ní zlatá hvězda [obr. Č. 4].
Další znaky jsou umístěny v rytířském sále, nazva
r ém tak proto, že se v něm konaly por ady r ytířskéhn
stavu. Po menších stavebních úpravách původní dispozice zabírá dnes místnost 21 metrů délky a 8 metrů
šíře. Na kratší příčné stěně je zavěšena druhá skupina
sedmi znaků, patřících úředníkům menšího soudu zemského, zasedajících zde v letech 1583-85.
Ctibor Syrakovský z Pěrk ova na Staré Vsi a Paskově.
původem z polské rodiny usedlé od 16. stol. na Moravě
a ve Slezsku. Ctibor zde držel mimo jlaé Boskovice,
1'. 1580 získal Paskova r. 1585 byl jmenovan do úřadu
nejvyššího písaře markrabství. Zemřel!'. 1600. Užíval
polského erbu "ogonczyk": v červeném štítu stř íbrn
polovina střely, jejíž spodní část tvoří polovina prstence. Korunovaná turnýřská přilba s červeno-stř íbrnýrní
příkryvadly, z koruny vynikají dvě červeně oděné paže,
držící zlatý prsten s červeným kamenem [obr. Č. 5].
Bořita Bohuslav z Budče a na Jiříkovicích, komorník
menšího práva, příslušník původní moravské vladycké
rodiny, povýšené r. 1687 do stavu svobodných pánů.
Držel v okolí Brna několik statků, např. Jiříkovice, Šlopanice a Líšeň. V modrém štítu jsou dvě křížem přelo
žené sekery bradatíce, stříbrné s přirozenými topůrky.
Korunovaná turnýřská přilba, v klenotu sekyry ze štítu
položené na dvou otevřených modrých křídlech. Př ikr yvadla modrá a stříbrná (obr. č. 6).
Volf Koňas z Vydří a na Bolíkově, sud menšího práva. Sezením byl též na Budči, Kr asonlcích a Bohuslavicích. Starý panský stav byl rodině udělen až r. 1687,
po vymření v r. 1741 přešel jejich znak i predikát' na
Astfeldy (1755). Znakem Volfa byly dva bílé buvolí 1")hy v červeném štítu, tytéž rohy na kolčí přilbě, přikry
vadla červeno-bílá (obr. Č. 7].
přilbě

á

í

Jan Mencl z Kolsdorfu, radní písař Brna, byl zástupcem městského stavu. Členem brněnských úřadů 5',
stal r. 1568 a zastupoval od té doby město na zemském
sněmu. Roku 1601 se stal sekretářem Ceské kancelé řn
li Praze a 1602 byl přijat mezi moravské rytířstvo. Jeh')
přísně katolické stanovisko a věrnost habsburskému domu byly roku 1622 odměněny funkcí cad y apelačního
soudu, Zemřel r. 1626. Je 11 0 znak tvořil štít poštkern
dělený bíle a červeně. Přes celé pole pl:irozený medvěd
ve skoku, probodený zespodu nahcru oštěpem. Korunovaná kolčí přilba s přikryvadly červenými a bílými, v
klenotu rostoucí medvěd [obr. Č. 3].
Jan Munka starší z Ivančic a na Troubsku, zástupce
vladyckého stavu. Byl pilným pracovníkem sněmu, zuč astn l se řady politických poselství a jednání, roku
1583 pracoval v komisi pro skládání zemských účtů a
r. 1596 d Jhlížel za rytířský stav na hospodařen s penězi povolenými na válku proti Turkům. Na základě
udělení šlechtictví roku 1523 užíval štít dělený zlatě a
modře, v horním poli hrdlička přirozené barvy se zlaí

í
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Martin Sokolovský ze Sokolova, písař menšího práva.
polská rodina, rozšířená v 15. 2. 16. století do
našich zemí. R. 1563 císař Ferdinand dovolil, aby se
Martin Sokolovský psal ze Sokolova a současně polepšl!
jeho starobylý erb "korvin". Je zajímavé, že ještě po
20 letech zde nacházíme znak původní: v modrém štítu
na zlaté ostrvě stojí černý krkavec se zlatým prstenem
Původní

Obr.

č.

5

v zobáku. Týž krkavec v klenotu na turnýřské přilbě
mezi modrým a bílým buvolím rohem. Točenice a při
kryvadla modro-btlá (obr. č. 8).
Florian Thomanykl z Kolsdorfu, písař menšího práva,
obdržel predikát a znak r. 1584. Ten je stejný jako
u Mencla z Kolsdorfu (obr. č. 9).
Jan Horecký z Horky a na Střílném, příslušník staré
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Mikuláš z Hrádku a na Novérn Zámku, z rodiny Če
z Hrádku, rozšířené koncem 15. století na Moravu.
Mikuláš spolu s moravským zemským hejtmanem Hanušem Haugvicem z Biskupic ještě před stavbou Pllvodní soudnice projednával otázky spojené s její raauzací. Jejich společné dobrozdání odstranilo poslední
překážky a stavba mohla být zahájena. Mikuláš po roku 1580 zastával úřad podkomořího moravského a zemřel r. 1597. Ve štítu vedl břevno, v klenotu pět per.
Užívání barev nebylo jednotné, znak v rytířském Sá.2
tvoří modrý štít se zlatým břevnem. Na kcrunovaná tu 'nýřské přilbě paví kyta
překrytá zlatým
břevnem.
Přikryvadla modrá a zlatá (obr. č. 14).
Fridrich z Náchoda li Horních Dunajcvtcích patřil k
velkému rozrodu pánů z Náchoda, známých už v polovině 13. století. Za Jane. Lucernourského získali Březník
nedaleko Náměští nad Gslavoll a moravská linie se po
něm začala psát. Březniř.tí z Náchoda l"lZději zchudli
a klesli až na úroveň vladyků. Až počátkem 16. století
dosáhla starší větev rcd u, sezer.ím na Horních Dunajovicích, opět stavu panského. JeJ.ch znal, užívaný až do
r. 1619 (udělení hra 1) ě c íl '. O stavu ~ získal podle pověsti
zakladatel rodu Hron ]JI'] své cestě do 'Íš") ke královské volbě Viléma Holandského: ve zlatém štítu černv
korunovaný lev, otevřená přtlbe s př íkryvadly černo
-zlatými, jako klenot řsrné orlí křídlo s kosmýrn zlatým pruhem (obr. č. ::'5).
[etřtch z Kunovic a na Uherském Brodě žil v letech
1510-82, na Uherském !;rodll fl Ostrohu byl sezením
1540-79. Jeho znak má v modrem štítu kosmé červené
břevno, na něm dvě přední puiovíny jelsna přirozené
barvy. Na tur nýřské přilbě rostoucí jelen, přikryvadla
červená a modrá (obr. C. 16).
Hanuš z Hardeka a Kladska, Iv"ochlaotn a na Letovicích pocházel z pošlcctí Prueochníků ze Stetenberka.
hornorakouské rodiny, která se kolem roku 1450 dostala do našich zemí. Rokli 1495 nabyli titulu hrabat z
chů

Obr.
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moravské vladycké rodiny, již v 16. století zchudlé a
sedící na různých malých svobodných statcích. Byl
místodržícím nejvyššího písařství. V modrém štítu vedl
pokosem stříbrnou hradbu se stínkami, na štítu turnýř·
ská přílba s tcccntct a přrkryvadly modro-stříbrnými,
v klenotu rostoucí stříbrný jednorožec (obr. č, 10).
Florian Pravětický z Radvanova a Vokachynic, pří
slušníx původní uherské rodiny, přišlé za tureckýcn
válek na Moravu. Byl delší čas ve službách pánů "Z
Hradce, v letech 1572-77 jako purkrabí na Telči. Od
1'. 1583 zastával obnovený úřad purkrabího markrabství
moravského a to uŽ do r. 1587, kdy zemřel. Potvrzeni
starodávného rytířského stavu se datuje z roku 1574:
Modrý štít, \1 něm vousatá mužská hlava s Kusem zkrvaveného ramene. l{,)lčí přflba, přikryvadla modrá a bílá,
z točenice vyntkatí dva stříbrné buzikány mezi nimi
3 kohoutí pera v barvě modré, bílé a černé (obr. č. 11).
Nejpočetnější je třetí skupina znaků, nacházející se
na p:délné stěně rytířského sálu. Tvoří ji 24 erbů oso.i,
zasedájících ve zmíněném období na moravském sněmu.
Komposice této řady je tvořena třemi znaky rytířů, núsleduje 18 členů panského stavu a končí opět třemi čle
ny stavu nižšího. Střed panských znaků [e vyhrazen pati nejvyšším úředníkům zemským.

Kašpar Koiías z Vydří, (Id r. 1583 sezen.rn na Budči.
Byl starším bratrem Volfa 'Koňase, sudího menšího práva a užíval i stejný znak (obr. č, 12).
Bartoloměj

Vanecký z [emníčky a na Valči, píšící se
u Náměště nad Oslavou. Na tomto ~8
připomíná v letech 1560-89, kdy zemřel. Vaneč držel
spolu se svým bratrem, sám byl majitelem Pavlovic,
Opatovic, Dolních Vilémovic a Dřevohostic. Rod vymřel
po meči r. 1647, po přeslici r. 1680. Ve znaku nosili
bílý štít, v něm červeného raka, na kolčí přilbě dva
stočené bílé rohy (zde vymalované jako bílý a červe
ný), přikryvadla červeno-bílá (obr. č. 13).
po obcl

Vaneč
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Hardeka a Mochlantu a roku 1503 hrabat z Kladska.
Od r. 1544 drželi Letovíco. jejichž byl Hanuš posledním
majitelem. Jeho znak tvoří čtvrcený štít, 1. pole půleno,
vpravo v modrém zlatý lev, vlevo pošík nu pruhy zlaté.
červené a černé. 2. pole je tl vněž půleno, vpravo v
červeném střfbrná orlice, vlevo sřfbrné a červené kosmé pruhy. Ve 3. červeném poli zlatá orlce. ve 4. stř
í-

Č.

11

brném červený kříž. Čtvrcení štítu nebývi na jednotlisouměrné, rovněž kolísají
i počty pruhů. Na štítu JSOll tři korunovaně turnýřské
přilby: prosti-ednf s přikryvadly červeným! a zlatými nese dvě otevřená kř.íd la, pravé j.okosern pruhované zlatě a červeně (opět neustálený počet pruhů}, levé zlaté. Pravá přilba má modré křídlo se z!a:ým kosmým

vých památkách jednotné a
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šiého a

patřil

kromě

k

nejbohctšřm

přřslušníkům

rodu.

neboť

panství patřily té" Rosice a
Drandýs. Je 11(' jméno si vždy budeme dávat do spojítcstí

mll

náměšťského

s Jednotou bratrskou: na svém panství založil nejslavtiskárnu na Moravě (původně v Ivančicích, pozdě
ji přenesenou do Kralic L v uí:'. se zrodila významná
kulturní památka -- tzv. Kralická bible. fa!"], který celý
podnik finančně zabevpečrl, se vydání kompletního díla nedožil, zemřel roku 1583 ! obr. Č. 21 i
Jan z Boskovic a na Třebové pocházel z nejvýznamnější moravské šlechty. Narod il se roku :l!iC,3 a od roku
1569 se píše po svém sídle xtoravské Třebové. Jako
člověk sběhlý ve věcech politických a soudních byl
casto volen do moravského zemského sněmu, mnoha
důležitých kom ísí a poselství. Od rokli 1582 zastával
úřad nejvyššího zemského suuího a krátce před svou
smrtí roku 1589 byl [rnenov.ln najvvšstm hejtmanem
moravským. Znak: v červeném štítu stříbrný hřeben o
sedmi zubech, turnýřská přílba s dvěma zelenými vě
níky křížem přeloženýruí a spnč ívajíclmi 11a červeném
polštáři. PřikryvaČlla červená él stř íbrná (obr. č. 22).
Čeněk z Lipého a na Hodon íné, z l ípské pošlosti vyrilkajícfho panského rodu. [al«. nejstarší syn držel rodinné statky. z nichž nejvýzn-nr.nější byly Yrumlov, Hodonín, Rosice a hrad Veveří; při dělení majetku mu
pak připadla východní část s Hodonínem. V zemské
správě zaujímal místo královského číšntk« a od roku
] 559 úřad nejvyššího maršálka krňlovstvt. dědičný v
tomto rodě. Zemřel roku 1590. Starožitným znakem rodu byly dvě černé zkrížené ostrve ve zlatérn štítu. V
klenotu zlatý kapr na červeném polštáři. podložený paví kytou. Přikryvadla černá. a zlatá [obr. i: 23].
Stanislav Pavlovský, biskup olornouck,'. Od r. 1575
proboštem v Brně, Glomouck';~n metrop. litou zvolen
r. 1579. Byl neúnavným reřormátcrsm ctrxevního života
a horlivým prosazovalelem katnhcké víry. Znak v rytíř
ském sále pochází z d oby těsně před jeho císařským
nější
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pruhem, př ikryvad la modrá a zlatá. Leva přilba s při
kryvadly červeno-stříbrnými nes» desku r rostrkanou pavími pery, na níž se opakuje 2. pole štít-i (obr. Č. 17).
Tas Meziříčský z Lomnice a na [ernutr byl posledním ze své pošlcstí sezením na Jemnici byl posledním
ze své pcšlostt, sezrním na Jemnici od rr.ku 1577, majitel Říčan R hrad n Vevr l od roku 1537. Zemřel 1'0ku 1603 ve funkci nejvyššr'io sudího zemského. Známý
znak mohutného rodu pánů z Lomnice tvořil stříbrný
štít, v něm černé o~'Jí l{řídlo se z.latou Družinou, na
turnýřské přilbě s přtkr yvadl V čeruo-střtbrnýmí totéž
křídlo jako klenot (obr. Č. 18 J.
Hartman z Liechtensteina ii na Lomnlci, z rodiny
štýrského původu, počítané však mezi nejstarší moravské rody, neboť zde získali dědičné majetky už za
Prernys'a Otakara II. Hartman (1544-95 J <'ozvedl k novému rozkvětu rod zejména vypočítavými sňatky svých
synů s dcerami Jana Šembery (;ernohorského z Boskovic. Původní znak byl štít dělený zlatě a ::bľveně, korunovaná přilba s klenotem dvou složených Křídel v barvách štítu, vřikryvadla červená a zlatá (0 1) 1'. č. 19).
í

í

Karel starší z Žerotína a 1'.1. Starém Jičíně patří
k nejvýz uarnněším osobám našich dějin. :'Jarozen roku
1564, velitel moravského vojsku proti Turkům, 15941602 členem zemského soudu moravského, 1608-1618
moravský 'Zemský hejtman. Třebaže sám nekatolík, rozešel se v době povstání s moravskými protastantskýmí
stavy. Po jejich porážce se však všemnžně snažil poskytnout pomoc pronásledovaným osobám " SVO:.l mravní velikost prokázal nepřijetím projevů císařské přízně
a raději r. 1629 opustil zemi. Na své statky se občas
vracel a při jedné návštěvě zde r. 1636 zemřel. Známý
znak má v červeném štítu černého korunovaného lva
rostoucího ze stříbrného trojvrší. Korunovaná turnýřská
přilba s přikryvadly černo-červenými je bez klenotu
(obr. Č. 201.
Jan starší z Žero:h,: a na Nérněštt 'Jyl otcem přede-
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polepšením: čtvrcený štít, v jelw7' 1. a 4 p,.Ji je rodový
znak biskupův (v modrém poli nad ztatý.n půlměsícem
zlatá hvězda], ve 2. a 3. řtvnině znak biskupství (v
červeném poli šest stříbrných kuželů v postavení 4,2).
l':a štítu mitra, vlevo berla. štítonoši dva andílci (obr.
č. 24).
Hynek Brtnický z Valdštejna a na Iirtnici (1545-

Obr. é. 17

1596), pů vodem z nejvýznamnější domácí rodiny. Jeho
osudem byla politická dráha, r. 1580 se stal nejvyšším
sudím, 1588 nejvyšším komorníkem a 1:;1)3 hejtmanem
markrabství moravského. [eho štít byl ~tvrcený zlatě
a modře, v každém poli vpravo obrácený lev střída
vých barev, na korunované turnýřské pillbě rostoucí
lev modrý, přikryvadla modrá a 'Zlatá (o:':r Č. 25).
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Zachariáš z Hradce [L;26-1589] patřr: lc původní komisi, která měla dohlížet na stavbu sou.Iníce, Úspěšný
politik, zuamenítý hospodař Cl znalec v otázkách zemské správy byl povolán k mnoha úřutlů.n. V letech
1558-1567 a 1573-15R7 zastával úřad nejvyššího komorníka, 1567-1571 moravskóho hejtmana, zastupoval
Moravu při korunovaci [1 udolřa II. atd. Na svém telč-
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sk em panství provedl rozsáhlé hospodúrské reorganizace, zejména v rybníkářství a řemeslech. Stít je čtvrce
ný s modrým středním štítkem, v němž je zlatá růže.
V 1. modrém potí zelaný věnec, 2. pole děleno zlato-červeně, v 3. modrém poli pod zlatou korunou zlaté
písmeno M, ve '1. modrem poli zlatá kotva. Na štítu
korunovaná tur nýřská přilba s přtkr yvadly modro-zla-
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v klenotu zelený věnec mezi dvň.ua modrými
posázenými zlatými srdíčky (obr. Č. 26].

Hynek starší Bruntálský z Vrbna, sezením na Bruntále, Kolštejně tl Bystřici, býval též moravským zemským
hejtmanem v letech 1572 a 1590-1594. Kromě uvedených panství držel též Klírnkovíce, Hel štejn a Lipník.
Zemřel roku 1597. Znak: v modrém štítu zlatě břevno
povázené šesti zlatými liliemi (3,3). Na korunované
turnýřské př ilbe
s př ik rvvarí ly modro - zlatými ztatý
sloup prostřelený šípem (cbr. Č. 27].
í
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stříbrnými dvě složená cr lí křídla, opnkující štítovou
figuru (obr. Č. 30].
Smil Osovský z Doub-avíce a na Tře:JÍči, vyntkajlcí
hospodář a clJplomat. Eyl nejslavnějším z celého rodu,
královskýrn i udou, místcdrž ícírn a nejvyšxím zemským
sudím. Na svých statcícl: upravil právní j.oměrv zvláštním zřtzeníin Codex Dubravtcte n. Zemřel jako poslední

Fridrich z Zerotína a I1Ii Židlochovicích [1550-1598)
má zde znak podruhé. Púsobil v diplomauckých službách Karla V. a Ferdinanda 1., později SI:: proslavll na
poli válečném, zejména v bojích proti sultánu Solimanoví. V letech 1594-1598 byl zemským hejtmanem a
místodržícím nejvyššího komorrnctví na Moravě. K jeho
rozsáhlým statkům patřily Pouzdřany. Židlochovice,
Uherčice a další, ke konci života i Pře rov , i:nak je stejný jako u dříve uvedených Žerotínů (obr. Č. 28).
Jiří Zajímač z Kunštátu a na jevíšovu ich, od roku
1564 majitel panství Jevišovice, se stal i poručníkem
svých bratří a vladař srn radu na způsob Rožmberků.
Tato správní funkce však existovala jen do smrti Jiřího
r. 1587. Znak byl pro všechny větve kunštátského rodu
stejný: štít dělený černě a stříbrně se dvěma stříbrnými
břevny v horní půlí. Korunovaná turnýřsku přilba s při
kryvadly černo-stříbrnými zde nese dvě složená křídla
s barvami štítu, dělení je však vedeno pokosem (obr.
Č. 29).
Jindřich Václav Krajíř z Krajku a na Mladoňovicích,
ze staré korutanské rodiny, zdomácnělé '; řechách koncem 14. století. Střediskem jejich majetku na Moravě
bývalo okolí Dačic, avšak celý rod vymirá již roku
1600. Znak je zde zobrazen poněkud odchylně od užívaných versí, jako pošíkern dělený štít st-ibmo červeně,
na korunované turnýřské přilbě s příkrvv.rdly červeno-

HYNEK BRTNICZKI Z. WALDS:::TEIŇA A NA
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svého rodu r. 1íJ13. Znak: v červeném štítu bílá zavínutá střela, '/ klenotu na přilbě paví ky'a prctknutá
touž střelou, přtkrvvadla červená a bílá ~obr. Č. 31).
Jan z Lipého a na Krumlově, stolník císaře Rudolfa
II., synovec dříve uvedeného Čeňka z I,;?ého. Po svém
strýci zdědil !iodonín, brzy jej však prodal a ponechai
si pouze Krumlov. Věren rodové tradici zastával v le-

HyNEK STJRS'51 lIRVTA SKIZWR.1>N\.AM
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tech 1576-159[; úřad ne ivyšsfho maršé I .ca království
českého. jeho znak byl ilz popsán dříve [0br. Č. 32).
Bernart Drnovský z Drnovic a na Rújcr, pokrokový
feudální podnikatel, na Drnovicích od rOKU 1544. Na
Rájci, kam přenesl centrum svého panství, rozvíjel hlavně pivovarnictví a chov ovcí, které spolu ~ rozsáhlými
lesy a polnostmi se staly "ákladem jeho bohatství. Roku
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1589 získal úřad nejvysšího sudí markraust ví, který zastával až do své smrti 1'. :i6D1. Štít Drnovských byl stejný' jako li všech pošlostí Kunštátských, ruzd ílný byl klenot, ve kterém byly dva buvolí rohy s černo-stříbrnými
pruhy, jejichž počet kolísal. Přikryvadla (ei ná a stříbr
ná (obr. č. 33).
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Jaroš Morkovský ze Zástřizl, píšící SEc r d roku 1566
na Morkovicích a Svatobořicích. Postupně nabyl Buchlova a Židl0Cl10vic a r. 15"37 koupil Boskovice. Nijak výrazně
nezasahoval do veřejného žívora a poněvadž
zemřel r. 1583, není vyloučeno, že jeho erb byl v rytíř
ském sále zavěšen již posmrtně. Znak: v ,'erveném štítu stř íbr ně lilie, turnýřská přilba s točenicí a přrkry-
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vadly červeno-stříbrnými nese v klenotu 3 pštrosí pera
- stříbrné mezi červenými (obr. Č. 34].
Jan Pražrna starší z Bílkova a na Uhřicích, držel též
Polom, Kyjovice a Leštno. Vladycká moravské rodina
měla v modrém štítu dva přirozené parohy o 4 výsadách, v klenotu na tur nýřské přilbě tutéž figuru, při
kryvadlc zlatá cl modrá (obr. Č. 35).
Tímto znakem se uz-rvlr soubor v r ytíř .kérn sále Nove radnice' Brně, soubor mimořádné UP._ii I8Ck é a historické hodnoty. Jeho cena spočívá předevsi-n v kompletním přehledu nejvyšštch zemských ůřet'r.Iků, členů i
přísedících zemského soudu, stejně jako v autentičnosti
dobr.výcu znaků 1 barev.
Rytířský sal byl v posledních desttiletích přebudován
na sií.atkovou síň, čímž se znakovému souboru dostalo
jak důstojného využití, tak jeho zpřřstupnění dalším
á
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Vítkovických železáren

VLADIMÍR MARKL:

Vznik a vývoj

značky

v

V. z.

Vítkovické horní a hutní těžířstvo.
období, kterým se v této kapitcle budeme zabývat, jel nejdelší v historii Vítkovických železáren a
sahá od r. 1873 do r. 1945 včetně. Tedy opět dvojnáČasové

sobek trvání předešlého údobí. Pro nás je důležité také
tím, že s konečnou platností přineslo tak dlouho oče
kávanou podnikovou značku.
Komplex výrobních zařízení jsme opustili v době hlu-
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kolejnice od Severní dráhy Ferdinand:vy, hledala se
nová, kvalttnější těžiště základ nlch surcvtn. Do této doby spadá výskyt prvního ;-,Iavičkového papíru s textem:
Witkowitzer Bergbau- & EisenhUtten-Gewerkschaft.
I ísmena jsou psací, délka názvu podniku včetně tečky
je 133 mm. Výšku jednotlivých písmen je možno rozdělit následovně: velká písmena jsou vysoká 4 mm, malá pák 3 mm. Datumt! pcd textem je 9. sept. 1879.
S tímto firemním tiskopisem samozřejmě dobíhají, jak
jsme se zmínili již v p ředešlém článku, staré tiskopisy
rc thschildovské éry. Zároveň s prvním výskytem nové
"hlavičky" vznikají dvě následující pečetidla. První typář je kulatý o 0 37 um. V legendě čteme:
WITKOWITZER i<ERGBAU· & EISE:.JHOTTEN-GEWERKSCHAFT
ÚVOdní a poslední slovo od sebe odděluji hornické atributy o výšce 4 mm :1 šířca 5 mm. Výška jednotlivých
písmen činí 4 mm. 'J pečetním kruhovém poli o 0
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boké hcsp odzu'ské krize. Lékem na tento neduh mělo
být spojení k ap it ál u Rothschildů a Gutmannů, v železářském
pod.rlkán
měli
být posledně jmenovaní se
svým apa ráton. techniků a jim vlastní podnikavostí do
jisté míry štikou ve stojatých vodách tehdejšího "roz
rnachu" železáren. Kapitál vlcžený do podn ík ání byl
zprvu v poměru 51:49 ve prospěch původních majltelu,
po dosazení nového ředitele Paula Kupelwiesera se v
roce 1876 tento poměr srovnal na konečných 50:5U.
V roce 1874 bITI nově vytvořený finanl'nj gigant při
hlášen u Obchodní a živnostenské kornovy pod názvem
,.Witlwwitzer Bcrvbau- u.id Eísauhutter rjrewerkschaft".
Pod novým názvem, poxílen finančně a později, jak jsme
se již zmínili, i personálně vstupuje na kolbiště prů
myslového klání. Než si povím') něco z historie, alespoň
orientačně
několtk
slev o nových spolumajitelích.
Bratři Vilém a David pocház el
z nezámožné lipenské
židovské rodiny Gutrnannů, ale jejich o sobnt vlastnosti
je přivedly až ke šlecl11ickému titulu, ljyť k j"!lO ne]
nižšímu stupni. Stalo se tak 15. 12. 1878 a znak, který
při povýšení získali, popisujeme následovně: "Šlít čtvr
cený, 1. a 4. pole zlaté s polovinou černého orla, 2. pole modré se zlatým ozubeným (palečným1 kolem. Třetí
Irle je opět mcdi se Zl:HOU kotvou. Dva ;,'enoty: prvním JSO\l zavřené kř la, zadní zlaté, ",1 před
černém je položena zlatá letící včela; druhým je vyrů
stající zlatý lev držící V8 zvednuté pravé tlapě hornícka kladívka (mlátek il želízko); přtkryvad la jsou černo
zlatá a modrozlatá ". Deviza Davida zněla: "Alles zur
Zeit" (Všeho do času j a Vilém užíval znakové heslo:
"Semper progrediens" (Stále vpřed 1. I my se na chvíli podržíme této zásady a s pomocí některých událostí
si př iblfž íme atmosféru té doby i některé tendence,
kter-é vedly ke konečnému slovu při tvorbě podnikové
í

í

é

í d

n í m

Značky.

Novy ředitel Kupelwieser se dal neprodleně do rekonstrukce železáren, závod získal nové objednávky na
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totí.ž s jejím hlavním závodem na

Iečnostř,

2/3teL gegen frtiher herabgesetzt ~urde.

H tkolllHz.

Um

28. Ma 1 lB96.
OIRfCTION DER WITKOWlTZER
BERGBAU· & EISENHOTTEN-GEWERKSCHAFi

c
Obr.

Č.

4

23 mm, odděleném od legendy výraznou llnkou, nacházíme na ploše 16 X 19 mm stylizovaná, navzájem propletená písmena E,W z, B, jež jsou počátečními literami
nového názvu podniku (obr. č, 1). Toto pečetidlo, jehož
otisk na listinném materiálu je v současné době více
než žalostný (obr. č. 2), bylo používáno jako výraz suverenity celého těžířstva, kdežto pečetidlo druhé (obr.
č. 3) pak sloužilo pouze ředitelství železáren-). Je o néco menší, kruhové o 0 34 mm s legendou:

WITKOWITZER EISENWERKSDIRfCTION
Jako v předešlém případě, tak i zde nacházíme hornícboi. kladívka, tedy zkřížené želízko a mlátek, jež zabírají plac hu 7>(5 mm, výška písma je 2,') mm. I zde je
pečetní obraz oddělen od legendy linkou. která tvoří
kružnici o <25 2'.1 mm a stylizovaná propletené písmena E,vV [Elsanwer k Witkowitz) zabírají plochu 18X18
mm.

Rr z.vojl V. Ž., stejně jako rozvoji železářství v Předli
tavsku, pomohla značně zrněna celních tarifů v letech
1878 a 1882; první zrněna přišla v údobí dokončení pře
stavby V. Ž. a zároveň mu nepřímo napomohla při rozšiřování provozů koupěmi jiných, menších závodů. Pří
kladem může být odkoupení Schíí llernvy válcovny v
Ostravě v r. 1880. Rok nato odjíždí Kupelwieser s hl avním inženýrem do Anglie, aby získal nové zkušenosti
s bessemerováním. V roce 1882 bylo započato se stavbou nové mostárny, rýsují se projekty na rourovnu ;'
začíná se uvažovat o výstavbě železntcní přípojky do
Svínova, která by měla spojit Vítkovice s touto obcí,
a tak ekmomícky navázat na Severní dráhu Ferdinandovu při současném spojení starých i nových provozů
železáren. Bohužel celá záležitost byla díky nepružnému jednání Alberta Rothschilda oddalována a tak k jejímu dostavění došlo teprve v r. 1889, kdy již mnohá
pozemkv byly zastavěny nebo propůjčeny k dolování.
Ztráta se měla vyrovnat a také později byla vyrovnána
částečnou změnou výrobního programu. Se zamýšlenou
změnou navštívil Kupelwieser r. 1888 Sheffield a dovezl
si odtud návo.í na instalování hydraulického kovářského
lisu, který byl nejvhodnějším nástrojem na opracování
velkých, až 600 tunových bloků vhodných pro výrobu
pancéřů. V tomto roce byla VHHT zakoupena Žofínská
huť. Před tímto obdobím bylo nutno zajistit novou, kvalitnější surovinovou základnu. Dochází k postupné kartelizaci a v některých výrobních programech se spojují Vítkovické železárny s Pražskou železářskou spo-

Kladně,

a

dalšími podniky: Alpinka se svými závody v Rakousku,
Štýrsku a Korutanech, Teplická válcovna, Česká moutanní společnost v Králově Dvoře u Berouna a žele-zárny Těšínské komory v Těšíně. Ze hry vypadají Salmovské železárny v Elansku, železárny v Maríúnskérn Odoli,
Ludvíkově, [íncích, Sobotíně a Štěpánově.
I když v mnohých věcech podniky sdružené v kartelu
spolupracovaly, vládl v jejich středu nesoulad, daný
růzností původu kapitálu, ať už to byl pi"í[.'é:d Rothschil '
da a Bontouxeho, či Dolnorakouské eskomptní banky
a financí Pozemkového úvěrního ústavu se snahou získat převahu na svou stranu a konkurenci zlikvidovat
Chuti by bylo dost, ale žádná skupina nebyla tak sí i
ná, aby misku vah převážila na svou stranu. Vltkovlck:'
železárn- zatím dále investují a zakupují v r. 1889 rud
né doly v Dlosgyěcu, v r. 1895 doly na rudu ve slovenských Kotrbaštcb..a kuoítálově se podílí na švédské akciové Společnosti Bergwerksaktionbolagec Freja, která
byla založena v r. 11l97.
Na listu z 28. 5. 1895 můžeme vidět :'iremní značku
následujicfho znění:
D'.RECTION
der
WHkowitzer
Bergbau- und Eisenhtitten-Gewerkschaft
Witkowitz [Mahren]
Obd élufkcvá plocha, zabraná firemním n.iptsem má výš-

ku 18 mm a šířku 54 mm. V 1. řádku !e výšxa písma
2 mm, druhý i'ádek je vysoký 1 mm, velká písmena
v 3. řádku jsou vysoká 2 mm a malá dosahují výšky
1,5 mm, velká oJI.,mena v řádku č. 4 jsou o 1 mm vyšší
než v řádku předchcztrn a malá písmena dosahují velikosti velkých písmen z řádku prvního, pátý řádek odpovídá svým výškovým členěním řádku Č. 3. Text je
v barvě černé. Na \;lmŽe tiskopise nalézáme razítko
[cbr. Č. 4) na ploše o výšce 8 mm a šíře" bZ mm s následujícím textem:
DIRECTlON DER WITKOWITZER
BERGBAU- & EI8ENHOTTEN-GEWERKSCHAFT

der

Wltkowitzer

Bergban- nnd

EisenhňUen-Geworkschaft

Witkowitz (Miihren ,
feleglamm ;:r~14~ ái_§~'Jb Witko witz,
Rf~Hnt\"'\Htllllg-

Hei

wird lim Angal.e
gebf:ten.

vursteilf:nd'~r

~r.
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Výška písma je v obou řádcích 3 mm a délka textu 1.
je pak 41 mm))
Týž text o stejných rozměrech jako na firemním
označení listu z r. 1895 je i na hlavičkovém papíře z r.
1899 (obr. Č. 51, pouze barva textu je modro-fialová.
Při bcd hvější prohlídce tohoto cbchcdnu:o ttskoptsu-]
nalezneme v jeho etřr du filigrán o rozměrech v = 8ti
mm, š = 63 mm tehož tvaru, jakého je otisk pečetidla
na obl'. Č. 3.
Pro další ukázku podnikového označení na úředním
tiskopise nám velmi dobře poslouží list z 9. 5. 1903
(obr. Č. ti), kde čterr.e následující text:
řádku

Centr al-Dtre ct íon

Witl<owEzer BergbauWitkowitz, Mahr on.

der
und

Eísenhůtten-Gewerkschaí t,

Obdé lníková plocha, kterou nápis zabíré, je tvořena
mm a clélkou 205 mm. T zde najdeme filigrán, který je tvoi'(;n 5 ) malým říšským znakem. Opel
si blíže povšlmncme výškového dělení ř árik ů. V prvním
řádku jsou velká písmeni! vysoká 10 mm, malá pak 3
nim, v druhém u "der" písmeno d = 2 .nrn, zbývající
písmena mají výšku 1 mm. U malých i ;ell,ých písmen
řád ku třetího je výška totožná s řád ker:: Č. 1, pouze
výškou 26

písmeno f je vysoké 12 mm, slovo Mahrcn pak má u
velkých písmen veltt.ost C mm a u malých 2 mm. I na
tomto listu nalezneme razítko (obr. č. 7; na ploše o
výšce 9 mm a šířce 67 mm s textem:
CENTRAL-DTRECTION DER WITKOWITZER
BERGBAU- & EISENHUTTEN-GEWERKSCHAFT
Ll obou řád ků je výška písma 3 mm a u prvního řádku
je délka textu 62 mm
Po období konjuuktury nastoupila v letech 1901 1902 opět hluboká hospodářské krize, ťokonce hlubší,
než byly všechny pře-ír.hozř. Došlo k rozpadnutí kartelu
a tím k oslabení schopností čelit pokusům ko-ikursnčních podniků o získán! tradičních od hytišt Vítkovických železáren. Pruto se V. Ž. snaží dostat pod svou
správu všechny menší podník y v okotí, např Mcravsk oslezskou drátovnu v Bohumíně. Za dalšími konkurenty
v bezpi ostředni b lízkostt železáren stál říšskoněmecký
kapitál i Hahnova rourovna ve Svinově, Železárny ve
Fryštátě). Jiný korikur .3i1 t, třinecké železárny, které byly převzaty Báňskou a hutní a financovány vídeňskou
Bankou pro pozemkový úvěr, byly i nadále finančně posí lové ny i přes to, že Kartel byl v r. 1903 'Znovu obnoven. Hrozby jejich pi'edstavitelll, že
ze staronového
uskupení vystoupí, se naplnily teprve v roce 1912 To,
že tento poduík setrval v kartelu celých 9 let, bylo zásluhou guvernéra Pozemkové banky 'I'aussíga. Dalším
konkurentem, na nějž železárny ve Vítkovicích nestačily, byly plzeňské ~),odovy závody. Nepodařilo se získat ani podíly na unadajících železárnách v Sobotíně
a Štěpánově, stejně jako později Thielovy železárny ve
Fryštátě. Situace byla zkomp líkována konkurencí a rr,P.rických firem Betlehem Steel Corp. a Garnegie Steq,
Works, které začaly pronikat se svými pancářovyrui
deskami na evropský trh. Také zbrojní dodávky byly
svěřovány vládou Rakousko-Uherska různým pc drilkůrr,
a Vítkovice, í když nevyšly naprázdno, nezískaly na
i:ádný produkt monopol. Slabou náplasti na tyto "n?·
úspěchy" byla kapitálová účast na ostravské strojírenské firmě Elbartzhagen a Glasner.
Z této dóby, přesuějt z G 2. 1907, známe další razítko,
které zabírá plochu o výšce 11 mm a šířce 60 mm.
V textu čteme:

WITKOWTTZER BERGBAU-UND
EISENHUrTEN-GEWERKSCHAFT
V prvém

Obr.
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Č.

7

řádku

jsou písmena vysoká 4,5 mm a délka
58 mm, iádek druhý je dlouhý již zmíně
ných 60 mm a písmena jsou 5 mm vysoká.O Další ukéz
ka razítka je pouze uepatrriě rozměrově odlišná, plo
řádku

činí

fTt<'OWITZER BERGBAU.· tJN r
...

'E JSEN HUTT ENG E\,V r R1\ SCHA FT
Obr. C. 8

cha kterou zabírá je vysoká 10 mm a dlouhá 58 mm
(obr. č. 8). Legenda zní:
WITKOWJTZER BERGBAU UND
EISENHOTTEN GEWERKSCHAFT
Výška písmen je 4 mm a shodriá pro oba i';idkyJ) Okr ajevě si můžeme všimnout hlavičkového papíru i někte
rých razítek podniků, závodů, či jejich částí, které byly
pro provoz železáren nezbytně nutné. Například doly
na rudu v Kotrbaších. Jejich razítko i hlavička měly
stejný text
Abteilung
Eisensteinbergbau Kotterbach
der
Witkowtrzer
Bergbau - und Eisenhiitten
Gewer kschatt

8)

Nebo vítkovická železnice:
Witkowitzer Werkeisenbahn.

Na listu z 5. 3. 1908 v záhlaví
[obr. č, 9) čteme:

úředního

tiskopisu

Zentral-Direktion
der
Witkowitzer Bergbau-und Eisenhiitten-Gewerkschaft,
Witkowlt'z, Malu-en.
Plocha tohoto označení je dána výškou 25 mm a délkou 195 mm. První řádek je dlouhý 42 mm, výšky jed
notl ivých druhů písem [sou následující: velká písmena = 7 mm, písmeno I = 4 mm a zbylá malá písmena = 2 mm. Délka "der" je rovna 4 mm, výšku
d = 3 mm, ostatní písmena jsou 1 mm vysoká. Konečně
výška písmen v řádku třetím je odstupňována následovně: velká písmena 8,5 mm, písmeno t =
5 mm, g =,
= 8 mm, malá písmene jsou vysoká 2,5 mm. U slova
Mahren je písmeno M vysoké 6 mm, výška písmene
h = 5 mm, zbylá malá písmena mají výšku 2 mm.
Délka slova je 20 mm.

9)

Razítko má následující legendu:
Délka nápisu 121; mm, výška velkých pícnen 4,5 mm
písmeno t je vysoké 4 mm, zbylá malá písmena mail
výšku 3 mm.

. __._

Obr.
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ZENTRAL-DIREKTION DER WITKOWITZER
BERGBAU-& EISENHOTTEN-GEWERKSCHAFT.
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Délka 1. řádku =o 66 mm, druhý řúd ek je dlouhý 72 mm.
Výška písmen je totožná, totiž 3 mm. Na výšku měřř
razítko 8 mm)O)
Za éry ředitele Schusrera bylo používáno razítko s lcgendou:
WITKOWITZER BERGBAU- UND
EISE!" H JTTEI\ -GEWERKSCHiI"!'T
(obr.

č.

10;

Na listu, který je datován 1. 7. 1911, znbírá výše zmírazítkl plochu o výšce 10 mm a délce 58 mm.U!
Nad Evropou se pozvolna stahují válečná mračna a
Vítkovické železárny se začínají více orientovat na zbrojni výrobu, af jsou to pancéřové desky, náboje či torpéda, nebo kooperace i s konkurencí, např. se Škodovkou. Ale vbrzku byl trh nasycen, a tal: se do popředí
dostává, dokonce jako nosný program, .:)ět strojírenská
výroba. Využijeme naposledy klidu před bouří a velmi
stručně si popíšeme hlavičku a razítko nejvyššího orgánu VHHT, totiž její rady.
něné

Gewerkschaftsrat
der
Witkowitzer
Bergbau-und Eísenhůtten-Gewerkschaf
t.
WIEN

Razítko na tomto tiskopis') z 13. 3. 1914 obsahuje leger:
du:

ZENTRAL DlRECTION DER WITKOWITZER
BERGBAU-& FISENH'U'TTEN GEWERKSCHAFT
Výška písmen obou řádků činí 3 mm, pouze & = 25 mm.
Délka 1. řádku je 63 mm, u druhého pak 69 mm. 1'1')cha je dána výškou 8 mm a šířkou 69 mm 13 ). Další razítko vidíme- na tiskopise z 15. 6. 1917. Je poněkud čle
nitější a legenda je jinak uzpůsobená. Na ploše o výšce
16 mm a délce 57 mm čteme:
ZENTRAL DIRRECTION DER
WITKOWITZER BERGBAU-UND
EISENJI0TTEN·GEWERKSCH,;'F'l'
První řádek je dlouhý 33 mm a výška písmen = 3 mm.
Druhý řádek je nejvýraznější, dosahuje výšky 5 mm "
délky 56 mm, výška písmen řádku třctfho je pouze
4 mm a délka textu je 57 mm. 14 )
S každou válečnou výrobcu kráčí ruku v ruce nespokojenost dělnictva, která se projevuje m. j. častým stávkovým hnutím. Tyto jednotlivé akce v našem případě
vrcholí generální stávkou 14. a 15. října 1918. K pře
vratu naprosto tichou cestou 15) došlo už 28. října téhož
roku a v dějinách železáren se začíná psát nová kapitola.

Text zabírá plochu o výšce 18 mm a délce 54 mm. Razítko je textově členěno poněkud jinak:
GEWERT~SCHAFTSRAT

dnr Witi<owitzel' Rergbau- u. F.isenhiitten-Gewerkschaft.
Plocha zabraná razítkem je udána výškou 10 mm a
délkou 93 mm. První řádek je vysoký tJ mm a diouhý
50 mm, u druhého je výška velkých písmen rovna
4 mm, zbývající písmena jsou velká 3 mm, délka řádku
je 93 mm. Popsané ukázky můžeme vidět na listu ze
dne 30. 1. 1913. (2)
28. 7. 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a opět je vše jinak. Rostou investice, Závody se
iozštřují. Na mnohé výrobní programy se nedostalo, ně
které musely být omezeny, hlavním odbšratelem je armáda a vše se přizpůsobuje jejím požadavkům. Z tohoto
období zřejmě pochází hlavička s následujícím textem:
Zenl ral-Drrektlon
der
Witkowitzer Bergbau-und Eisenhiiiten-Gewerkschaft,
Witkowitz, Mahrcn.
Plocha, kterou nápis zabírá, je dána rozměry: výška =
= 31 mm, délka = 204 mm. Prvý řádek je 60 mm dlo,
hý, výška velkých písmen je 10 mm, malých 3 mm.
Druhý řádek je 7 mm dlc.uhý, písmeno d je vysokr3 mm, zbylá dvě písmen a js.ou 1 mm vvsoká. Třetí ř·~
dek - velká písmena JSOLi 10 mm VYSOKá, výška g c= 9 mm, zbylá ptcmena mají výšku 3 mm. Spojka "und"
je dlouhá 10 mm, výška písmen d = 5 mm, zbylá pís
mena jsou 2 mm vysoká. Slovo M,'!hren jo dlouhé 18 mm,
výška písmene M = 8 mm, 11 = 8 mm, zbývajícl p ísmr.na jsou 2 mm vysoká (obr. Č. ll].

< Obr.
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VHHT mezi

dvěma světovými

válkami

státoprávního uspořádání Evropy po prav E'
válce se začínají měnit poměry v zahraničním
obchodě nově vzniklé Československé republiky. V počátcích chybí kapitál i odbytiště, negativním jevem pak
zůstává oríeutace nově vzniklého státu na dovoz, chybí
kvalitní surovinová základna, vliv cizího kapitálu je
stále značný. V meziválečném období ovládají suverénním způsobem hutní průmysl v ČSR tři koncerny Vítkovické horní a hutní těžířstvo, Bánská a hutní společnost a Pražská železářská společnost. Největší koncentrace tohoto průmyslu je v ostravské aglomeraci.
Náklady na provoz podniků, i přes blízkost uhelných
nalezišť, byly ve dvacátých letech na Ostravsku vyšší
než v západoevropských státech. Další nevýhodou byla
velká koncentrace železářského průmyslu na malé ploše
a pro V. Ž. i ztráta tradičních odbytišť. Československá
buržoasie v boji proti německému kapítalu, který sídlil
převážně ve Vídni
využ da tzv. nostrtříkač.uho zákona,
který přikazoval všem akciovým společnostem, které
vlastnily kapitál a výrobní prostředky ml 'lzemí republiky, přenést sem i svá sídla a požádat () uznání česko
slovenským státem. Této situaci se museli přizpůsobit
i majitelé VHHT a obchodní ředitelství se včetně učtár
ny stěhuje do Vítkovic. Přesídlením dochází k zajímavé
situaci. Úředním jazykem je čeština, ale do řídících
funkcí se mohou dostat lidé, kteří přinejmenším považují němčinu za svou druhou mateřštinu.
Navenek je čeština reprezentována na první sřragts
tické ukázce (obr. č. 12]. Je jí pečef o 0 35 mm s legendou:
Se

změnou

skončené

VÍTKOVICKÉ HORNÍ A HUTNÍ TĚžlŘSTVO
Výška písmen je 4 mm, pouze písmeno A je vysoké
3 mm. Maz! slovy VÍTKOVICKÉ a TĚŽÍŘSTVO se nalézají
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atributy horntctví o vysce 5 mm. Celá legenda
je ohraničena dvěma Unkamí, jejich vzdálenost od sebe je 6 mm. Vnitř-ní linka ohraničuje pečetní pole o 0
21 mm v němž JSOIl umístěna ozdobná, navzájem propletená prsrnena PÚK.'oJ I na ukázce hlavičKY firemního
pap íru l'" z 30. 12. 1922 vidíme českou legendu:
Vítkovické herní

fl.

hutní

těžířstvo,

Vítkovice
(obr. Č. 131

nost odušít se na první pchled od svých kolegů a soupeřů. Tímto odlišením má být ochranná známka, která
hy měla do jisté míry zastupovat i značku podnikovou.
O této problematice bylo jistě uvažováno Již dříve a tak
je dne 11. 12. 182') pod ř.. 3177 registrováni! u OŽK v
Olomouci první ochranná známka, a sice; obrazové "V"
ci" W" s kladivy a letopočtem 1829. ť.iezir;árodně je
-ak registrována pod Č. 45 938 dne 3. 3. 1926 Podíváme
se teď na dvě ukázky.21) Legenda je tištěna psacím
písmem a zní:

včetně

zminene zrněny prodejní kanceláře Dole pak
nacházíme další z mnoha razítek, tentokrát s českou
legendou

Witkowitzer Bergbau- und Eíseuhůtten
Cewerkschařt Witkowitz.
(obr.

Č.

14J

Č.

15J

ÚSTŘEDNÍ ŘEDITELSTVÍ

V

VÍTKOVICKÉHO HORNÍHO A
HUTNÍHO ~ĚŽjŘSTVA
(] pronikání
d alů VHHT:

češtiny

do

ůiednfho

styku

těžířstvo

Vítkovlcké kamenouhelné doly

18)

řádek má malá písmena vysoká 3 mm, zbylá pak
mm, délka íntcrpunkčntch znamének = 1 mm. 2. ř
c'.«k
výška malých písmen = 2 mm, ostatní pak
3 mm. Délka 1. ř ád ku je 62 mm, délka 2. řádku je
65 mm. Plocha, kterou nápis zabírá, je dána výškou
9 mm a délkou 65 mm. O tem, že němčina vládne dál,
přesvědčtn;e se na dalším hlavičkovém papíře s něrnec
kým textem, tvořeným psanými písmeny:

L
'I

á-

Witkowítzer Bergbauund Eisenhiitten-Gewerkschaft
Witkowitz.
Zcr.tral-Dírectíon Wítkowitz, Mahren.
19)
Délka 1. řádku je 190 mm, výška velkých písmen jo
9 mm, g = 8 mm, f = 12 mm, t = 5 mm malá písmenu jsou 3 mm vysoká. Druhý řádek je o něco nižší, vel
ha písmena mají výšku '7 mm, t = 3 mm, k = 5 mm.
malá písmena pak 2 mm. Délka celéhc označení je
87 mm. Výška nápisu je 22 mm, délka ("lé hlavičky
1.90 mm. Jak vypadá spl ynutí němčiny a češtiny v praxi,
o tom nás přesvědčí pcslední slovo v následující hlavíccs:
Witkowitzer Bergnau-und EisenhUtten-Cewerkschaft
Mií.hren
Zentral· Direktion W.;.(kowitz, Mahr en (Če:::lloslowakei)201
Plocha nápisu je dána výškou 14 mm a dUkou 185 mm.
Rothschildcvský kap
i přes
ústupky bral "přání" vlády nikterak úzkoprse a krizi, která v roce 1921 postíhla železářský pr.unysl, řešil po
svém. Začal hledat nová odbytiště na zr.hr antčních trz.ích, tentokrát netradičně - v Sovětském svazu. Toto
počínúnl vyvolalo do jisté míry údiv u konkcrence. Ně
které společné zájmy českos'ovenskýcu železé íských
podniků a řřsskoněmeckých monopolů vytvářely předpo
hlady k vzájemné spolupráci, ale také k nerítostněmu
Loji. V roce 1926, po založení Evrnpskeho ocelářského
kartelu, rozhodly se i československé hutní koncerny
k účasti na širším podnikání. Autornatívky vzniká nuti t á l

< Obr.

Č.

verzi 22) Lápis zní:
Vítkovické horní a hutní
těžfřstvo Vítkovice.
(obr.

Vltkovické horní a hutní
oddělení

svědčí hlavička

české

18-27

v e š k e r é

u u á n l t v é

,!

Blíží se rok 19:::8 s nim i 10. výročí vzniku republiI;)'. Snad i tento moment byl důvodem, proč R. Drapala
j:odávoi v polovině roku 1926 návrh vedení VHHT, aby
letopočet na ochranné známce byl na základě zakládací
listiny V. Ž. zrnět.ěn na r. 1828. Návrh byl akceptován
Ll takto upravená ochranná známka byla registrována u
OŽK v Olomouci dne 23. 5. 1929 pod Č. 4024 a 2. 8. téb ož roku mezinárodně u Bureau International de la
l:"opriété industrielle v Bernu 23) včetně názvu:
Witkowitzer Bergbau- und Eísenhůtten
Gewerkschaft, Witkowitz.
(obr. Č. 16)
Plocha zabírající i značku má výšku 3!1 mm a délku
JOO mm. Pomineme-li značku, pak rozměry textu jsou
20X93 mm. V prvém řádku jsou velká písmena včetně
g + h vysoká 8 mm, písmeno t pak 6 mm, zbylá písmena 3 mm. Spojka vnd má první dvě písmena o výšce
1 mm, písmeno d = 3 mm. Délka řádku je 93 mm. Ve
druhém řádku jsou písmena stejně vysck t jako v řádku
Č. 1, pouze f = 12 mm. Délka řádku včetně tečky je
6] mm. Značka včetně letopočtu je vysoká 19 mm a široká 14 mm.
Na listu z 20. e. 1932 s totožnou hlavíčkou nacházíme
razítko z legendou.
ZENTRAL·DIREKTlON DER WITKOWITZER
BERGBAU- 8. EISENrlUTTEN-GEWEP.I. SCHAFT
ZE,\)TRAL BUCHHALTUNG
Výška písma v prvých dvou řádcích je 4 mm, v třetím
radku pak 3 mm, délky jednothvých řádků jsou následující: 1. řádek = 60 mm, 2. řádek = 65 mm, třetí ř
dek = 43 mm. Plocha razítka je dána výškou 13 mm
d délkou 66 mm. 24)
V českém jazyce Je znění hlavičky poněkud jiné: 25)
á-

Vítkovické horní a hutní
těžířstvo

(obr.

č.

17J

Rozměry včetně emblému zabírají plochu tvořenou výškou 62 mm, délka je rovna 83 mm. Výška textu bez
emblérnu zůstává stejná, délka je 75 mm. Text označu
~ící název firmy Je 16 mm vysoký a dlouhý 74 mm. Sa-
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fašismus. Celou situaci chce řešit vedení
těžířstva na akciovou společnost. Do
"ednání vstupuje Živnostenská banka, která chce mít
zastoupent ve správní radě. Jednání ztroskotává na nevyřešených poplatkových a daňových problémech. V roce 1934 žádá ministerstvo vnitra ČSR, aby těžířstvo provedlo některé drohné úpravy ve svém názvu. Vedení
společnosti odmítá s poukazem, že škody, které by taktu podniku vznikly, by se nepodařilo odscr amt ani d louhou a intenzívní propagací. Tato byla již skutečně zat ěhnuta a o našem tvrzení je možno se přesvědčit v
Muzeu VŽSKG u vystavených propagačních tiskovin z
30. let j:J.,1{ s určením pro velkospotřebitele, tak i maleodběratele. Propagační brožury, samozřejmě jinak vybavené, byly zasílány takrněř do celého světa. Za všechny
pouze -Ivě ukázkv. Na obr. Č. 21 vidír:lr. emblém či
r.chrannou známku VHHT na brožuře s ruským
textem. 27l Na knize z téhož roku, určené pro německy
hovořící země, je značka úplně jiná, v kosočtverci písmena E, W [Eíst.nwerk 1J\.'itkowitz) (obr. ř. 22).
Není cílem těchto řádků zabíhat do podrobnost! a
rak S2 vrátíme zpět k dalšímu líčení osudu železáren.
Krize JL! zdárně překonána, ale podnik vyžaduje nové
Investrce Proto v roce 1936 navštěvuje generální ředi
tel V. Z. vrchního ředitele Živnobanky k projednání
nových úvěrových dohod. Ze strany těžjřstva bylo pro~eveno přani. aby se na těchto transakcích podílela i
es. agrární banka a Česká eskomptní banka. Úvěr byl
spulečncstt přtzná.i. Vyvstává další problém. Gutrnannově nejsou schopni dostát svým závazkům, a tak vyvíjejí snahu prodat část svých podílů bankovnímu domu
Rorhsch íldů v Londýně. Zbývá získat souhlas českoslo
venské vlády, ta nepřekáží, a tak se všech 100 kuksů
stěhuje do Londýna k novému zprostředkovateli a "ma
jite lt". Je jím lonrlýnská pojišťovací společnost Aliance
Assurer.ca Company. Za kuksy jsou dodány těž ířstvu
cerlifil<áty, tzv. unis (1 ku ks = 5.000 unis). Po skončení trunsakce vypadalo iozdělení kapitálu následovně:
II

Německu

VHHT

Obr.

č.

28

motný emblém je 20 mm vysoký, jeho

šířka

l'i mm.
S největší p ..avděpodobno::tí vznikla v této

éetidla, jejicllž otisky

se rovná
vídeňšt:

době tři

pa-

předkládáme:

(ohl'. č, 18) má 0 24 mm a v jeho
POll je ochranně známka VHHT ohraničená
Itnkamí bez legendy.

1. První

pečetidlo

pečetním
dvěma

19) o 0 34 mm má opět ve
těžířstva a česká legenda, z ab írnjlcf 3/1 kruhu, ohraničená dvěma ~inkami, zní'
VÍTKOVICKÉ HORNi A HUTNÍ TĚŽÍŘSTVO; výška písma
2. Druhé

pečetidle

[obr.

přeměnou

č.

svém poli ochrannou známku

ie 3 mm.
Třetí a poslední sfragistická ukázka r obr. č. 20) má
,; typářc totožný s předchozím, v pečetním poli je opět
ochranná známka ohraničená linkou o 0 22 mm. Ně
'J

mecká legenda zní: WITKOWITZER BERGBAU U. FISENHUTTE:-.J GEWERKSCHAFT; mezi prvním a posledním
slovem je umístěn ozdobný kosodélník. Výška písma je
3 mm a legenda je ohraničena dvěma linkami. 26 1
Tou dobou se rozpadá také Středoevropská skupina
u opět se blíží krize. Kapitál Rothschildů a Gutmannů
i.en nevvč srpatelný, posledně jmenovaní nejsou sto již
u ostát svým závazkům. Pro židovské mni jtele není zai.edbate luá ani ta skutečnost, že v roce 1933 zvítězil

zňp.

53,15 %

Roth sch rldové

skup. bank. domu

14,93 %

Rolhschildů

31,92 %

C;utma!1ilOVé

Proti léto skutečnosti protestovala Národní banka čes
koslovenská a obvinila Ví-JHT, že jde o fingovaný prodej. Tato skutečnost se ukázala v plné nahotě až o 8 let
pozděj; kdy se britská společnost domáhala náhrady
za znárodněný majetek, ale to je již jiná kapitola. Pře
vode", jmění byl prozat ím sledován jediný cíl, totiž
jednotné vedení těžířstva. Proběhnuvší krizí byl oslaben
i Roths chllríovsk majetek a zdálo se, že by zde existovala jistá možnost jeho pohlcení říškoněmeckým kapitálem. Že se tak nestalo, mohou vídenští Rothschildové
být 'vděčni svým západoevropským příbuzným a v neposlední řadě i československým vládním kruhům a jejich l.olitiékp orientaci.
Poslední ukázka hlavičkového papíru v této kapitole
je ze 17. 7. 1938. Nadneseně bychom li mohli nazvat
protípótern ukázky na obr. Č. 13. Ten tokr t je to ni'
mecky text vytištěný psaným písmem následujícího zně
ní:
ý

é

Witkowitzer Bergbau-und Eisenhtitten-Gewerkschaft.

í
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Jednotlivá písmena ma) následující výšku: ! = 12 mm,
ve lka pís.ncna = 9 mm, b, h, g, d = 8 mm, t = 5 mm,

VfT"I{OVICKÉ H'ORNí A HUTNí TĚžíAsTVO
značka

Vaše

Vaše zpráva ze dne

Uveďte

Naše zpráva ze dne

Našc

v odpovědi!

značka

Věc

,,-.

..

Obr.

Č.

29

zbylá písmena
175 mm 29)

vHHT v

3

mm.

dnbě

Délka

celého

řádku

je

olomoucké OŽK pocl C. 7528 a její používání nařízen')
autorem s platností od 10. 6. 1939.
Ukázky firemní hlavičky s okupační ochrannou známkou na úředním tiskopise jsou tři. První ukázka je
z 10. 10. 1940 (obr. C. 23); v textu je uvedeno:

národní nesvobody

kor-ec roku 1938 a s ním násilné obsazení čes
koslovenského pohraničí hitlerovským Německem a
beckovským Polskem. Důlní majetek VHHT byl takto
rozdělen do tří oblastí. Na Hlučínsku a v Petřkovících
př ípa-Hy doly Říši, doubravské doly byly zabrány Polskem a pouze 40 % důlního majetku zůstalo v Česko
Slovensku. Silniční i železniční spojení s tuzemskými
odběre telí je narnnoze přerušeno, začínají chybět suroviny. Na aktuálnosti získává i problém pracovních sil,
že lezár ský podnik byl záborem pohraničí oddělen od
svého tradičního zázemí. Pak nastala doba nejtěžší. Dne
27. 3. 1939 s platností od 15. března téhož roku jsou na
návrh Revírního báňského úřadu v Moravské Ostrav?'
vymazání z horních knih jak Eugen Rothschíld, tak
Rudol' Gutmann a jako jediný zástupce koncernu a jeho komisař byl zapsán ing. Kuchynka. Velkým zájemcem o uchvácení VHHT byl říšskoněmecký koncern
Reíchswerka A. G. Iůr Erzbergbau und Eísenhutten H.
Gorll1g Majitelé těžířstva se pokoušeli po Mnichovu
podnik prodat, zainteresovány byly i některé zahraniční
banky ;1 Živnos,:"nsl,ú banka, Pczdčjí nr: scénu vstupuje Drážďanská banka, která má spolu se Živnostenskou bankou vytvořit česko-německé konsorcium pro
uskutečnění společné transakce. Bylo rozhodnuto i o
podílr-ícřch. Gčringův koncern měl získat 75 % akcií,
Živnc~tenská banka 30 %, Škodovy závcdv a Zbrojovka
po 7 % a na Českou eskomptní banku zbylo 5 %.
Koupě se měla uskutečnit prostředntctvím anglické Me tal ind ustrf et Investrnents L t. d. Dokonce byla podepsána dne 31. 7. ]939 i kupní smlouva. 100 kuksů V. Ž.
mělo být za cenu :: 000 (/00 liber šter lnl.ů převedeno
v již uvedeném poměru mezi nové mautele, a to do
30. 1U. 1939. Naštěslí válečný konflikt mezi Velkou Británíí :: Něrnecke-n nedovolil tuto akci dovést do ko-rce.

Wítkcwitzer Bergbau- und EisenhiittenGewerkschaft

Přišel

S I:OVOU správou se mění i ochranná známka VHHT,
jejím autorem byl již zm.něný ing. Kuchynka. Popis zní
následovně: "W v kosočtverci s letopočtem 1828 a zkř
ženýnn hornickými kladívky nad střední nožičkou W".
26. 5. 1939 byla ncvá ochranná známka registrována u

označením

a P:CI slovním

je

J1Z avizovaná ochranná

zuárnkc. Toto vše zabírá plochu o výšce 50 mm a

šířce

93 mm. Slovní doprovod obou řádků je vysoký 18 mm,
výška ochranné známky Je 21 mm. 30 )
Druhá ukázka je ze 7. 4. 1945, plocha sledované části
je dána výškou 26 mm a délkou 83 mm. Výška písmen
v prvých dvou !,<,jcicích jc 3,5 mm, řlic\,J( třetí je o
0,5 mm nižší. V textu čteme:3 1 )
WITKOWITZER BERGBAU- U'\ID
EISENHUTTEN - GEWERKSCHAFT
MAHR.-OSTRAU 10
Nad textem (obr. č. 24) je umístěna značka V. Ž. !)
výšce 10 mm. Ti'elí formul[;ř32) má vztah k pražské karicelár! VHHT, tak jak to říká legenda, ve které čteme:

,

,
VITKOVICKE
,

.

,

V'tI,V

HORNI A HUTNI TEZIRSTV(
PRAŽSKÁ KANCELÁft
'. PRAHA

u.,

BREOOVSKÁ 11

Vftkovické železárny Pražská kancelář, Praha II., Bredovská

í

Obr.

č.

3;;
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WlTKOWITZER BERGBAU- UND
ElSENH UTTEN -GEWERKSCHAFT
PRAGER BURO
Výška uvedeného textu [obr. č. 25) je 18 mm, délka
včetně emblému je 175 mm, pomineme-Jí značku, pak
délka nápisu je pouze 144 mm. Výška nez řádku Č. 3
je II mm. Výška značky = 10 mm. Následující ukázkou33} je protokol VHHT (obr. Č. 26 1 s uvedeným označením názvu podniku:
WITKOWlTZER BERGBAU- UNO ElSENHOTTEN-GEWERKSCHAFT
Výšk i

písma = 4 mm, délka textu = 150 mm.

Z r azttek si uvedeme pouze dvě ukázky. První 34 ) je
zlO. ro. 1940 a na ploše o výšce 10 mm a délce 50 mm
je legeuda:
WlTKOWITZER BERGBAU- UNO
ElSENHUTTEN-GEWERKSCHAFT
Podle rozměrů a dělení lze se domnívat, že se jedná
o stejnou předlohu, jakou byl obr. Č. 9. Následující
ukázka 35 ) je o ploše s výškou 10 mm a délkou 62 mm.
Text i jeho dělení je shodné s předcházející ukázkou,
výška písma = 4 mm. Razítko [obr. Č. 27) je přitištěno
na listu z 19. 5. 1942. Zabýváme-I! se razítky, pak bychom mohli uvést pouze pro orientaci kusou informaci
o razítkách rourovny, kotlárny a mostárny, a to ve
dvojjazyčné verzi, a německé razítko s textem EISENWERKS BIBLlOTEK. Mohli bychom se zmínit i o reklamním letáčku z 25. 1. 1941 s nápisem KOHLE, ElSEN,
STAHL, kde je uvedena nejen okupační ochranná známka V. Ž., ale i název výrobce - totiž ErS ,;NWERK WlTEOW ITZ. S tímto textem existuje i obchodní tískopís.w'
kde výška písma = 3,5 mm a délka názvu podniku pak
55 mrn. Okrajově se také můžeme zmínit o "hlavičko
vém papíru" Štram her's ko-vft kovlcký ch cementáren, které byly jedním :-: mnoha podniků patřících 'JHHT. Znač
kou 1éto výrobní jednotky byl motýl Apclo jasoň
červenooký ve
dvojím kosočtverci provázený slovním
doprovodem: "Stramberger - Witkowitzer Zementwerk
A. G.'·
Nemůžeme opominout ani sfragistický materiál, kterým isme až doposud každou kapitolu začínat). Je jím
psče, o 0
36 mm s legendou WERKSSPITAL WlTKO
WlTZ, v pečetním poli se r.achází (obr. Č. 28) ochranná
známka z let 1939-1945 o výšce 22 mm. Typáře, kt e
rých je několik a liší se pouze průměrem, nejsou v současné době dostupné.

Jak jsme naznačili v předcházejících řádcích, snažil
se H. Goríng uchvátit VHHT. Když se to nepovedlo již
vzpomínaným způsobem, začal hledat jiné cesty. Zajímavým hospodářským tahem bylo v r. 1941 zřízení společnosti GIBET, která odčerpávala veškeré finanční pře
bytky z železáren, (Jhy v budoucnu nepřišlo skutečným
majitelům nic k dobru. V r. 1942 byla zahájena stavba
tzv. [ižnfho závodu v Kunčicích a 14. 12. téhož roku
bylo tormálně r.otrvzeno zařazení VHHT do koncernu
ministerského předsedy. Naprostá podřízenost byla pak
oficiálně vyjádřena ve smlouvě o vedení podniku z 15. 9
1943. Čas je však neúprosný a přichází "l0. duben roxu
1945 i; s ním i osvobození Vítkovických železáren.
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Konec VHHT
Provozy železáren nebyly válkou vážuě]í poškozeny
a muhly proto vyrobit první ocei již 21. 5. 1945. jednotky Rudé armády [sou z. Vítkovic odvel-my 7. 5. 1945
a do čela podnikové sj.rňvy je postaven ing. Bechný.
Z \ ed en odcház Němc: 2. jsou nahrazováni českou inteligencí. Na německých firemních papírech se začínají
objevovat na druhé straně české názvy. Připomeneme
si Je dvěma ukázkami. N.3 obr. Č. 28 čteme nápis:
í

í

VJTKOVICKÉ HeRNÍ A HUTNÍ TĚŽ1ŘSTVO
Výška písma je 4 mm, déJka nápisu pak H9 mm.
Druhá ukázka je tvořena legendou:
'IÍTKOVICKÉ
HORNÍ A HUTNÍ TĚŽÍŘSTVO
(obr.

Č.

3D)

výška napisu je 16 rn:n, délka pak 80 mm. Obě ukázky
pochází 708 stejného :'ľamene.3 7 )
Dne 19. května 194'5 vydává prezident republíky Dekret
o národních správách, podle něhož jsou touto formou
vedeny všechny podruky, jejichž majitelé uprchli před
nacisty do zahraničí cl de-posud se nevrátili. Tento akt
neznameca vyvlastněni bývalých majitelů, ale je jistým
předstupněm k definHlvnímu řešení vlastnícké otázky.
S postupujícím časem se uvažuje i o nové ochranné
známce železáren. Dne 10. 10. 1945 v J!skře, Jistu zaměstrianců VHHT, Č. 10, vychází návrh z pera tehdejšího vedoucího propagačního oddělení Rudolfa Kratochvíla. Má jí být kombinované "V" v tr-ojúhelníku a kruhu
se třemi klad ivy a letopočtem 1828. Zkř lžerié atributy
hornictví byly navrženy v obráceném pořadí, než se
kreslí dnes. To už se však kvapem blíží nejnovější údobí dějin v ítkoví ckýcl: žel3záren. 38 )
Poznámky:
1) AMO Archiv města Vítkovic, kart. 24, sign. J 3 z.
2) PA VŽSKG, Sbírku tyrář ů.

3) SOA Opava, Pol ícojnf ředitelství v MOl'. Ostravě, Prez id iál nf spisy. kart, 85, sign. 2172.
4) SPA OKD, Severní dráha Ferdinandova, kart. 398,
pol. 295.
5) SOA Opava, Policejní ředitelství v Mor. Ostravě,
Prezidiúlní spisy, kart. 113, sígn. 9762.
6) AMO, Archiv města Vítkovic, kart. 21, kupní smlouvy.
íJ AMO, Drapalova sbírka, kart. 33, Průvodce, Jist Č.
36.
8) PA VŽSKG, Vítkovické horní a hutní těžířstvo (dále
VHHT), kart. 312, smlouvy a korespondence s ředi
telstvím Košicko· bohnmínské dráhy.
Sl PA VŽSKG, VHHT, kart. 313, smlouvy a korespondence se Sev~rní drahou Ferdinandovou.
10) Tamtéž.
II lAMO, Archiv města Vítkovic, kart. 17, sign. H.
12) PA VŽSKG, VHH'.f, kal t. 313, smlouvv a korespondence se Sevurn! drahou Ferdinandovou
13) SOA Opava. Poltccjní ředitelství v Mor. Ostravě,
Prezidiální spisy, kart. J 56, sign. 61'3.
14) Tamtéž, sign. 1241.
15) Materiál pro spojovac! text byl převážně převzat
z knihy J. Matějčka a J. Vytisky VlTKOVICE, železárny a strojírny Klerr.anta Gottwald», Praha 1978,
s. 36-lO1.
lG) PA VŽ3\G, Sbírka typařů,
17) AMO, Archiv měst-, Vítkovic, kart. 295.
18) SPA OKD, dú~ ní škody, kart. 125, domy Č. 548, 549.
19) AMO, I1rapalova sbírka, kart. 45, : ukopís Dějin
města Ostravv.

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

SPA OKD, viz POZll 18.
AMO, Drápalova sbírka. kart. 49, pokladní účty.
Tamtéž, kart. 33, Průvodce.
SPA OKD, Severní dráha Ferdinandova, kart. 122.
SPA OKD, důlní škody, kart. 112, dů m č. 203.
PA VZSKG, VHH'ľ, kart. 11, ukázky hlavičkových
tiskopisu z let 1939-1946.
PA VŽSKG, Sbírka typářů [všechny tři ukázky).
AMO, Drápalova sbírka, kart. 12.
Kniha zapůjčena autorovi ze soukromé knihovny.
PA VŽSKG, VHHT, karr. 312, peněžní půjčky drobným firmám a organízacřm - půjčka dr. Neurnarkov/.
AMO, Lr-apalova sbírka, kart. 33, Průvodce, list č.
36.
Tamtéž, kart. 31.
PA VŽSKG, VHHT, kart. 11, ukázkv hlavičkových
tiskopis II z let 19'1L-1946.
Tamtéž.
AMO, Drapalova sbírka, kart. 33, :::'rů\ odce, list č.
36.

35) Tamtéž, kart. 31, osobní a úřední korespondence R.
Drapaly.
36) Tamtéž, kart. 45.
37) PA VŽ3J'=G, VHHT, kart. 11, ukázky hlavičkových
tískoptsů z 1et EHl-1946.
38) Ke spojovacím textům byly převážně použity údaje
z kníhv J. Matéjčk a a J. Vytisky VITKOVICE, železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Praha 1978,
s. 109-233.

Použité z k r a t k y .
AMO -

Archiv

města

Ostravy

PA VŽSKG -- Podnikcvý archív Vítkovic, železáren a
strojíren Klementa Gottwalde
SOA Opava .- Státní oblastní archiv v

Opavě

SPA OKD - Sdruženv podnikový archiv Ostravsko-karvinských d0)Ů

KAREL MULLER

o jedné méně známé

genealogické práci

rukopisů Sté tnfho oblastntno archivu \I
je pod Č. 6 uloženo zajímavé gen.reIogícké dílo,
obsahující bohaté íntormaco o velkém množství šlech·
i.ckých rodin usedlých převážně ve Slezsku. Jedná se
o německy psanou genealogu Laryšů ze Lhoty, kterou
pod názvem "Geschichte dpr Uradeligen Furn ille Lartsch
von Ellguth, der Freiherrn und Grafen aus diesem Hause und der ebenfalls darsus hervorgeganzerien Grafen
von Larisch· Muennich Freíherrn von E[lťuth u. Kar
wín ' patrné krátce po roce 1935 1 ) sepsal na požádání
Oltvíe hr. Larísch - Mčnnich František Josef Haussler. 2 ) Strojopisná práce j:1 vázána v tmavomodré kůži
[29X23 cm) a čítá 20d stran.

Ve

Sbírce

Opavě

Úvodní stať, kterou autor napsal společně s dr. Edmundem V. Braunem, ředitelem Slezského zemského
musea v Or avě, pojednává všeobecně J počátcích celého rodu Laryšů a () jejIch znaku. Dále ~e práce sou
středí především na tu lím: rodu, která v 15. století
přijala predikát "ze Lhoty". K úvodní stati je připojeno
7 kreseb r,8četí ze 13.-18. století a vyonrazení znaku
Laryšů podle Paprockého Zrcadla slavného markrabství
moravského, Následujs kresba schematíckaho rodokmenu s číselným oznaňcnim jednotlivců, znbrnující celkem 21 generací rodu. Na přehledné mapce jsou pak
vyznačeny slezské statky pánů von Glasan a prvních
Laryšů ze Lhoty.
Hlavní část textu [s. 23 - 208) tvoří Kapitolky
hesla, věnované jednotlivým členům rodrnv, číslovaným
a jdoucím za sebou podle předeslaného schematického
rodokmenu počínaje prapředkem rodu Arnoldem von
Glasen, zmiňovaným v roce 1279, a konče Marií hr. Larisch - Mčnních, narozenou v roce 1921. ,{aždá kapitolka je uvozena plným jménem člena rodiny a obsa
huje údaje o datu a místě jeho narození, sňatku é\
úmrtí a jméno manžela či manželky. U významnějších
osob jsou připojeny informace o zastávaných úřadech
a další podrobl'osti. Dále následují jednotlivé listinné

doklady o životě příslušné osoby, a to v podobě obsáhlých regestů, v některých případech dokonce v podobě opisů celých listin. Autor ke své práci využil vedle vydaných pramenů především rnaterlálů z archivu
ve Vratislavi, Těšíně a Opavě.
Hausslerovo dílo je významné také sv ým heraldrckým obsahem. N';! vlepených lístcích [12 >~ 8 cm) jsou
u většiny členu rodu Laryšů připojen)' znaky jejich
manželek či manželů. Kolorované per-okresby, majn.i
všechny stejnou formou štítu, přilbice i přikryvadeJ,
jsou výsledkem kvalitní práce kreslíře. snad samého
autora.
Vzhledem k možností badatelského využití popisované
práce, a to jak její stránky genealogrck», tak i heraldické, uvádíme na závěr abecední přehled šlechtických
rodů s nimiž byla rodina Laryšů ze LllOty v průběhu
14.-1~
století zpřízněna a jejichž znaky dílo obsa-.
hujs:"'
Adelsbach z Tcmíkovíc (75), Auersperg [204], Bárský
z Baště [77], Baru th [43], Bellegarde [1<'J9], Beroldíngen [167, 194], Br.s z Chrostiny (149], Bludovský z DoJních Bludovic [91, 104], Blticher [166], Cibulka z Li·
tultovíc [144], Ccllas (170], Deym ze Stř lteže [179],
Donát z Velké Poiomí (60). Fitz Patríck (102], Frénilly
[179], Gošický z Gcšíc [J.02], Gruttschretber r 158], Gusnar z Komárna [98], Halčnovský z Halčnov a (87], Hauer
(161], Haugvic [162], Hellenbach [134], z Hodic [146],
Holý z Ponětíc (101], Hostovský ze Sudoměře [70 J,
Hoyos [188], Fe Iínovský z Dobrotína 167], Kast z
Ebelsbergu 1175":, Kloch z Kcrriic [103], Kosa z Hradiště (140], Kotu líuský z Kotulína (38, 64], Kravařský ze
Slevíc (71, 129], Larísch-Mčnních (183, 165], Ledebur
-Wicheln [196], z Losu (109], Mettich (159, 168], MItrovský oz; Nernyšre [93], Mošovský z Moravičlna (69 J,
Mi.innich [153], Nowag [33], Oettíngun-Wallersteln
(173], Orsíní-Rosenberg [204], Otík z Pančic [52), Pačinský (53, 84], Pereira-Arnstein
[173], Podstatský z
Pruslnovíc [62, 80], Pražma z Bílkova (135), Prenn-
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schůtz

[176), Proskovský (47), PUckler [160, 165), z
Rechenberku [8"), z Rudna (180), Rudský z Rudz (56),
Řep línský z Be rečka (150), Seílern-Aspang (205), Serenyi (145), Schaf'Igotsch (104), Sitsch (41), Sobek
z Kor n lc [107], Starhemberg (191), Stirbey (177), ze
Studénky [57), Samařovský z Rohova (591. Šarovec ze
Šarova (137), Šimonský ze Šimoně [1441. Šonovský ze
Schonwíesen (7n J
ze Šternberka (U::':], Štolc ze
51mbsdorfu (49), Tarnovský (200), z Tenř.fna [54, 131),
Thelen (157), 'I'hun-Hotiensteín [190), Tige (148), Trach
z Březí (63], Tvr-rkovský z Kravař (43), Ullersdorf z
Němčí (72), Wal~ersee (186), Wilczek z Dobré Zemice
(91, 94, 136), \Vildenstein (82), Wurm bl and-Stuppach
(JA5), Zvěřina z Rakova [58].

Poznámky:

1) Práce není d atována, avšak poslední zaznamenaný
g enealugtcky údaj je z roku 1935. Jako místo sepsání je uvedena na titulní straně Cpava, Do SOA

Opava byla práce převzata roku 195') z Okresního
archivu v Karviné.
2] František J.)~e! Haussler (nar. 1892 v Opavě] byl
archivářem 1ádu maltézských r yt ířů. Zabýval se
genealogií šlechtických rodů a vydal několik genealogtckých prací, především "Ahll.:"ntafeln und
Starnmbaums ' [Opava 1929] .. Jeho ptse.nna poz ůsta
lost je uložena v SOA Opava.
3) Císlo v závorce odkazuje na stránku, na které je
vlepen lístek se znakem jmenovaného rodu.

Do vaší knihovny
Eherhar d KoHwitz:
Wappen der Stadte des Bezirkes
Dresden. (Znaky měst Drážďanského kraje). Dresden
1978, 30 volných Ilstů.

zovou

pľí!ohou, přínňšející

fotografie 10 vybraných ter-

čů.

Je celkem pochopitelné, že část terčů nesla také heraldickou výzdonu. Pomineme-li časté zob.iazen znaku
města Olomouce a znaků členů panovnického domu či
zemí habsburské monarchie, jedná se př sdevšírn o znaky csob spjatých z Olomoucí - olomoucké biskupy a
arcíbískupy, olomoucké krajské hejtmany a velitele olomoucké pevnosti. Znaky však nejsou v katalogu popsány. Pro Informaci přinášíme jejich přr.hled s uvedením roku vzur.:u terče, čísla katalogu. případně poznámky o publikované fotografii.
Olomoučtí biskupové a arcibiskupové: Jakub Arnošt
z Lichtenštejna (1740, i: 7), Antonín 'J'eodor Colloredo-Waldsee (1779, Č. 18:. arcivévoda RudolF ;an (1820, č.
49, 50), Ferdinand Mr.rra Chotek (1832. lI.\34, Č. 59, 63),
Maxmilián SOmt1:'<lU - Bect.h [1837, č. ?n), Bedřich z
Furstenberka (1853, č, 93].
Olomoučtí krajští hejtmané:
Jan Pilz v. Warnsthal
(1837, č. zn, Leopolu hr. Lažanský (1812, e. 78), Rudolf hr. Stadion (1842. Č. 79), hr. Mecc.mdíno (1846,
Č. 82), Adalbert svob. p. v. Buol [1856, Č. 98].
Velitelé, olomoucké pevnosti: Johann svob. p. v. Susan (1857, Č. 99; obr. Č. 9), Tomáš ';v0b. p. Zobel v.
Giebelstadt (lBfO, Č. 104; obr. viz Stráž lidu, 1980, Č.
46-47, s. 4), [ohann Nep. svob.' p. Vernier de Rougemont (11l65, Č. 112, obr. ". 12), Josef svob. p. [ablonski
dej Mont s Beríco (186 7 , Č. 116).
Ostatní: Víléra svob..p. v. Schneeburg, probošt olomoucký (1874, 18BO, Č. 128, 138], Josef v. Engel, olomouc-ký starosta [1886, Č. 14J), maršál Icseř Václav
Radecký z Radče (1&92, č. 157;.
Graficky velmi vkusně upravená pubhkaca, tištěná
na křídovém pap íře, jistě potěší každ.~IY' zájemce.
-kmí

Naše klubovní kn íhovn a získala další cajírnavý při
růste k z oboru hera ld iky Nakladatelství '1 redakce Saských novin [Stichslscb e Z... ítung}, tiskového orgánu kraj-

ského výboru Jednotné socialistické strany Německa v
Drážďanech, vydaly v rcce 1978 jako rvou víkendovou
přílohu znaky měst I)rážďanského k1"1;8. Publikace obsahuje 30 volných Iistů formátu A4. Po úvcdn.ím slově
šéfredaktora listu a ř'Jdaele nakladatelství, otištěném
na 1. listě, následuje barevné vyobrazení nejstarší pečetě a ':"aku krn Iského města Dr
dan !'2 list]. Následující listy {lak přtnéšcií vždy po dvou vyobrazeních
znaků měst ,;e stručným vylíčením jejich historického
vývoje a popisem znatcu. Celkem je zde '''/,;<1eno 57 znaků saských a Iužíckých měst. 'I'iskovň technika, papír
a barevné provedení znaků jsou vysoce kvalitní. Publikaci daroval jednatel Klubu Jiří Palát klubovnf knihovně, kde je k dispozici všem členům KGHO.
-klasáž

Václav Burian: 'I'erče olomouckých ostrostřelců. Olomouc, Krajské vlastívédné muzeum 1982 98 s.; Společenské vědy Práce č. 32.
Olomoucká sbírka střeleckých terčů, uložená v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci. l1'lloží k nejčet
nějším souborům svého druhu v ČSSR. Ar.r.tovaná publikace z pera známého olomouckého muzejního pracovníka je rozdělena jo dvou částí. V pevní, nazvané
Terče v
historii stř-iiockých organizací a města, se
autor stručně zmiňuje o historii olomouckých ostro5~.i·elců, o osudech sbírky a rozebírá tedn.n lívé náměty
terčů pol lttcké, historické, mytologické 3 alegorické.
společenské apod. Druhou část tvoří viastní Katalog
terčů, obsahující celkem 205 podrobně popsaných položek z let 1G55-1942. Publikace je doplněna bohatým
přehledem použité literatury, německým resumé a obra-

]00

Jan K. Linhart: Knunicnvé, Brno, 605. ZD Svazarm.
Klub přátel vojenské historie při n. p. Zbrojovka Brno
1982, 12 s., rozmnož.
V souvislosti s restaurátorskými a rekonstrukčnírm
pracemi na kounicovské hrobce ve Slavkově u Brna,

probíhajícími v letecn 198.0-1982, zpracoval autor obsáhlejší genealogickou studii rodu Kou'1i61. Anotovaný
tisk je jen velmi stručným ínřorrnatívnín. výtahem z této práce. Autor se v podstatě zaměřil no popis moravské větve rodu Kouniců jako držitelů Slcvxova a u jednotlivých vírznam'1i'jsiCh osob rodu uvádí Jejich politické funkce a zásluhy, spolu se stručnými rodinnými
údaji. Pl'ipojena je tabulka s posloupností české větve
a výňatek z rodokme-iu moravských Kouniců. Práci doplňuje seznam Kounici) pohřbených ve slavkovské hrobce.
-Kj-

Rodový zpravodaj
Koncem prosince 1982 vyšel pátý sešit rozmnožované11,.' rodového zpravodaje a informátora s názvem Vánoční zpravodaj rodu Sedláčků z Nového Telečkova a
jeho rodových větví. Vydal Jiří Drápala, Křtiny 1982.
Tento rodový zpravodaj, patrně jediný na Moravě, je
vydáván jako ročenka pro rodové větve Sedláčků, Horkých, Drápelů a Strádalů, které mají společného předka
a odlišná příjmení získaly po "domech". Po stopách
těchto rodů až do 17. století se vydali b.utřt Jiří a Miroslav Drápalové ze Křtin (o. Blansko), kteří výsledky svého několtkaletého genealogíckého hádání zpř
stupňují všem členům uvedených rodů pr.ivě na strankách zmíněného zpravodaje.
í-

Počátky rodového zpravr da je je nutno vid ět v 1. rodovém setkání rodu Sedláčků z Nového Telečkova a jeho rodových větvi, které se uskutečnilo o. května 1979
ve Velkém Meziříčí za účasti dvouset O,,()]) - přísluš
níků jednotlivých větví a čestných hostů. Při této pří
ležitosti vyšlo prvé číslo rodového zpravodaje v rozsahu 13 stran Iorrnétu A4. V tomto čísle nás zaujme
Článek bratří Drápelů "Zpráva o dosavadních výsledcích v rodovém bádání". Přináší současný stav genealogického poznání o rodině Sedláčků z N. Telečkova.
Zde se připomíná první Sedláček 27. dubna 1625 jako
svědek při svatbě v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. V r. 1979 ev-dují bří Drápelové 8Q př íslušníků
rodu Sedláčků, 50 příslušníků rodu Drňpelů, 24 členů
rodu Strádalů a ] 50 členů rodu Horkých. V dalším
článku "Učme so Zdát dějiny svého rodu" nabádá Jan
Dokulil ke studiu minulosti našich předků. MUDr. Jan
Karas ve stati "Co nám odkazují předkové" připomíná
lékařskou genetiku ve vztahu k rodopí su. Prvé číslo
dále přináší nákres a popis rodového er-iu doplněného
rodovým heslem.

Druhé číslo zj.rsvodaje vyšlo ve Křttuách v prosinci
1979. Přináší ,'('íerát c, I. rodovém setkúní Sed láčků
z N. Telečkova, uvádí počty jednotlivých přřslušníků r:idových větví na setkání a obsahovou náplň sjezdu.
Otiskuje pozdravný projev místopředsedy brněnské pobočky GHSP Dr. J. Plíchty, Dále je zde phlJ.ištěna před
náška, kterou II:! sjezdu proslovil MUDr. Vladimír. Ně
meček s názvem "Vyu2ití rodopisu v lékařství a genetice". Číslo je doplněno několika úryvky z místní nárollterntury.
Třetí číslo

o rozsahu 12 stran vyšlo v prosinci 1980
jej 1',0 tisk opět Jiří Drápela. Toto číslo při
článek "ZIlráva o výsledku bádání v roce 1980",
němž bří Drápelové shrnují výsledky výzkumů, jichž
v r. 1980 studiem v SOA Brno a 8Y",:rpcí v míst-

připravil

ních kroníkůch. Dále se \T tomto čísle dovíme o zapomenutém tvůrci "moravské hymny", o ~y,,0mu číslováni
domů v N. Telečkově a je zde rovněž vzpomenuto 950.
výročí přtpojení Moravy k Čechám. Čislo tzavírá rodová kronika '1 drobné informace.
Čtvrté číslo vyšlo v prosinci 1981 ve Ei.'!inách zásluhou J. Drápaly. Uvádí jej seznam př ísl uš.uků všech rodových větví, kteří finančně přispěli n9. výstavbu rodového památníku v N. Telečkově. Míre-slav Drápela
otiskuje článek "Svobc,dní dvoř ácí na panství velkomeziřičském v 17. st.", ve kterém vyjmenovává podle
urbáře panst ví velkomeziřičského z r. ][-'8') deset svobodných dvořé ků a svobodníků. Nejcenn ějšírn příspěv
kem v tomto čísle je stať "Posloupnost c.:rzitelů gruntu
Č. 1 v Novém Telečkově". Je zde shrnuté' historie celkem 12 generací Sedláčků, kteří v nepřetržtté řadě drží
grunt Č. 1 od peč. 17 st. do dnešní doby, Závěr čísla
je věnován novým výsledkům v rcdoptsnérn bádání bří
Drápelů a rodové kronice.

zpravodaje rorlu Sedláčků z N.
a jehc rodových větví vyšlo ve Křtinách na
sklonku loůskélio roku. Přináší návrh na vydání rodové
pamětní medaile a vypisuje na ní subsk rtpcí. (Viz informace v předchozím čísle Zpravodaje K~1HO). Rodová
kronika tohoto čísla přináší zprávy o nar vzení nových
členů rodu a údaje o úmrtí. Je zde přetištěn článek
MUDr. Vl. Němei::ka "Sláva vysočině", báseň L. Stehlíka
"Maminka peče chléb", jubilejní vzpornnka k výročí
Gregoriánského kalendáře, informace o Iueratuř e a seznam chystaných pamětních mincí pJ'O tuto pětíl etku.
Pro rodopísce jr význačný článek J. Dr ápely "Držitelé
gruntu č. 2 v N. Telečkově", jimiž byla r~c.ljna Horkých,
která zde seděla od roku 1666 do poč. 19 st.
Páté

číslo Vánočního

Telečkova

Shrneme-li pět vydaných ročenek rod u Sedláčků z
Nového 'I'elečkova a jeho rodových větví, musíme za nimi v prvé řadě vidět neúnavné usilí bří Drápelů ze
Křtin, členů brněnského Genealogického a heraldického
klubu, jejich vytrvalou práci na poli rodopísného bádání a v nemensí řadě i činnost organizátorskou. Svěd
čí o tom př ípravy na další rodový sjezd, nu vydání pamětní medaile, umístění pamětní desky v N. Telečkově
a další akce. Nechtěl bych, aby aktivito II bří Dr ápelů
začínala a končila rodová spolupráce dvousetčlenného
rozrodu, jak to zatrm vyplývá z obsahu nětí čísel Vá'nočního zpravodaje. Věřím, že v příštích ročnících zpravodaje už budou příspěvky i dalších ČI311U tohoto mohutného rodu, které budou mít co říci, jak k hístorn
svých vlastních rodin, tak i k událostem současným.
Rudový zpravodaj by se měl stát tribunou rodu a zároveň tištěnou kronikou pro potomky naší generace.
Snad se příštímn číslu zpravodaje podarf dát vkusnou
tištěnou obálku, třeba s rodovým znakem. Pět vydaných
čísel si to zaslouží a možná i bude příkladem dalším
rcdům k následování.
Vilém Walter

Otakar
136

Káňa

a kol.: Okres Opava. Ostrava. Profil 1983,

s., 127 obr .

přtloh.

Publikací Okres Olomouc zanájílo v roce 1982 ostravské nakladatelství Prom vydávání řady monografií, vě
novaných hístcvíí i současnosti deseti r)l:resů Severomoravského kraje včetně města Ostravy (viz informace
(; tom v ruhrrce Do Vaší knihovny ve dvojčísle 1-2 IV.
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Zpravodaje KGHO J. Dodržujíc slib, že každý rok
věnovaná jednomu ze sevornmoravských
okres ll, objevili! se 17. 3. 1983 na pultech našich knih!rupectvi drrhá z této řady monografií, ~entokrát vě
i.ovaná OkrLS~1 Opava.
Stejně jako minulé publikace přiblížujc 1 tato čtená
~;:m v úvodnícr; kapttolách přehlednou Iormou přírodní
prostředí opavského okresu, jeho historický vývoj do
l1()ku 1945 a po osvobození Sovětskou armádou. Další
část se pak podrobněji zabývá hístcr íckvm vývojem a
současností 6 měst (Opava, Budišov nad Budišovkou,
Hlučín, Hradec nad Moravicí, Kravaře, Vítkov) a 33 integrovaných obcí okresu. U každé obce či města je uvedena zeměpisná poloha a přírodní charaktertsttka jejich
katastru včetně výměry, vývoj počtu domů a obyvatel
od 19. stol. po současnost, stručný historický vývoj,
údaje o místním průmyslu a zemědělství, o školských,
kulturních a společenských zařízeních, o zařízeních
občanské vybavenosti, o kulturních památkách, přírod
n ích zajímavostech, o významných rodácích. Do textové části je zařazeno 106 černobílých fotografií. Kromě
toho je součástí publikace obrazová příloha, přinášející
127 barevných snímků z nejrůznějších míst okresu.
Vnější řcrrnou i vnitřním uspořádáním zachovává publikace Okres Opava standart předešlé publikace věno
vaně olomouckému okresu. Navíc přináší přehlednou
administrativní mapku okresu s vyznačením hranic katastrů jednotlivých obcí, což je ve srovnání s předešlou
publikací kladem. Nedostatkem je, že zdi! chybí přehled
o okrese, zpracovaný na základě výsledků sčítání lidu,
uornů u by tll k 1. 11. 1980, který v publikaci Okres
Olomouc uveden byl. Tyto údaje jsou sice uvedeny u
ročníku

vyjde puhlt'raco

Z

činnosti

každé jednotlivé obce či města samostatně, ale jejich
formou přehledu je rozhodně názornější. Je
samozřejmé,' že mezi odborníky se vyskytnou další krit;cké připomínky. Přesto však monografie Okres Opava
zcela jistě přispěje k získání nových či rozšíření zná.uých informací zajemcůrn o tento region z řad nejširší
zveřejnění

veřejností.

-klas-

Erich Šefčík: Renesanční epigrafické parné iky z Fulnelm. Vlastivědný sbutník okresu Nový Jičín. sv, 31, 1983,
s. 28-31.
Autor se zaměřil na tři náhrobní kameny, z nichž dva
se nacházejí přímo ve farním chrámu ve Fulneku a tře
tí v kostele v Iarlochovicích. První, s českv .n nápisem,
náleží Jiříkovi ze Zerctína, zemřelému v rC,C8 1507, další dva s nápisy ncmeckýmt členům nc!l[,)' švejnrců
z Pílmsdcr řu. Ve všech třech případech se -Jedná o nahrobníky Itguré ln '. Rozsahem nevelký cJÁ..18k přináší
přehled literatur)' k dané problematice
stručný popis jednoilivých nal.robníků včetně rozepsaní jejich epígrafické stránky. Ke škodě věci však O~J'SV textů náhrobníku obsahu ,J nepřesností, vzniklé převážně chybným čtením [au» Havl lcl, z jehož sbírky- kreseb a opisů náhrobních kamenů v Severomoravskéu: kraji autor
především čerpal. Ii. článku [snu přípcjeny fotogrofie
všech tří náhroiJ ..! íUl a pro srovnání té!. jejich kresby
'Z výše uvedené Havlicovy sbírky, uložené dnes ve Slezském muzeu v Opavě.
-km-

,I

klubu
Výlet KGHO na Olomoucko
Letošní zájezd Klubu se uskutečnil dne 29. května
a byl věnován r.ňkol ika zajímavým cílům '.' okolí Olomouce. Po trase Opava - Šternberl, - :J,.ymouc zavez!
nás autobus k urvnímu objektu
st.itnírnu zámku
v Náměšti na Hun
Kdysi majetek i odu Harr achů , stojí
uprostřed kruhového parku se vzácným stt omovím. Zámek byl postaven v klasicistním slohu v 2, polovině
18. století. Chová v sobě interiéry s rokokovou výzdobou a kolekci j.ětí honosných kočárů r-Iornouckých
biskupů a arcíbiskupů ze 17.-19. století.
Další zastávkou byl zámek v Čechách )Jod Kosířem
s expozicí obraz i'. Josefa Mánesa a památek na tohoto
valíkého českého malíře, který zde v sídi8 rodu Syl VCl'
-T&rOL1Ca často pc býval v letech 1846 -1870. Většina
účas-mků zájezdu se také prošla rozlehlým zámeckým
parkem a nahlédla do altánu, letní pracovny Mánesovy.
Poobědvali jSlTIC,
pak v Litovli. Přes Chudobín se
zámkem a kostalv třech církví jsme dospělí k nejvzdálenějšímu cíli cesty na Bouzov. 'I'ento hrad, kdysi
majetek páriů z Poděbrad a z Kunštátu, nezachoval si
téměř nic z původní podoby. Řád Něrneckých rytířů,
kterému patřil 'Id r. 1696 bezmála 250 In~, dal zde okolo 1', 1900 postavit napodobeninu jíhoněmeckých a raé.

Účastníct

102

zájezdu

před

hradem Bouzovem

kouských hradů, která přes svou líbivost se v našem
moravském prostředt vyjímá značně cíze. Siátní hrad je
dnes muzeem Ier důlní bytové kultury, interiéry chovají
mnoho z ajírnavust
heraldické povahy Neblaze je
existence hradu spojena s vyhlazením nedaleké obce
[avořtčka v posledních dnech 2. světové vé lky: na Bouzově byl posádkuu nacistický oddíl, který tuto vražednou akci provedl,
í

Významné osobnosti ve

Zpáteční

cestou s krátkou zastávkou v Moravském
po zu.imé již trase vrátili jsme Fe domů, I'achometr ukázal 3~)8 km. Třicet dva účastnluí absolvovali v pěkné pohodě zájezd, dobře přtprnvr-uý a vp-clený
členem výboru El;HO s. Karlem Láskou.
Berouně,

MilasÍav Kroček

světle matričních zápisů

FRANTIŠEK PALACi\:Ý

nar, 17. 6. 1798 Hodslavice
zem. 26. 5. 1876 Praha

Státní oblastní arcnív Opava, fond "Sbírka matrik ze SmK a. v. Hodslavice z let 1782-1852, fol. 20, sígn. CM-III-l ..

ostravská

část"

rodná matrika evangelické farnosti

