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1. Uvod

Téma bakalářské práce „ Sirkařství v Kyšperku a okolí“ \sem si zvolila 

jednak proto, že výroba sirek byla jednou z důležitéjších a zčásti i 

netradičních forem obživy v Kyšperku a okolí v 19. století a také proto, že 

tato problematika je úzce spojena s krajem, kde jsem vyrůstala. Tato 

skutečnost zjednodušila i můj přístup k pramenným materiálům.

Do dnešních dnů se o problematiku sirkařství z celkového hlediska 

zajímalo velmi málo historiků a kvalitné zpracovaných publikací je ještě 

méně. Pokusila jsem se proto o nové zpracování. Cílem mé práce nebylo 

pouze podchycení jmen podnikatelů a adres sirkáren na Kyšperecku. 

Soustředila jsem se také na problém ekonomicko-sociálního původu domácí 

výroby a následně špatné životní situace dělníků v továrnách.

V práci jsem se zprvu zaměřila na vznik a domácí výrobu sirek, která 

v oblasti Podorlické pahorkatiny, zvláště ve městě Kyšperku a okolí, 

poskytovala obživu značnému počtu osob již v začátcích výroby tohoto 

artiklu v českých zemích. Ještě více to platilo po vzniku tovární výroby sirek, 

které jsem také věnovala pozornost, zejména v případě podniků Františka 

Kryštofka v Kyšperku a Jana Reinelta v Kunčicích. V poslední kapitole jsem 

popsala sociální a pracovní podmínky sirkařských dělníků, které nebyly 

dlouho vymezeny žádnou zákonnou normou, což umožnilo majitelům 

továren zneužívat situace na úkor vlastních zaměstnanců.

Dodnes přetrvávají dohady a diskuse o prvenství Sušice nebo 

Kyšperku výroby sirek v českém prostředí. Této zajímavé otázky jsem se 

v práci dotkla, nemohla jsem ji však s ohledem na mizivé množství 

dostatečně průkazného materiálu jednoznačně vyřešit.

Nejvíce jsem čerpala z dokumentů uložených v archivu Městského 

musea Letohrad. Nemohla jsem především pominout základní regionální 

pramen, kterým je městská kronika. Pamětní kniha města Kyšperka z let 

1860-1924 sepsaná kronikářem Krčmaříkem je uložena právě v archivu MM 

Letohrad. Z muzejních materiálů jsem dále využila korespondence mezi

- 5 -



továrníkem /.../ a okresním úřadem vŽamberku řešící spory o zastavení 

výroby kvůli nevyhovujícím provozním podmínkám výroby sirek.

Použila jsem také nepublikovaného strojopisu práce Františka Šády, 

který se intenzivně zabýval problematikou sirkařství, hlavně výrobou 

zápalek na Chrudimsku. Jeho práci „Kapitoly z dějin sirkařství v Letohradě a 

o/co/r z roku 1975 jsem doplnila výzkumem pramenů ze složky Sirkařství 

v Městském museu v Letohradě a ve Státním okresním archivu v Ústí nad 

Orlicí, kde se ovšem mnoho dostupných archiválií, týkajících se tohoto 

tématu, nenachází a podstatná část inventarizovaných materiálů je dnes 

nedostupná -  nebo snad zničená (např. spisy o výrobě sirek Alexe Nona 

z roku 1842).

Mohla jsem také využít řadu drobnějších statí a zmínek 

z filumenistického časopisu „Filumenie“, kde jsem nalezla mnoho faktů o 

sirkách a zápalkových krabičkách obecně. Tyto práce však nebyly psány 

profesionálními historiky a s vědomím této skutečnosti je třeba k nim 

přistupovat.

V kapitole týkající se továrny v Kunčicích mně jako důležitý pramen 

sloužily vzpomínky posledního majitele sirkárny Rudolfa Reinelta /uložené 

v archivu Městského musea Letohrad/. Prošla jsem také strojopis od učitele 

a přítele zakladatele sirkárny v Kunčicích Jana Reinelta Aloise Kněžka, 

který je rovněž tak dostupný v archivu MM Letohrad. Oba dva prameny pro 

mne byly neocenitelné z hlediska autentičnosti a lidskosti, která ze 

vzpomínek jasně zaznívá. Všechny uvedené prameny a zpracování jsou 

přesně citovány v bibliografii na konci práce.
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2. Vznik sirkařství ve světě a na území České 

republikv

Dosud bezpečně nevíme, jakým způsobem nejstarší lidě získávali 

oheň, zda jej poznali při úderu blesku nebo třením dokonale suchěho dřeva 

o sebe. Jedno je však jisté. Získání a udržování ohně bylo vždy věcí velmi 

obtížnou. Hoření je prudké okysličování provázené úkazem světla a tepla. 

Podmínkou hoření je, že látka musí být hořlavinou a musí být zahřátá na 

zápalnou teplotu, na bod vznětu. Po staletí byly vykonávány pokusy vyrobit 

zapalovadla, je i^  by pohodlně zabezpečovala zažehnutí ohně. Výsledek byl 

však velmi skromný.

Až využitím bílého fosforu, který má tak velkou slučitelnost 

s kyslíkem, že musí být uchováván ve vodě nebo petroleji, aby se nevznítil, 

byl učiněn významný krok vpřed. Až do doby po roce 1830, kdy pro výrobu 

třecích zápalek bylo poprvé použito fosforu, se většinou datuje vznik 

zápalky.

Ale skutečný vývoj zapalovadla začíná mnohem dříve, už v druhé 

polovině sedmnáctého století. V roce 1669 vyrobil hamburský alchymista 

Hennig Brandt při svých pokusech fosfor z moči. Pro zvláštní vlastnosti 

novou látku pojmenoval fosforus mirabilis, což znamená podivuhodný 

světlonoš.

Tohoto objevu využil Angličan Robert Boyle a zahájil výrobu fosforu 

ve větším měřítku. Současně vynalezl první chemické zapalovadlo, které 

nám může vzdáleně připomínat pozdější třecí zápalky. Na takto vytvořené 

třecí ploše se škrtalo dřevěnými třískami namočenými v síře.^ Vynález se 

ale nerozšířil a Robert Boyle z vynálezu nezbohatl. Výroba fosforu z moči 

byla totiž velmi nákladná. Teprve když se fosfor podařilo získat z kostí, bylo 

možno výrobu podstatně zlevnit. Fosforových zapalovadel existovalo mnoho

^Hlinka Bohuslav, Šperk Jiří, Sbíráme známky a nálepky. Praha, Mladá fronta, 1964, strana
282.
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a ještě po rozšíření třecí zápalky se taková zapalovadla běžně vyráběla.

Jejich zánik můžeme datovat právě do roku 1830.

Velkým pokrokem bylo vynalezení namáčecích sirek. Roku 1805 je 

začal vyrábět Francouz Chancel. Sirka opatřená na jednom konci hlavičkou 

ze směsi chlorečnanu draselného, cukru a klovatiny se namočila do lahvičky 

s kyselinou sírovou, ihned se prudce vytáhla a tím se vznítila. Nebezpečné 

ovšem bylo, že se při vytažení kyselina často rozstříkla a způsobila 

popáleniny. Později se pro větší bezpečnost do lahvičky vkládala azbestová 

vložka. Tyto namáčecí sirky byly továrensky vyráběny od roku 1806 

v Paříži, později v Berlíně a od dvacátých let ve Vídni.

Osobnost, která má největší zásluhu na vzniku moderní zápalky, je 

anglický lékař John Walker. Ten začal roku 1827 prodávat svoje Friction- 

lights (třecí zápalky), což byly štěpinky dřeva s hlavičkou ze směsi 

chlorečnanu draselného, sirníku antimonitého, arabské klovatiny a vody, 

jimiž se škrtalo o drsný papír. Walker však nebyl úspěšným podnikatelem a 

z trhu ho vytlačil londýnský chemik Samuel Jones se svými „lucifers“ (sirky), 

které se ničím nelišily od sirek Walkerových.^

Po roce 1830 se pokoušeli chemici různých národností o výrobu 

takové zápalné hmoty, která by byla bezpečná a laciná zároveň. Jako u 

mnoh^ jiných vynálezů se to podařilo v několika zemích v krátkém časovém j 0 ^  

úseku a první vynálezci zapadli do zapomnění. Z tohoto důvodu později 

vznikaly spory o místo první výroby, jako například v České republice -  

zmíním se o nich v dalším textu.

Pro mou práci je důležité ještě krátce pojednat o nejstarších 

fosforových zápalkách. Nejrozšířenějším druhem byly zápalky obyčejné 

neboli zednické, s jejichž výrobou se začalo ve Vídni v roce 1838. 

Obsahovaly hodně bílého fosforu, a proto byly velmi jedovaté a při škrtání 

silně zapáchaly. Tento problém řešily dražší druhy zápalek, tzv. dámské 

sirky, které měly dřívka impregnována parafínem místo sírou a tím byl 

nepříjemný zápach odstraněn.

^Hlinka Bohuslav, Šperk Jiří, Sbíráme známky a nálepky. Praha, Mladá fronta, 1964, strana
283.
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Zvláštní druh zapalovadel pro kuřáky byly fidibusy (stočený papír se 

zápalnou směsí na jednom konci), jinak se nelišící od obyčejných sirek. 

Zápalná hubka, další oblíbené zapalovadlo, měla zápalnou hmotu 

nanesenou na jedné straně hrubé lepenky. U voskovek bylo dřívko zápalky 

nahrazeno voskovým knůtkem. Větší než voskovky byly svíčky. 

Vichruvzdorky měly na obyčejném dřívku silnou vrstvu chemické směsi. 

Zápalka pak mohla hořet i v dešti, v silném větru a podobných nepříznivých 

podmínkách. ^

Tyto popsané druhy zápalek jako zapalovadlo obstály, ale 

nevyhovovaly po stránce hygienické, byly závadné a zdraví nebezpečné, 

protože obsahovaly v zápalné směsi jedovatý bílý fosfor. Ten byl příčinou 

těžkého onemocnění -  fosforové nekrózy postihující dělníky, pracující při 

výrobě zápalek. Tomu se dalo předejít výrobou sirek z červeného fosforu, 

který byl znám již od roku 1847.

Tak mohly vzniknout bezpečnostní zápalky, které ke vznícení 

potřebují speciálně upravenou třecí plochu. Švéd Lundstróm je začal balit 

do dřevěných krabiček se zásuvkou a se škrtacími ploškami po stranách. 

Díky tomu se vynález ujal a pod jménem švédské zápalky se začal vyrábět 

po celém světě. Vedle zápalek bezpečnostních se dodnes využívají 

seskvisulfidové sirky se zápalnou hmotou obsahující seskvisulfid fosforu a 

může se jimi škrtat o jakoukoliv drsnou plochu.

Na území dnešní České republiky se s výrobou sirek začalo ve 

třicátých letech devatenáctého století. Ve všech naučných slovnících se 

dočteme, že v roce 1839 sušický rodák Vojtěch Scheinost založil se svojí 

manželkou první domácí výrobu zápalek a tím vzniká české sirkařství. 

S výrobou fosforových sirek, která v té době byla ještě žárlivě střežena, se 

seznámili u vídeňského lékárníka Rómera, kde byl Vojtěch zaměstnán při 

výrobě dřevěných pružinek na zápalky.®

Od roku 1840 pak vznikaly po Čechách i další samostatné výrobny 

zápalek, zakládané většinou bývalými zaměstnanci vídeňských sirkáren.

tam též, strana 287.
“Páry z bílého fosforu vdechované v malých množstvích po delší dobu způsobují odumření 
čelistních a nosních kostí -  fosforová nekróza.
^Kolektiv autorů, Příruční slovník naučný. Praha, Akademie věd, 1967, strana 823.
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kteří se spojovali s obchodníky. Z velkého střediska výroby sirek v 

pošumavské Sušici, se výroba šířila i do dalších měst jako do Horažďovic.

První výrobna v Praze vznikla na Karlině a na Smíchově. Známou 

sirkařskou oblastí byla také Českomoravská vrchovina. Dále se výroba 

zápalek prosazuje v chudých horských a podhorských městečkách, jako byl 

například Kyšperk, z něho se šířila po okolí, na sever až k Novému Městu 

nad Metují a na jih do Poličky. V roce 1855 začala výroba tzv. 

antifosforových zápalek ve Zlaté Koruně u Českých Budějovic, pro nezájem 

trhu však museli výrobnu zrušit.

Vletech 1848 -  1850 se počet sirkáren v Čechách zdvojnásobil. 

Hlavní rozvoj tohoto odvětví nastal zhruba po roce 1850. Ale už v druhé 

polovině 50. Let se situace začala měnit: domácí trh se postupně nasytil, 

ztížily se podmínky pro vývoz zápalek do ciziny, vzrostly dopravní náklady a 

zvýšila se konkurence. To vše zapříčinilo pád malých a slabých podniků. 

Statistické údaje Obchodní a živnostenské komory uvádějí v roce 1860 

v Čechách 25 manufaktur na sirky, ale víme, že to není konečné číslo, 

existovala spousta drobných sirkařů lokálního významu.®

Zápalky se dlouho vyráběly ručně. Průmyslovkou výrobu umožnili 

vídeňští chemici Preshel, Trevany a vynálezce sirkařského hoblíku 

Weilhófer. Dřívka a dřevěné dráty na sirky vyráběli sirkaři ze špalíčků 

borového dřeva původně pomocí hoblíku, později na hoblovacích strojích. 

Hoblíkem vyrobil jediný dělník za směnu 200 000 dřívek na zápalky.^

Po délce je srovnali do balíčků o průměru asi 7 centimetrů, ve 

vzdálenosti po 10 centimetrech od sebe, svázali je provázkem a pákovým 

krajákem překrojili. Tak vznikly svazečky 10 centimetrů dlouhých dřívek 

uprostřed obepnutých motouzem, které se přenesly do siřírny a máčírny. 

Pak se dřívka ručně namáčela do roztavené síry a potom do fosforové 

masy. Po zaschnutí hlaviček se balíček sirek v půlce překrojil a odnesl do 

balírny. Později se výroba zdokonalila a dřívka se ukládala do dřevěných 

rámů pomocí stroje.

®Cihlář Tomáš, Pošumavské sirkárny. Pačejov, Škola hrou, 2004, str. 6.
^Hlinka Bohuslav, Šperk Jiří, Sbíráme známky a nálepky. Praha, Mladá fronta, 1964, strana 
291.
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Hotové sirky se ručně plnily do oválných „Špánkových“ dýhových 

krabiček, uzavíraly se nasazenými víčky a potom balily, vždy po 50 

krabičkách do bedniček. Výroba obalů se většinou prováděla po domácku i 

v největších sirkárnách.

K tavení sirkaři používali litinovou pánev, zazděnou nad topeništěm. 

Fosforová masa na hlavičky sirek se připravovala v litinovém kastrolu 

následujícím postupem: rozvařil se kostní klíh, do něho se zamíchala 

běloba, barvivo a díl bílého fosforu.®

Prodej hotových sirek zabezpečovali v místě i po širokém okolí 

podomní obchodníci, zvaní „hauzírníci“. Sirky odnášeli z dílny v tlumocích, 

nabízeli je v jednotlivých domácnostech, poučovali o zacházení s těmito 

jedovatými a snadno zápalnými předměty. Do vzdálených míst sirky 

rozváželi podnikaví obchodníci na formanských vozech.

Výroba se postupem času zdokonalila a do sirkáren se začalo 

zavádět stále více strojů. Ve Švédsku a ve Spojených státech se uplatnily 

první poloautomaty, tj. stroje, na nichž značná část výrobního procesu 

proběhla bez zásahu lidské ruky. Tím začaly zanikat malé domácí výrobny. 

Poslední ranou pro ně byl všeobecný zákaz bílého fosforu pro výrobu sirek, 

který nabyl platnost v roce 1912 ve všech státech.

® Kronika Letohradu, II; díl, poznámka o sirkařství, uložena v archivu MM Letohrad, str. 149.
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3. Charakteristika oblasti a počátky sirkařství 

v Kyšperku a okolí

Dříve než se pustím do popisu sirkařského řemesla v Kyšperku /roku 

1950 přejmenovaného na Letohrad/, tak musím nastínit situaci vzniku a 

vývoje tohoto mésta.

3.1. Vznik města Kvšperka a jeho vyvol do konce 17. 

století

Předchůdce města, které se do r. 1950 nazývalo Kyšperk, byl hrad 

Geiersberg (Supí hora), který stával na návrší Hradisko. Byl založen snad 

již ve 13. století pány ze Žampachu. První záznam o Kyšperku najdeme ve 

Zbraslavské kronice roku 1308. Kyšperk se uváděl do historie jako pevné 

skalní lupičské hnízdo. Jeniš z Kyšperka -  majitel hradu - plenil se stejně 

loupeživými sousedy nelítostně panství Lanšperské, patřící klášteru 

zbraslavskému.

....Neboť všichni rytíři pod králem Korutancem, jakl<oli nepatrní, chtěli 

být králi a vykonávali na našich chudých zuřivou krutovládu. Ježek, řečený 

ze Šildberka, chtěl být jedním králem, Jan Vusthub druhým králem, Petr ze

Žampachu třetím králem, Jeniš ze Supí Hory (z Kyšperku) takě králem..... Ti

všichni, ač stěží jsou lidě rytířští, m ají více zpupnosti a krutovlády než sami 

králové, neboť jako naši sousedě neustávali bez přestání činiti tehdy násilí 

našim chudým poddaným. Chtějíce pak je  tehdy vykoupit, protože dni byly 

zlě, dali jsme tu onde celý náš důchod, totiž více než 300 hřiven, sousedním 

lupičům jako dravým vlkům, abychom aspoň takto koupili svým majetkům 

výhodu pokoje..........®

Nástupci Jeniše z Kyšperka -  Buzek a jeho syn Jeniš -  se psali 

„Žampachové seděním na Kyšperku“. Z toho je zřejmé, že byli členy rodu 

Žampachů. Tito majitelé se v listinách vyskytují do roku 1370, kdy Kyšperk 

byl opuštěn, bratři přesídlili na Žampach a hrad pustnul.

9 Žitavský Petr, Zbraslavská kronika. Praha, Melantrich, 1952, str. 53.
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Nezachovaly se žádné pozůstatky zástavby či stavebního materiálu, 

nebyly zde zjištěny ani žádné jiné archeologické nálezy, které by umožnily 

určit dobu existence a dispozice hradu. Snad šlo jen o dřevěnou a pouze 

krátkou dobu existující stavbu. Při stavbě železnice do Ústí nad Orlicí 

koncem 60. let 19. století byla část hradního návrší odlámána a přitom byla 

poškozena jihovýchodní část opevnění. Dnes se zachovaly jen valy a 

příkopy.

Městečko Kyšperk se prvně připomíná roku 1513, je ale 

pravděpodobné, že vzniklo jako podhradí již dříve. Bližší podrobnosti o něm, 

jakož i o rychtě a dvoru nalézáme v dílčím listě panství kyšperského z roku 

1568. Zdeněk Žampach z Potštejna vystavěl roku 1554 v Kyšperku 

jednoposchoďový zámek. August Sedláček se domnívá, že toto nové sídlo, 

jež bylo nazváno zámkem, vystavěl Zdeňkův nejstarší syn Jan Burjan.^° 

Není však vyloučeno, že otec a syn stavěli společně. Jan Burjan na 

Kyšperku také bydlel.

Jako nejstarší z pozůstalých bratří rozdělil roku 1568 dosavadní 

rozsáhlé panství žampašské na čtyři díly (dílčí panství), a to žampašský 

(zbytek), kyšperský, žamberský, k němuž patřila jen polovic městečka 

Žamberk (druhá patřila k Liticům) a kralický. Dílčí list kyšperského panství 

se dochoval a jeden jeho stejnopis je uchován v městském archivu. Dovíme 

se z něho, jak veliké bylo tehdy městečko a jaké stavební změny se tu staly 

před rokem 1568.

Roku 1554 je vybudované sídlo nazýváno tvrzí, toto označení 

pochází od Jana Burjana a je tedy nejpřiléhavější. V popise se praví, že tvrz 

byla vystavěna na místě starého dvora.”  Jak dále ještě napíšu, byla později 

přestavěna na dnešní zámek. Starý dvůr stával na ostrohu, vystupujícím 

z bažinatých luk.

Dříve než byla tvrz vystavěna, tedy před rokem 1554, byl starý dvůr 

rozbořen a vystavěn nový na vyvýšeném místě východně od tvrze. Byl 

nazván „Novým dvorem“ a pojmenování se udrželo dodnes.

“̂Sedláček August, Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl II., Praha, Argo, 1996, str. 
107.

Dílčí list panství kyšperského z r. 1568, kopie uložena v archivu MM Letohrad.
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v  roce 1568 byl v městečku též pivovar, v něm bylo vařeno pivo pro 

celé staré rozsáhlé panství žampašské, sladovna a spilka. Byl tu Panský 

dům, který držel Jíra Pozbyl, a šenk, za který patřil Vávrovi z Písečné.

Zaznamenány jsou také tři rybníky: „Sádkď, který byl na Šedivském 

potoce těsně nad jeho ústím do potoka Lukavického. Byly na něm původně 

panské sádky na ryby. Po něm se nazývá i část města „ Na sáčkách“. 

Rybník „Staref‘ byl v místech, kde stála stará budova divadla a sloužil 

hlavně jako zdroj ledování v pivovaru. Rybník na Martinově popluží se 

nacházel v místech dnešního kamenného mostu přes Vitanovského ulici a 

chránil částečně i tvrz. Zde byl hluboký zářez a dosahoval asi k dnešní 

zvonici.

Lesy se při Kyšperku uvádějí dva, a to Hradiště, jistě někde na 

dnešním Hradisku, pravděpodobně nad Jankovicemi, a březinka Rezek, 

jejíž poloha není známa.

Roku 1576 držel Kyšperk Jan mladší z Valdštejna. Za jeho vlády byla 

stavba tvrze dokončena a rozšířena na celou délku nynějšího 

jihovýchodního zámeckého křídla. Roku 1577 vyprosil na králi Rudolfu II. 

pro Kyšperk městská privilegia a právo na dva roční jarmarky a týdenní trhy. 

Roku 1586 dosáhlo město většího významu a bylo mu povoleno vykonávat 

právo hrdelní a útrpné. Dle práva hrdelního vynášelo město rozsudky smrti, 

které po schválení vyšších soudců také vykonávalo a dle práva útrpného 

mohlo trestat na těle a mučit. Popravní místo se nalézalo u silnice 

k Písečné. Těmito privilegii se stal Kyšperk významným hospodářským 

střediskem nejen pro panství, ale i pro celé okolí.

Na nezastavěné části byla zřízena bažantnice. Píše o ní učený a 

vlastenecký jezuita Bohuslav Balbín, který znal i Kyšperk. Přebýval častěji 

na blízkém Žampachu, tehdy majetku hradecké jezuitské koleje. Napsal, že 

kyšperecká bažantnice byla založena jako jedna z prvních bažantnic 

v Čechách. První byla v Třeboni. V minulých dobách byla obehnána plotem. 

Bažantnice je smíšený les z jehličnatých a listnatých stromů. Je zde větší 

počet starých lip, jejichž stáří se počítá na 280 -  300 let. Je celá chráněna 

památkovým úřadem.

Skála František, Kyšperk. Kyšperk, knihtiskárna Aloise Otavy, 1948, str. 5.
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v  držení Valdštejnů byl Kyšperk do r. 1601. Majitelé města se potom 

rychle střídali. Ke kvalitativní změně v prostředí poddanského městečka 

došlo v době vybudování aristokratické rezidence. Roku 1680 si nechal 

Hynek Jetřich Vitanovský^® postavit, pravděpodobně v místech tvrze, zámek 

a barokní zámeckou kapli sv. Václava. Ze strany Vitanovského se Kyšperku 

dostalo mimořádné společensko-právní podpory. Usiloval o to, aby 

městečko dostalo stejná práva, jakými disponovala královská města. Roku 

1666 dostal Kyšperk potvrzení dvou ročních jarmarků, týdenní trh a nový 

jarmark v pondělí po svátku Obětování Panny Marie.

Městečko začalo plnit funkci centra a zároveň se začal vytvářet 

prostor pro tržní možnosti na panství. Vitanovský chtěl Kyšperku zajistit 

postavení poddanského rezidenčního městečka a tak roku 1666 osvobodil 

jeho sousedy od roboty, za což museli zaplatit dvakrát ročně po 25 zlatých. 

Pouze v době žní jim zůstala povinnost vykonávat tři dny roboty.^^Jak moc 

mu záleželo na vznikajícím rezidenčním sídle je vidět z jeho testamentu, 

kterým potvrdil své úsilí, když věnoval jednu jeho pasáž kyšpereckým. Roku 

1681 v testamentu vyjmenoval 16 domů i se jmény jejich majitelů - měšťanů 

Kyšperka.^® Byl to pro městečko významný čin. V budování města 

pokračoval Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat v letech 1685-1706. Ten 

nechal na dominikální půdě vystavět domky a vyzval poddané z 

blízkých vesnic, aby se zde usadili. Dokonce některé z poddaných vrchnost 

k přesídlení nutila. Karel Libštejnský potom potvrdil přistěhovalým 

vesničanům stejná práva, jako měli usedlíci. Roku 1688 měl Kyšperk už 28 

měšťanů. V této době, v písemných pramenech, začal být Kyšperk 

označován „vrchnostenským ochranným městečkem“. I vletech 1706-1717 

příliv obyvatel z panství do městečka pokračoval, tereziánský katastr 

vykazuje 69 gruntů. Staří i noví obyvatelé požívali stejných výhod a 

městečko prosperovalo.

Hynek Jetřich Vitanovský (1644-1681). V letech 1653-1661 spravoval kyšperecké panství 
jako poručník jeho strýc Vilém Alexandr Vitanovský z Vlčkovic. Hynek Jetřich vládl v letech

' '̂'^Sekotová Véra, Macková Marie, Kyšperk. Ústí nad Orlicí, OFTIS s. r. o., 2000, str. 8. 
’ tam též, str. 9.
® Tamtéž, str. 10.
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v  sedmnáctém století měli obyvatelé Kyšperka k vrchnosti 

různé povinnosti. Odváděli naturálie: slepice, vejce, žito, ječmen, oves. Čtyři 

řezníci byli povinni odevzdávat ze svých masných krámů přepouštěný lůj. 

Aby mohli mít kyšperečtí šenk vína i v jiných domech než v hospodě, platili 

vrchnosti za tuto možnost 5 kop grošů. Později měli povinnosti změněny na 

finanční a robotní. Spolu s lukavickými a rotneckými byli povinni na 

vrchnostenských polích orat, sít a vláčet podle pokynů. Z každého 

hospodářství měli pomáhat při mlácení jeden den, při dělání dřeva dva dny 

a při pletí zase jeden den. Při honech měli dva dny honit zajíce, a když se 

hon nekonal, měli dva dny mlátit obilí. Na velký hon byli povinni jít nahánět, 

kdykoliv se jim rozkázalo.

Postupně se většina povinností převedla do finanční podoby. Na 

počátku 18. století byla kyšpereckým část roboty redukována. Byli za to 

povinni platit vrchnosti ročně 40 kop grošů. Kyšperečtí měli právo vařit 

každoročně jednu várku piva ve vrchnostenském pivovaru, které mohli ve 

městě šenkovat. Říkali tomu „přívarek piva“. Plynula jim z toho povinnost 

dodat obilí a zaplatit zemskou taxu. Současně jim byla udělena svoboda 

v pálení kořalky za plat. Kořalku mohli šenkovat a prodávat pouze ve městě, 

nesměli ji dodávat na vesnice.

V klimatických podmínkách podhorského osídlení vystupovala stále 

do popředí role zemědělství, které provozovali obyvatelé téměř všech 

povolání. V sídlišti malého rozsahu, jakým Kyšperk byl, se uskutečňovala 

směna na úrovni místního trhu, která nabývala vyšší formy během dalšího 

vývoje, a zisk z ní se stal jednou z významných příjmových položek města.

Obyvatelé městečka byli poddanými pozemkové vrchnosti. Co je 

však společensky i právně odlišovalo od ostatních poddaných, byl jistý 

smluvní poměr vrchnosti k měšťanům a určitá vnitřní samospráva městečka. 

Velmi mnoho pro ně znamenal princip volného disponování majetkem, bez 

zasahování vrchnosti. Principy vrchnostenské moci a městské samosprávy 

představovaly po celý středověk hlavní síly, které určovaly povahu městské 

správy a celkového postavení městečka. Kyšperk se nevyvíjel přímočaře, 

v úhrnných obrysech však jeho rozvoj odpovídá hlavním dějinným etapám 

českého státu.
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3. 2. Dějiny Kvšperka v 18. a 19. století

v  první polovině 18. století hospodářská politika státu kolísala mezi 

tendencemi ochrany a podpory řemesel a novou hospodářskou politikou 

podpory manufakturní velkovýroby. Cechovní výroba při existenci výrobních 

omezení, nedostatku peněz a při technickě zaostalosti byla stále měně 

schopná plnit požadavky spotřeby. Důležitý pro rozvoj řemesel a 

hospodářství byl jistě majestát na trhy z roku 1747.^^

V Kyšperku působily ve druhě polovině 18. století cechy mlynářský a 

pekařský, řeznický, krejčovský, spojených řemesel zámečníků a kovářů, 

truhlářů, sklenářů, bednářů a ševců. V čele každého cechu stáli dva 

cechmistři.^® Důležité pro rozvoj řemesel a hospodářství byl majestát na trhy 

z roku 1747.

Po prusko-rakouské válce, roku 1866, se poražené Rakousko uvolilo 

podle mírové smlouvy postavit železniční trať z tehdejšího Mitteiwalde, 

nynějšího polského Miedzylesie, přes Kyšperk do Ústí nad Orlicí. Kyšperk 

se již roku 1874 stal významným železničním uzlem. Bylo rozhodnuto o 

stavbě tratě z Chlumce nad Cidlinou přes Hradec Králové do Kyšperka a 

odtud do Kladska a Slezska, k níž se připojila spojka údolím Tiché Orlice od 

Ústí nad Orlicí, z pražsko-olomoucké tratě. Kyšperk tak znovu získal 

komunikační význam, který ztratil výstavbou císařské silnice ze Žamberka 

do Jablonného nad Orlicí, která se městu vyhnula.^®

V druhé polovině 19. století se rozvíjí vlivem tovární výroby a 

specializací některých zemědělských krajů vnitřní trh a tím i peněžní vztahy, 

dochází k oslabení zemědělské malovýroby, která hrála v okolí Kyšperka 

hlavní roli při zajištění obživy. Hospodáři přestali mít zájem o celoročně 

vázanou čeleď a raději si najímali levné pracovní síly, zejména ženy a děti 

z rodin bezzemků. Nedostatek jiných pracovních příležitostí nutil odcházet 

z horských a neprůmyslových oblastí stovky lidí, buď jen na práce sezónní

17 Sedláček August, Místopisný slovník historícký království českého. Praha, Agro, 1998, 
str. 195.

Sekotová Věra, Macková Marei, Kyšperk. Ústí nad Orlicí, OFTIS s. r. o., 2000, str. 30. 
Kuča Karel, Města a městečka v dechách, Moravě a Slezsku, díl 3. Praha, Libri, 1996, 

str. 398.
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do zemědělských krajů, nebo do průmyslových center. V těchto 

podhorských oblastech se dlouho udržela domácí výroba a rozšířila se o 

domácí druhy, které se předtím neprovozovaly. Pro podnikatele to byla 

obrovská možnost k získání velkých zisků, které jim tato chudá místa 

levnými pracovními silami nabízela. Právě levná pracoviště se stala živnou 

půdou pro podnikání v mnoha odvětvích, rozmístěných na základě 

vyskytujícího se přírodního materiálu.

Roku 1880 měl Kyšperk v době sčítání lidu 270 domů a 1 702 

obyvatel. Z tohoto počtu zde působilo 97 řemeslníků -  mistrů, 112 

pomocníků -  tovaryšů a 17 učňů. Nejvíce bychom v městečku našli 

obuvníků, kterých bychom zde napočítali až 21 hlav. Samozřejmě se zde 

nacházelo 13 tkalců, 11 krejčích a 13 truhlářů. Svou živnost zde 

provozovalo 7 řezníků a 5 pekařů. I na kováře bychom v městečku natrefili 

snadno, kronika města Letohrad jich uvádí pět. V tomto výčtu bych mohla 

pokračovat ještě dlouho, ale zaměřím se pouze na nejdůležitější živnosti.

V Kyšperku a v jeho okolí se pro domácí potřebu předlo. V zámku 

byla škola přadlácká. Jako jinde v horách i zde ostatní obyvatelé tkalcovali.

V četných domcích na podměstí i v ulicích stál tkalcovský stav, který se 

nezastavil od časného rána dlouho do noci. Při tom byli zaměstnáni všichni 

členové rodiny i děti. Skromný výdělek byl opravdu těžce zasloužený.

Jiný průmysl, který mnoha obyvatelům poskytoval obživy, bylo 

kartáčnictví. Po letech šedesátých 19. století se zde rozmohlo tak, že skoro 

v každém domku (převážně v ulici Svatojánské) vyráběly kartáče hlavně 

ženy a děti. Materiál si brali domů od výrobců, továrníků -  po továrnicku 

vyráběl kartáče Jan Höhl, kartáčník v č.p. 228, také Jan Novotný, který 

v bývalé sirkárně zřídil dílnu kartáčnickou. Dřívka připravoval mlynář Petřík 

a Antonín Slavík v domě č. 19 v Komenské ulici. Především se vyráběly 

kartáče rýžové na podlahu. Kartáčnictví však po první světové válce úplně 

zaniklo.^“

Dalším domácím zaměstnáním bylo šití knoflíčků. Hlavně ženy se 

každodenně zabývaly touto titěrnou prací. Výrobky odevzdávaly faktorům, 

kteří z nich měli hlavní zisk. Také pletení síťek z vlasů se v menší míře v

Pamětní kniha města Kyšperka, 1919-1938, uložena v archivu MM Letohrad, str. 185.
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Kyšperku provozovalo. Bývalo tu mnoho obuvníků, z nichž mnozí prodávali 

své výrobky na jarmarcích široko daleko. Výroba zanikla rozšířením 

Baťových závodů, jelikož nabízel své boty lacino a drobný obuvník jim 

nemohl konkurovat.

V domě čísla 166 se dříve nacházela továrna na nábytek Josef 

Matouš a spoi., ještě předtím tam býval hostinec a obchod s koňmi u 

Neumanů. Roku 1878 byl prodán Poláčkovi z Prahy, který zde provozoval 

kartáčnictví ve velkém. Asi roku 1890 koupil tento dům Jan Kraul, přistavěl 

dílny a rozjel výrobu po továrnicku. „ P ílí stal se z obyčejného truhláře 

továrník, jehož solidní zboží mělo velmi dobrou pověst a odbyt v severních 

Čechách a v krajích německých.“ Vyráběl nejen nábytek, ale hlavně 

kostry na pohovky a lenošky. Po jeho smrti přešla továrna do rukou čilého 

nástupce Josefa Matouše, který podnik ještě vyzdvihl a najal daleko více 

zaměstnanců.

Další zajímavé osudy prožila kovárna v Orlici č.p. 77. Jáchym 

Stejskal, který se přistěhoval na Orlici z Zudného u Lanškrouna, provozoval 

kovářství ve sklepě u Marků. Ale dlouho snil o vlastní kovárně, na kterou mu 

později půjčil sedlák Stehna. „ Přivezl je  v pytli, ve stříbře, a řekl, že se staví, 

až pojede zpátky z Ústí, jsou-li dobře napočítané. Byly dobře. Za tyto peníze 

postavil roku 1822 novou kovárnu na Orlici čp. 7 7 . Dílna byla obloukově 

klenutá a měla dvě kovářské výhně. Po něm převzal kovárnu syn Josef, 

který přistavěl stodůlku a chlév pro jednu krávu.

Když kovárnu převzal syn Ferdinand, pokryl stavení nejnovější 

tehdejší krytinou -  azbestem. Měl 6 dcer a jednoho syna Ferdu, který 

kovárnu převzal v roce 1921. Roku 1935 kovárna vyhořela. Požár způsobil 

učeň Šlezing z Kunvaldu, který si na půdě zakouřil. Po požáru byla 

přistavěna nová stodola a chlév. V dílně bylo obloukové klenutí zrušeno a 

nahrazeno stropem kordovým. Postupně byly zakoupeny nové stroje, 

hospodářství pronajato, ze stodoly upravena montovna a z chléva strojovna.

Pamětní kniha města Kyšperka, 1919-1938, uložena v archivu MM Letohrad, str. 30. 
Kronika Letohradu, II. díl, uložena v archivu MM Letohrad, str. 375.

- 19-



Od roku 1937 se zde vyráběly hlavně vozy. Roku 1951 byla živnost 

převzata Kovodružstvem v Rychnově nad Kněžnou.^^

V druhěm a třetím desetiletí 19. století pronikaly brambory už jako 

zemědělská kultura a složka lidové výživy v Čechách obecně. Jejich 

pěstováním bylo odstraněno trvale hrozící nebezpečí hladu a byly vytvořeny 

předpoklady, aby brambory, které se mezi tím staly také kulturním 

majetkem lidu, nastoupily další dějinnou cestu jako významné krmivo a 

průmyslová surovina. Brambor, jako lihovarnické suroviny, se chopili 

obchodní podnikatelé.

Roku 1814 si podal žádost Izák SaxI o zřízení výroby rosolky a likéru. 

SaxI byl nájemcem vrchnostenské vinopalny. Vrchnostenská kancelář 30. 

června 1814 podpořila Saxiovu žádost a sdělila Krajskému úřadu v Hradci 

Králové, že má „pro tovární výrobu nutné rekvizity a materiály“. Měl i 

laboratoř, požáruvzdorný sklep, zvláštní místnost a kuchyň. Krajský úřad 28.

7. 1815 Saxiovi výrobu povolil. Své podnikání SaxI chránil. Roku 1825 na 

základě jeho udání byla zabavena po domácku vyrobená slivovice bratry 

Janem a Františkem Stephanovými.^"^

Kyšperecký obchodník s plátnem Antonín UIrich zasílal roku 1820 

hrubé plátno na bílení do Kladska. Finančně to pro něho bylo výhodnější 

než shánět bělidlo v okolí. Totéž tvrdili i ústečtí obchodníci s plátnem. O 

udělení licence k obchodu smíšeným zbožím v Kyšperku se ucházel roku 

1813 František Král z Ústí nad Orlicí. Roku 1825 se jednalo o udělení 

povolení koželuhovi Františku Jakešovi k obchodu s juchtou.^®

Roku 1825 vypukla v Kyšperku aféra s podloudně kupovaným vínem, 

kterou organizoval Josef Knott a Josef Koll z Josefova a Matyáš Fischer 

z Kyšperka. Dodávky zprostředkovávali další lidé. Celou záležitost začal

šetřit kriminální soud ve Znojmě a Krajský úřad v Hradci Králové. Výše 

jmenovaní nakonec museli zaplatit tučné pokuty.^®

Dále jsem se zajímala o textilní továrnu Fischl a Engel v Bažantnici. 

Tovární výroba začala ve tkalcovně na zařízení velmi různorodém v roce

Kronika Letohradu, II. díl, uložena v archivu MM Letohrad, str. 375.
Sekotová Věra, Macková Marei, Kyšperk. Ústí nad Orlicí, OFTIS s. r. o., 2000, str. 42. 
Tamtéž, str. 42.
Tamtéž, str. 43.
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1901. Pracovalo zde až 420 stavů a vyráběly se popelíny, damašky, 

sypkovlny, ručníky, prostěradla a pod. Podnik poskytoval obživu velkěmu 

množství lidí z Kyšperka a okolí. Obchodní značku firmy tvořil kruhový 

obrázek supa, sedícího na skále, jehož autorem byl malíř Alfons Mucha. 

Malířova manželka, rozená Marie Chytilová, byla neteří Gustava Fischla -  

spoluzakladatele továrny. Alfons Mucha často do Letohradu jezdíval a 

bydlel u Fischlů ve vilce. Společník Bedřich Engel, který podnik financoval, 

byl svobodný a bydlel ve Vídni, později v Americe. V roce 1923 byla 

vystavěna nová reprezentační rodinná vila čp. 192 v Bažantnici, naproti 

jejich textilní továrně.

Po smrti Gustava Fischla (1930) správu závodu převzal jeho syn 

Alexandr. Ten byl jako mladík poslán otcem do Ameriky, aby načerpal 

praktické znalosti pro vedení firmy. Jako její pozdější majitel byl prý velmi 

pracovitý, do práce chodil i v neděli odpoledne a u zaměstnanců byl 

oblíben. V továrně udržel zaměstnanost, přes určité omezení, i za 

hospodářské krize. Přes toto špatné období, které trvalo asi rok nebo dva, 

podporoval i své zaměstnance. Na Vánoce dostával každý 3 m flanelu a 

velikou vánočku. Dětem zaměstnanců dávala jeho žena větší sáček cukroví 

a kolekci.

Po okupaci, když bylo Alexandru Fischlovi zakázáno zdržovat se 

nadále v továrně, jezdil pracovat do lesa do Žamberka. Potom se museli 

manželé Fischlovi z vily vystěhovat a roku 1942 by posláni do Terezína. 

Podařilo se jim přežít koncentrační tábor, vrátili se do Letohradu a v roce 

1947 jim byla navrácena textilní továrna. Ale následující rok došlo k jejímu 

znárodnění a Fischl definitivně odjel. Nejprve do Anglie a následně do 

Austrálie.

Nejzajímavější a pro většinu obyvatel i nejdůležitější průmysl, který 

v Kyšperku vzniká v první polovině 19. století, bylo sirkařství. Tímto 

fenoménem se budu dopodrobna zabývat na dalších stranách mé práce, tak 

bych zde na úvod nechala zaznít slova slavného českého prozaika Aloise 

Jiráska, který ve svém díle Čechy popisuje živobytí v Orlických horách: 

„Obyvatelé Kyšperští nemají mnoho pozemků. A tak většinou živí se, a dosti

Adamec Stanislav, Židé Kyšperku 1700-1945. Letohrad, Josef Marek, 2001, str. 67.
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nuzně, výdělkem z řemesel. Ve dvou dílnách je  zaměstnáno asi 100 lid í 

prací kartáčnickou, pak v pěti dílnách sirkařských asi tolikéž lidí. Kromě těch 

je  v okolí asi čtrnáct dílen sirkařských, kdež lid práce dochází a zakopává 

své zdraví. Smutnáť je  podívaná na dělníky s naduřelými krky, s oteklými, 

páchnoucími dásněmi, jež výpary sirné při vaření „massy“ způsobily.

Šubert, Borovský, Jirásek, Čechy- 5. díl (Hory Orlické, Stěny). Praha, J. Otto, 188-?, st. 
32.
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3. 3. Náleží prvenství Kvšperku?

v  české i evropské veřejnosti přetrvává všeobecné známý a 

uznávaný názor, že české sirkařství má svůj počátek v šumavské Sušici. O 

rozšíření spojení Sušice a výroba sirek se možná mimo jiné zasloužil i Karel 

Havlíček Borovský zmínkou vjehq^.skladbé „ Král Lávra“, která poprvé 

vychází v roce 1854. Balada, zmiňující právě slávu sušických sirek, byla 

v této době jistě hojně vyhledávaná a tím i dosti čtená.

V naučných encyklopediích se dočteme, že v roce 1839 založil 

Vojtěch Scheinost v rodném městě domáckou výrobu zápalek. Jako 

rodačka z Letohradu jsem však od dětství slýchávala o jedinečnosti a 

prvenství kyšpereckých zápalek. V této kapitole se pokusím proniknout do 

debaty lidí zabývajících se touto problematikou a na základě svého 

výzkumu ji doplnit o můj osobní názor.

Zastáncem myšlenky o prvenství výroby sirek v Kyšperku je kronikář 

a učitel Jiří Hájek z Verměřovic, ležících nedaleko Letohradu. Jiří Hájek ve 

svém badatelském úsilí prošel všechny listiny týkající se panství 

kyšperského v Státním oblastním archivu vZámrsku a Státním okresním 

archivu v Ústí nad Orlicí. Hlavní pilíř pro své tvrzení našel v knize úmrtí k čp. 

172 v Kyšperku: „kde je  jako otec zemřelé dcery Johany 9. 7. 1834 uveden 

František Čada, původem sirkař! Další Čadové se vyskytovali na Podméstí 

Kyšperka v čp. 105, které koupil r. 1828 Josef Čada, vejměník, krejčí a v r. 

1836 je  po něm převzal syn Josef, sirkař a truhlář.^^ Jiří Hájek z těchto 

pracně sesbíraných dat tedy usuzuje, že sirkaři byli v Kyšperku nejpozději 

v roce 1834, tedy o pět let dříve než v Sušici.

Bývalá ředitelka Městského musea v Ústí nad Orlicí Marie Špačková 

(dnes Bartošová) se ve své diplomové práci o domácké výrobě na 

Podorlicku ztotožňuje s výsledky výzkumu J. Hájka. V tomto časovém úseku

Hájek Jiří, Počátky sirkařství v Kyšperku. Zpravodaj pro kronikáře Ústeckooriicka. Číslo 
10, 1987, str. 6.
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šlo zřejmě o rozptýlenou manufakturu s hlavní dílnou na máčení a sušení 

sirek v domě čp. 212 a po roce 1837 i v domě čp. 240.®°

Tvrzení o rozptýlené manufaktuře zpochybňuje Jaromír Jindra, který 

vtom vidí pouhou místní pověru. Pokud by místní tr^ ic e  byla založena na 

pravdě, pak je podle Jaromíra Jindry nutno si položiťl^u koho se zdejší sirkař T  

mohl seznámit s výrobou. Odpověď bohužel Hájek ani Špačková nikdy 

neposkytli a my můžeme uvažovat leda o známém výrobci sirek ve Vídni -  

dr. Rómerovi, který ale začal zápalky s jemně mletým fosforem vyrábět také 

v roce 1834. J. Jindra připouští, že v Kyšperku mohla být výroba zvláštních 

namáčecích sirek, ale ne zápalek s fosforem. Jistotu o kyšpereckých 

fosforových zápalkách podle Jindry máme až v roce 1841, kdy je Šedivý 

(podle kyšperecké kroniky první výrobce sirek) expeduje právě z domu 

patřícího jeho manželce.®^

Vášnivý filumenista Jiří Šperk vyvrací Hájkův přesvědčivý důkaz, 

založený na označení „ sirkaře“ Františka Čady v knize úmrtí. Namítá, že 

pojmem „sirkař' byli tehdy nazýváni výrobci dřevěných třísek, potřebných při 

manipulaci s chemickými zapalovadly, z nichž nejznámější bylo tzv. 

Dóbereinerovo.®^ Kdybychom považovali Hájkův překlad slova sirkař 

z německého originálu v Seznamu úm rtí uloženého v Státním archivu ^  

Zámrsku za správný, tak teprve můžeme polemizovat se Šperkem, který 

vysvětlení pojmu „sirkař“ asi převzal z Příručního slovníku jazyka českého, 

kde doslova stojí: „ sirkař: podomní obchodník prodávající zápalky nebo 

někdejší výrobce dlouhých tenkých dřívek pro továrny na zápalky“.̂ ^

Tím pádem bychom mohli říci, že František Čada nemusel přímo 

vyrábět zápalky v roce 1834, ale s výrobou sirek by podle označení „sirkař“ 

měl aspoň něco společného, což by ukazovalo na nějakého výrobce sirek 

v Kyšperku či jeho bezprostředním okolí, protože vyrábět tenká dřívka pro 

továrny vzdálené by se jistě nevyplatilo. Mohl být také podomním 

obchodníkem a prodávat sirky vyrobené místním výrobcem, protože se mi

Špačková Marie, Domácká výroba na Podorlicku. Uloženo v archivu MM Ústí nad Orlicí, 
str. 118.

Jindra Jaromír, Josef Šedivý a spol. Filumenie, číslo 1, 2007, str. 652.
Tamtéž, str. 653.
Příruční slovník jazyka českého, díl V., Praha, Státní nakladatelství učebnic, 1948 -  

1951.
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nezdá pravděpodobné, že by si zboží pro obchod, který zase tak moc 

nevynášel, přivážel z daleka.

Také František Šáda se touto problematikou zabýval ve svém spise; 

Z  dějin sirl<ařství v Letohradě a ol<olí. Jako bezpečné datum výroby sirek 

v Kyšperku uvádí rok 1844.®'̂  V „Handbuch das Königreich Böhmen“ je 

právě v tento rok podnik Josefa ŠedivehoTlváděn jako továrna na sirky. Týž 

autor dále rozvíjí myšlenku, že ruční výroba sirek tu musela být již dříve. 

Odkazuje na registraturu vrchnostenského úřadu panství Kyšperk ( tento 

dokument se nalézá ve Státním oblastním archivu v Zámrsku), kde již 

v roce 1842 se jeden z aktů zmiňuje o Anně Baláškové z Kyšperka čp. 99, 

která žádá o povolení obchodu se sirkami.®^

Takových žádostí je přitom ve fondu více. František Šáda se 

nedomnívá, že by obchodníci brali své zboží až z Prahy či jižních Čech 

(železnice ještě nebyla, dovoz byl drahý). Z toho usuzuje, že v Kyšperku 

musela existovat domácí výroba. František Šáda nakonec dochází k tvrzení, 

že výroba sirek se v Kyšperku rozvinula před rokem 1844, ale ne příliš 

dlouho před rokem 1840.

Nikoli jen na základě lokálního patriotismu, se tedy po prostudování 

materiálů, které mi byly dostupné, přikláním k názoru, že sirkařská výroba 

se v Kyšperku a okolí provozovala již před rokem 1840, zpočátku formou 

domácí výroby. Není ale možno s naprostou jistotou říci, zda se tak stalo 

dříve než v Sušici.

šáda František, Kapitoly z dějin sirkařství v Letohradě a okolí, strojopis, 1975, uložen 
v archivu MM Letohrad, str. 1.

Tamtéž.
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3. 4. Domácí výroba sirek v Kvšperku a okolí

v  Kyšperku se vyráběly sirky podomácku v takověm množství, že byl 

nazýván „ Sirkařským“.®® Tuto kapitolu uvedu zápisem \  Pamětní knize 

města Kyšperka, kde kronikář Krčmařík píše: „ Roku 1842 založil „domě 

chudých“ čp. 212 Václav Šedivý s dělníkem Čadou sirkárnu, které se 

dostalo názvu „první c.k. výsadní zemská továrna na sirky“. Majitel je jí tak 

zbohatnul, že často s chloubou opakoval, že by mohl náměstí stříbrem  

vydláždit a na konec zemřel v c h u d o b ě .Jak už jsem psala v minulé 

kapitole, s ověřováním dat u prvních sirkařů máme stále problémy, takže i 

výše uvedené určení začátku výroby můžeme označit za nepřesné. I 

nazvání Šedivého výrobny jako „továrny“ je určitě nadnesené a jednalo se 

spíše o ruční výrobu rozptýlenou ještě po dalších staveních. Ale jinak 

můžeme z této krátké zprávy vyvozovat jméno prvního výrobce fosforových 

sirek v Kyšperku.

Josef Šedivý začal s výrobou ve stavení čp. 212 v dnešní Lukavické 

ulici. Tento dům byl od roku 1836 majetkem jeho manželky Marie Šedivé. 

Třebaže je výroba prokázána až v roce 1842, dá se předpokládat její 

existence již před rokem 1840. Denní produkce činila asi 350 bedniček po 

padesáti balíčcích, z nichž každý obsahoval stovku zápalek.^®

Své zápalné zboží dodával ke spotřebitelům prostřednictvím tzv. 

překupníků (hausírníků). Dával jim většinou zboží na úvěr a nejednou měl 

s ri|rýproblémy, které bylo třeba řešit právní cestou. V roce 1844 se musel A  

obrátit na vrchnostenský úřad se žalobou na překupnici, která mu dlužila za 

odebrané sirky 43 zlatých, ale pohledávka byla nedobytná.^®

Manželům Šedivým se roku 1836 narodila dcera Adelheid, roku 1838 

syn Moric, dne 10. 4. 1841 dcera Julie -  a právě tehdy je v matrice zapsán

^  Pamětní kniha města Kyšperka, 1919 -  1938, uložena v archivu MM Letohrad, str. 29. 
Tamtéž.
Jindra Jaromír, Josef Šedivý a spol. Filumenie, 2007, číslo 1. str. 652.
Šáda František, Sirkařství na Chrudimsku, Praha, Čes. filumenistický svaz, 1979, str. 92.
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otec jako sirkař, při zápisu narození syna Josefa roku 1842 je však otec 

označen za fabrikanta."*®

Význam Šedivého dílny postupně upadal, a když ji v pokročilém věku 

manželé Šediví převedli v roce 1857 na Jana Lederera, jednalo se o 

živnostenskou výrobu nepatrného rozměru, která navíc musela čelit místní 

konkurenci. Roku 1862 továrna vyhořela a nebyla obnovena. Budovu koupil 

děkan Buchtel a daroval ji městu na zřízení chudobince.'^^

Od roku 1840 se výroba sirek na Kyšperecku značně rozšířila a dnes 

už ani nemůžeme přesně vyjmenovat všechny majitele ručních dílen 

nepatrného významu a jejich umístění, neboť ktomu neexistuje materiál 

z toho důvodu, že drobní výrobci si ani žádnou agendu nepsali. Já se budu 

zabývat jen těmi majiteli dílen, jejichž jména jsem našla v listinách, 

týkajících se jejich korespondence s kyšpereckou městskou radou nebo 

s Okresním úřadem v Žamberku.

V roce 1843 žádal o povolení k výrobě sirek Karel Hellebrand 

(později psáno jako Helebrand), bydlící na Podměstí (část Kyšperka) čp. 

139. V červenci téhož roku povolení dostal s podmínkou, že sirky nebude 

vyrábět přímo ve městě. Hellebrand v žádosti uváděl, že s výrobou začne 

v domku patřícím Janu Mikyskovi z Kunčic, který byl položený stranou od 

všech obytných domů. Jeho podnik byla pouhá domácká výroba, kde 

jedinými pracovníky byli rodinní příslušníci. On sám neuměl ani psát a 

nevíme, kde získal potřebné znalosti k výrobě. Do rodinného podniku 

vstoupili i oba jeho synové - Josef a Karel. Rodině se nevedlo nijak skvěle, 

v matričních zápisech při narození dětí je sociální postavení rodičů kromě 

„sirkaře“ označováno ještě „vejměník“, „chalupník“.

Z Karla Hellebranda byla roku 1876 vymáhána živnostenská daň a 

mimořádná přirážka přes 8 zlatek. Tento nedoplatek se ovšem vztahoval k 

jeho prvnímu živnostenskému listu, na který už svoji živnost neprovozoval. 

Karel se odvolával na nedbalost v kanceláři hejtmana, jelikož tam původní

Hájek Jiří, Počátky sirkařství v Kyšperku. Zpravodaj pro kronikáře Ústeckooriicka. 1987, 
číslo 10, str. 6.

Reinelt Rudolf, Vzpomínky na sirkařský Kyšperk. Strojopis, uloženo v archivu MM 
Letohrad, fond; sirkařství, příruční číslo 109/93.

Žádost Karla Hellebranda, uloženo v archivu MM Letohrad, fond; sirkařství, příruční číslo 
109/93.
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živnostenský list zanesl. Také rozhodné zamítá zvýšení daně na tomto 

prvním listu z důvodu, že je pouze majitelem chatrné chalupy čp. 139 a na 

ní má už jen dluhy. Za Hellebranda se postavila i kyšperecká městská rada, 

která poukazovala na Karlův tělesný stav -  Karel Hellebrand byl nakažen 

fosforem a přišel o jednu nohu. Tím pádem nebyl schopen práce a byl na 

obtíž jak rodině tak obci."̂ ®

Dům č. 139, kde Hellebrantovi vyráběli sirky, byl majetkem jejich 

rodiny velmi dlouho. Poslední majitelkou byla Barbora Hellebrantová a po ní 

vletech 1880 -  1890 koupil toto stavení obchodník Adolf Brožek. Domek 

rozbořil a pozemek připojil ke svému čp. 265.'̂ '̂

V této době žili v Kyšperku další tři výrobci sirek, i když se o 

nich dovídáme o trochu později v souvislosti s jinými záležitostmi. V roce

1844 slyšíme o kováři Leopoldu Vondrovi a truhláři Josefu Čadovi a v roce

1845 o sirkaři Josefu Faltusovi. Čada a Vondra provozovali zřejmě 

zhotovování sirek jako přidruženou výrobu. Dovedeme si dobře představit 

kováře a truhláře, jak doma vyrábějí sirky, ale jsme na rozpacích, máme-li 

určit, která výroba jim poskytovala lepší obživu.

Všichni tito výrobci figurují v případě úpadku kyšpereckého kupce 

Lorenze. Při zjišťování pohledávek vyšlo najevo, že Vondra je dlužen 

Lorenzovi za odebrané zboží 223 zlatých a Čada 282 zlatých. O jejich 

špatné situaci nesvědčí jen tyto dluhy, ale i potíže s jejich splácením. Tak 

například Vondra se zavázal, že na dluh splatí k23. 3. 1845 100 zlatých a 

ze zbytku dá polovinu do konce roku 1845 a zbytek do konce 1846 s 2% 

úrokem. Jedině Josef Faltus měl situaci výhodnější: jemu byla dlužná Anna, 

vdova po Lorenzovi, za sirky odebrané do obchodu 130 zlatých.“̂^

Čadova rodina u sirkařství ještě zůstala. Syn Josefa Čady, také 

Josef, je v matrice označen jako chalupník, truhlář a sirkař v Podměstí. A 

z téže matriky se dovídáme, že výrobou sirek se zabýval jeho příbuzný 

Kašpar Čada z Podměstí. Zda Čadové pracovali v té době jako samostatní

Nedoplatek daně, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, příruční číslo 109/93. 
Kronika Letohradu, II. díl, Sirkařství v okolí Letohradu, sepsal Šáda, F., uložena v archivu 

MM Letohrad, str. 150.
Šáda František, Kapitoly z dějin sirkařství v Letohradě a okolí, strojopis, 1975, uložen 

v archivu MM Letohrad, str. 3.

- 2 8 -



drobní výrobci, či byli v nějakém spojení s Josefem Šedivým, tento pramen 

neuvádí.'*®

O dalším výrobci sirek se dozvídáme ze vzpomínek rodačky Marie 

Klášterové -  Šárkové, které jsou velmi zajímavé a pro historiky zabývající 

se sirkařstvím i neocenitelné: „ V domě čp. 351 v Sirkově ulici vyráběl Josef 

Šendorf sirky s několika dělníky. Dělali je  ručně od polínka až po tenká 

dřívka. Namáčely se a sušily \/ malé komůrce, byla to práce pomalá. Později 

se Josef Šendorf přestěhoval na Podměstí, kde měl domek čp. 116., se 

čtyřmi místnostmi. V jedné bydlel s rodinou, ve třech se dělaly sirky. Po 

smrti J. Šendorfa výrobu rozšířil syn Josef, bohatl a najmul si továrničku.

V té době existovala už jednoduchá „mašinka“ na výrobu dřívek, poháněná 

nohama. Později J. Šendorf rozvinul výrobu sirek Lukavici, říká se tam i/ 

„zámečku“, objekt byl v majetku P. Palečka z Prahy. Tam se sirky dělaly ve 

velkém. Krabičky dodávaly rodiny, které je  vyráběly mimo výrobnu.“‘̂  ̂ Josef 

Šendorf ( Schóndorf) skutečně v Kyšperku sirkařství provozoval. Podařilo se 

mně najít jeho žádost o povolení výroby sirek v domě číslo 242 z 11. 12. 

1861. Žadateli bylo vyslyšeno a živnostenský list obdržel koncem téhož 

roku.“*® Později byla výroba přesunuta do domku čp. 116.

Z Kyšperka se sířila výroba do bližšího okolí, mj. do obcí: Nekoř, 

Bredůvka, Šedivec, Orlice aj., ale i do vzdáleného Nového Města nad 

Metují, Poličky a asi i do Doudleb, ale to již bylo v 2. polovině 19. století.

Od roku 1870 proto počet sirkáren klesá a v dalších letech 

dochází k zničení malých podniků díky vládním nařízením týkajících se 

vybavení provozoven. U většiny producentů sirek nebyly finance na 

výstavbu nové, zdravotně nezávadné továrny, a proto sirkařský průmysl 

koncem 19. století v Kyšperku upadal.

O životních poměrem a o výdělcích domácích výrobců sirek 

v Kyšperku a okolí již více bližších zpráv nemáme. Pokud byl sirkařský 

průmysl soustředěn v privilegované továrně v Kyšperku, odkud se práce

Matrika narozer)ých v Kyšperku v letech 1826-1855, uloženo v SOA Zámrsk, inv. č. 4269, 
sig. 7702, kart. 25.

Vzpomínky Marie Klášterové-Šárkové, Praha, 1988, uložen strojopis v OSA Zámrsk, srt. 
27.̂

Žádost o povolení výroby, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, příruční číslo 
109/93.
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zadávala I domáckým výrobcům, poskytovala výroba poměrně vysoké 

výdělky. Avšak po jejím rozptýlení do Podměstí a okolních vesnic klesly 

zisky natolik, že se staly pouhým doplňkem k výživě obyvatel.

Lidé, kteří se zabývali sirkařstvím, netvořili zvláštní sociální skupinu. 

Zcela nemajetní v této práci nacházeli možnost výdělku, a tak se nechávali 

najímat jako máčeči sirek do fosforové masy, i přes riziko poškození zdraví. 

Tato zdravotně závadná práce ale přinášela větší výdělky než například 

zdraví neškodné lepení bedniček a krabiček.

Balení sirek nebylo také příliš honorováno, tak tuto práci zastali 

v rodinách sirkařských dělníků především děti a starci a výdělek byl 

většinou pouhým doplňkem mzdy. Další nuzný přivýdělek pro ty nejchudší 

představovalo hoblování dřívek a špánků rozšířené ve vsích kolem 

Kyšperka. Dřevo si však musel opatřit každý sám a proto nebylo vzácností, 

že je ti nejchudší získali krádeží v selských nebo panských lesích.“̂®

Výroba krabiček na sirky byla v podorlickém kraji také hojně 

rozšířená. Domácí výrobci, kteří pracovali samostatně, vyráběli krabičky bez 

objednávky do zásoby a také materiál si na ně opatřovali sami na vlastní 

náklady, kde nejvyšší položku činil nákup již zmiňovaného dřeva. Za 

zhotovení 8 000 -  9 000 krabiček střední velikosti, získala rodina 8 - 9  

zlatých, ale po odečtení částky za nákup dřeva, za dovoz a za lepidlo 

z tvarohu a vápna zůstal pro čtyřčlennou rodinu zisk kolem 2 zlatýchz a 70 

krejcarů, samozřejmě záleželo na dalších okolnostech.®®

Skromný výdělek závisející na velikosti krabiček a jakosti dřeva, byl 

často i redukován překupníky srážkou ze mzdy za špatné provedení a také 

vyplácením mezd ve formě potravin či jiného zboží. Špatné poměry 

samostatně vyrábějících rodin byly ještě zhoršovány zneužíváním situace 

ze strany překupníků, kteří čekali s uzavřením objednávky až na dobu 

nejvyšší nouze, kdy domácí výrobci byli nuceni prodat své výrobky za 

jakoukoliv cenu. Pracovalo se hlavně přes zimu, ale největší odbyt byl až na 

konci léta, což vyžadovalo značných zásob a investování peněz v hotovosti.

Špačková Marie, Výroba a výrobci sirel< Kyšperku a okolí. Zpravodaj pro kronikáře 
Ústeckooriicka, číslo 10, 1987, str. 8.
®°Tamtéž.
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Pro malé výrobce to bylo samozřejmé nevýhodné jak po stránce finanční, 

tak z hlediska prostoru pro uskladnění zboží.

Lidé, kteří pracovali pro fabrikanta, dostali již připravené štěpiny, dna, 

víčka a často i etikety a vše doma jen slepili v konečný tvar. Zaplaceno 

dostali podle velikosti krabiček, za tisíc menších krabiček 33 krejcarů.

Vyráběly se především dřevěné krabičky oválného tvaru, lepené 

z tenkých hoblovaných šponů, které měly spodní víčko určené jako škrtací 

plochu a proto opatřené nalepenou vrstvou jemného písku nebo na prášek 

utlučeného skla. Později se používaly i krabičky papírové, oválné i 

čtyřhranné. V jednom „paklíčku“ po krejcaru bývalo 80 -  100 kusů sirek a 

vešlo se jich do bedničky, tzv. „kysinky“, padesát.

Prodej obstarávali nejprve podomní obchodníci, už zmiňovaní 

„hausírníci“, z chudších obcí v okolí Kyšperku, zejména z Rotneku. Chudá, 

písčitá políčka na stráních nemohla uživit početné rotnecké rodiny a tak se 

hledala práci jinde, například u panských dvorů, v panských lesích, při šití 

knoflíků a hlavně v hausírce se sirkami. Jak píše pamětník Alois Kněžek, 

rotnečtí hausírníci byli známí jako světem protřelí chytráci. Nabízeli sirky 

v jednotlivých domácnostech a poučovali jak s nimi zacházet, neboť byly 

snadno zápalné a chytaly o každou drsnou plochu.®^

Kněžek Alois, Výroba sirek Kunčicích. Uloženo v archivu MM Letohrad, fond; sirkařství, 
příruční číslo 13/92, str, 5.
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4. Tovární výroba sirek v Kvšperku

v  Kyšperku jsou uváděny dvě sirkárny továrního typu (František 

Kryštofek čp. 256 a Jan Novotný čp. 240) a dalšího továrníka bychom našli 

v blízkých Kunčicích (Jan Reinelt čp. 138). I v okolí Kyšperka se nacházeli 

drobní podnikatelé se sirkami - v Nekoři, na Šedivci a na Bredůvce: Josef 

Venci a Josef Slavík.®^ Tito sirkaři devadesátých let byli sice vedeni jako 

továrníci, ale spíše bychom je měli označit za drobné živnostenské 

podnikatele.

Sirkařský průmysl na nižší úrovni, jaký se nacházel v Kyšperku, ale 

nebyl žádný zlatý důl. Často drobní podnikatelé vedli spory s úřady, když jim 

byla zastavena výroba kvůli nedostatečnému zařízení továrny. Typickým 

příkladem je podnikatelská činnost rodiny Novotných. Výroba sirek byla 

Františku Novotnému povolena již v roce 1861 a začal podnikat ještě 

s jedním kyšpereckým výrobcem zápalek, o kterém jsem už psala výše -  

s Janem Ledererem. Firma Novotný a Lederer odkoupila domek čp. 240 

v Sirkové ulici, kde už dříve podomácku sirky vyráběl Jan Schwerak.^® 

Primitivní podmínky byly však důvodem stálých sporů s úřady.

V roce 1866 vypukl v sirkárně čp. 240 dvakrát oheň díky 

nepozornosti dělníků a kvůli tomu byla výroba sirek purkmistrovským 

úřadem na čas zastavena a pak byla továrna vyšetřována zvláštní komisí.

V jejích zápiscích si můžeme přečíst hodnocení : Požár při, l<terém foul<al 

velký vítr, byl nebezpečný pro město, okna továrny popraskala a oheň 

vycházel ven. Místnosti továrny jsou přeplněně, porušují se zdravotní 

předpisy.^"^ Ovšem vůči tomuto obvinění se František Novotný ohrazuje, že 

to byl pouze malý zápal vzešlý v „sušírně“ a ta na to byla speciálně 

upravena (nebo aspoň měla být). Celý spor se dostal k okresnímu úřadu, 

který opět vydal nařízení k vyšetřování výroby sirek. Ale vypukla prusko-

Šperk Jiří, Staré české sirkárny, Filumenie, číslo 6, 1984, str. 188.
®^Šáda František, Kapitoly z dějin sirkařství v Letohradě a okolí. Strojopis, 1975, uložen 
v archivu MM Letohrad, str. 10.

Nařízení vyšetřování výroby sirek, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, 
příruční číslo 109/93.
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rakouská válka a k revizi nedošlo. Novotný toho využil, pokračoval ve své 

výrobé sirek dále a došlo tak k promlčení celé záležitosti.

Roku 1871 byla opět zastavena sirková provozovna Novotných v čp. 

240, firma se odvolala a ještě téhož roku se konalo vyšetření továrny. 

Budova byla označena za sešlou a nezpůsobilou k dalšímu provozování 

sirkové živnosti.^®

Takto to nechtěli František a Jan nechat a podali další odvolání, 

poukazující na nedůsledné šetření městské rady a kritizující schopnosti a 

oprávnění stavitelského mistra pana Františka Pochvalu. Oba stěžovatelé 

zdůrazňovali, že stačí pouhá oprava budovy, kterou jsou schopni ihned 

vykonat. Městská rada jejich argumenty vyvracela a doslova o jejich dílně 

napsala, že je na „zhroucení“. Také měšťané Kyšperka a majitelka 

velkostatku paní hraběnka Terezie Nimptsch žádali o zamezení vyrábění 

sirkového zboží v továrnách ve městě, hlavně v továrně bratří Novotných, 

pro hrozící nebezpečí ohně.

Městský úřad vyjmenovával argumenty proti továrně Novotných, 

prohlásila že v dubnu 1866 jim bylo provozování sirkařství zamezeno, takže 

se tam pracuje protizákonně. Za druhé stavení nebylo již dvacet let 

opraveno. Za třetí továrna nemá příliš velkou cenu, ale ohrožení ohněm pro 

město je ohromné. Městská rada pak poukázala na skutečnost, že se nemá 

brát ohled na jednotlivce, ale na celé město. Dále konstatovala, že zrušení 

výroby je i pro dobro zaměstnanců, pracují-li v těchto nehygienických 

podmínkách.^®

Novotní se však nepodřídili, podali rekurs k místodržitelství a 

konečně se odvolali i ze zamítavého místodržitelského rozhodnutí. Věc 

skončila rozhodnutím ministerstva vnitra ve Vídni z roku 1872, kterým bylo 

stanoveno, že výroba sirek v Kyšperku v domě čp. 240 se z důvodů 

zdravotních i bezpečnostních zakazuje.®/

Jan Novotný pokračoval s výrobou sirek v Kunčicích u Kyšperka 

(dnešní součást Letohradu) v domě čp. 14. Ale i v historii jeho výroby

“  Odvolání bratří Novotných, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, příruční číslo 
109/93.

Tamtéž.
Šáda František, Kapitoly z dějin sirkařství v Letohradě a okoíl, strojopis, 1975, uložen 

v archivu MM Letohrad, str. 10.
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bychom našli nespočet dokladů o zákazech a opětném obnovení výroby. 

Jméno Jan Novotný najdeme také na seznamu komise vyšetření 

způsobilosti sirkáren z roku 1888. V tomto přelomovém roce bylo na okrese 

asi 15 menších sirkáren s denní produkcí kolem 4 miliónů sirek. Nebyly to 

jen sirkárny v Kyšperku a jeho podměstí, ale i v Kunčicích, Šedivci, 

Bredůvce, Orlici a Čermné. Na pokyn c. k. okresního hejtmanství 

v Žamberku provedla odborná komise kontrolu všech provozů výroby sirek 

zaměřenou na bezpečnost práce v sirkárnách podle vládního nařízení 

z roku 1866. Ani jedna z provozoven nevyhovovala tomuto nařízení, a tak 

byla výroba ve všech sirkárnách zakázána. Důsledky ovšem zasáhly 

nejtíživěji početné tovární i podomní dělnictvo, jakož i pracovníky, kteří se 

živili odbytem sirek.®® Pro přestavbu provozů se rozhodl majitel sirkárny 

František Kryštofek, jeden z největších podnikatelů v Kyšperku na konci 19. 

století.

Místní tradice v Letohradě posunuje vznik Kryštofkovy sirkárny v čp. 

256 do Samých počátků výroby sirek v tomto městečku. Naopak 

ve Šperkově příručce z roku 1959 se klade začátek Kryštofkovy továrny až 

do roku 1892.®® Od roku vydání příručky však uplynula již řada let a 

pokračovalo další bádání o tomto tématu. Přesný rok zahájení zpracování 

sirek, jako u dalších výrobců v Kyšperku, stále neznáme, ale jisté je, že se 

v Kryštofkově továrně začalo pracovat již před rokem 1890 a ve 

zmiňovaném roce 1892 byla výroba obnovena.

Výroba sirek v domě čp. 256 začala již v roce 1863, kdy Antonín 

Weirauch získává povolení k zřízení této živnosti. V jeho době nebyly ještě 

živnostenské předpisy tak striktní, a proto bylo zařízení Weirauchova 

podniku uznáno za vyhovující a 25. 3. 1863 dostal živnostenské oprávnění 

k výrobě.®“ Šlo tedy v té době o dvě různá povolení, první povolovalo výrobu 

v domě čp. 256 v Kyšperku a druhé bylo oprávnění osobní k výrobě sirek. 

15.9. 1870 vypukl v továrně z nepozornosti dělníků požár, který ji zcela 

zničil. Bylo to také velké nebezpečí pro město, i když továrna byla od centra

^®Špačková Marie, Výroba a výrobci sirel< v Kyšperku a okolí. Zpravodaj pro kronikáře 
Ústeckooriicka. 1987, číslo 10. str. 10.

Šperk Jiří, 120 let českého sirkařství Praha, Ces. filumenistický svaz, 1959, str. 24. 
Vyřízení žádosti Antonína Weiraucha, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, 

příruční číslo 109/93.
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vzdálena 100 sáhů. Z listu kyšpereckých měšťanů, kteří si stěžovali na 

blízkost továrny bratří Novotných, se dozvídáme, že jen díky dlouhotrvajícím 

dešťům se zmenšila chytlavost krytí na střechách a požár se nemohl šířit 

dále do města.

Z rodiny Weihrauchovy nepodnikal v tomto odvětví pouze Antonín, 

ale i jeho bratr František, o kterěm se dozvídáme z listu pro městský úřad 

v Kyšperku z 12. 5. 1872, kde je doslova uvedeno, že František jedná 

protizákonně, když provozuje sirkárnu v čp. 242 na živnostenský list Josefa 

Schóndorfa.®^ Výrobu byl nucen zastavit.

Antonín Weirauch zanechal takě brzy výroby a jeho továrnička, kde 

pracoval s námezdními silami, přišla do rukou Františka Kryštofka. Ale 

Kryštofek sám přímo dlouho nepracoval a pronajal příslušně místnosti 

Antonínu Bernkopfovi. Víme o tomto nájemci proto, že 4. 1. 1877 Bernkopf 

požádal okresní úřad, aby mu byl vystaven živnostenský list opravňující jej 

k výrobě sirek.®® Skutečně jej také dostal. Brzy pak zemřel a živnost vedla 

dál jeho manželka Anna Bernkopfová.

V té době se již množily stížnosti na hygienické závady v továrnách, 

zvláště pak sirkárnách. Po vydání základního nařízení o zdravotních 

zařízeních a úpravách v sirkárnách ze 17. 1. 1885, rozeslal okres Žamberk

8. 8. 1887 všem výrobcům sirek v okrese oběžník, kde bylo stanoveno, jaká 

opatření mají sirkaři ve svých podnicích zavést, chtějí-li dále pokračovat ve 

výrobě.

Poté náhle vystupuje Kryštofek jako majitel budovy a žádá o 

komisionální prohlídku. Ta se konala 22. 2. 1888, komise nebyla při n í 

s učiněnými úpravami spokojena, Anně Bernkopfové jako odpovědně za 

výrobu byla dána pokuta 10 zlatých a 16. 10. 1888 bylo okresním

žádost občanů města Kyšperka, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, příruční 
číslo 109/93 .

Zpráva o Františku Weirauchovi, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, 
příruční číslo 109/93.

Šáda František, Kapitoly z dějin sirkařství v Letohradě a okolí Strojopis, 1975, uložen 
v archivu MM Letohrad, str. 6.

Podmínky pro výrobu sirek, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, příruční 
číslo 109/93.
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hejtmanstvím oznámeno, že se j í  v domě č. 256 zastavuje výroba.^^ 

Kryštofek však podal odvolání. Podle Františka Šády je patrno, že Bernkopf 

jako majitel živnostenského oprávnění a po něm i jeho manželka byli jen 

Kryštofkovými zaměstnanci, kteří své jméno skutečnému majiteli podniku 

jen půjčili.

Kryštofek vypracoval odvolání, ve kterém poukazoval na dvě věci. 

Výrobu mu v roce 1888 zakázal týž úřad, který ji v roce 1862 povolil. Okres 

však oponoval, že se mu v roce 1862 dostalo jen stavebního povolení, 

kdežto živnostenské povolení mu tehdy ani později nebylo dáno. Kryštofek 

také poukázal na to, že k zákazu výroby došlo na zákrok živnostenského 

inspektora Málka, ten prý však do jeho podniku nevkročil, žádného dělníka 

neviděl, sirkárnu neviděl ani zdálky a jednoduše ji hodil do jednoho koše „ 

s domácími kraji našem se vyskytujícími výrobnami sirek, kterěž, to 

přiznávám, při svěm zařízení dělníkům na zdraví škodlivě býti mohou a 

ohledně kterých by takový zákaz okresního hejtmanství úplně oprávněn 

byl.“

Tímto nařčením ovšem očernil ostatní výrobce, což mu nemuselo být 

na škodu, kdyby je živnostenská komise pořádně prošetřila a zakázala jim 

výrobu sirek. Kryštofek by se tím zbavil konkurence, protože v jeho době byl 

v Kyšperku a okolí značný počet malých výroben zapalovadel. Ale i tento 

tah se Kryštofkovi nepovedl a on se poté musel spojit s ostatními 

malopodnikateli v odporu proti vládnímu nařízení.

Ve dnech 21. -  23. listopadu 1888 se konalo další vyšetření sirkáren 

v Kyšperku a okolí za účelem zjištění jejich způsobilosti k výrobě sirek. 

Z vybídnutí okresního hejtmana ve věci zaplacení komisionálních útrat se 

dovídáme jména tehdejších továrníků, mezi nimiž už figuruje u domu čp. 

256 jméno Františka Kryštofka jako dlužníka 10 zlatých a 99 krejcarů.®^

Sešla se opět vyšetřovací komise s úředním lékařem, který 

vypracoval pro Kryštofka nepříznivé dobrozdání. Podle jeho zprávy se

Šáda František, Kapitoly z dějin sirkařství v Letohradě a okolí Strojopis, 1975, uložen 
v archivu MM Letohrad, str. 6 

Kronika Letohrad, II. díl, Sirkařství v okolí Letohradu, sepsal Šáda, F„ str. 151, uložena 
v archivu MM Letohrad.

Živnostenské záležitosti, inventární číslo 951, kniha číslo 72, uloženo ve 
Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí.
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v tehdejší době nacházelo v Kyšperku a okolí 10 výrobců sirek, z nichž 

největší majitel továrny měl 8 - 1 0  zaměstnanců, celkový počet všech 

dělníků byl 48 až 63.®® Žádný podnik nevyráběl fosforovou masu v odděleně 

místnosti a neměl řádnou ventilaci. Pokud měl aspoň dostatečnou ventilaci, 

ta se na zimu stejně uzavírala. Na pracovišti tedy nebylo větráno, plyny 

z míchání masy se hromadily v místnostech a velmi ohrožovaly zdraví 

dělníků.

Všude byla velká nečistota, dokonce i odpadky se válely na pracovišti 

celé týdny. S celkovou hygienou na pracovišti to bylo velice špatné, 

například v budovách chyběla umyvadla, dělníci nenosili pracovní oděv, své 

svačiny si odkládali kamkoliv v pracovní místnosti a tam také jedli, aniž by si 

předtím umyli ruce. Dělníci nebyli před přijetím a během práce prohlíženi 

lékařem. Nacházíme časté zprávy o tom, že bylo zjištěno zaměstnání dětí 

mladších čtrnácti let.

Nedostatečné zařízení továren způsobovalo často fosforovou 

nekrózu.®® Doktor Mikyska, působící jako obvodní lékař v Kyšperku, 

zaznamenal, že v letech 1875-1887 bylo na kyšperecku známo 31 případů 

úmrtí na tuto zhoubnou nemoc. Úřední lékař vystupující v komisi u Františka 

Kryštofka Dr. Urban nepokládal tento údaj za přesný. Uvedl jednotlivé 

případy jemu známé a registroval pro roky 1875-1879 pět úmrtí, vletech 

1880-1884 šestnáct úmrtí a v letech 1885-1887 deset případů. Kromě toho 

zemřeli 4 dělníci z Kunčic v jiných místech. Z Kyšperka hlásil 7 nemocných, 

které sám ošetřoval, kromě nich mělo být ještě 16 dalších nemocných, kteří 

nebyli prohlíženi, poněvadž byli ze vzdálených obcí. Současně lékař 

navrhoval, aby podniky byly zavřeny a aby bylo zavedeno trestní řízení 

s některými zaměstnavateli, mezi nimiž uvedl i Františka Kryštofka.^°

Komise vyšetřila poměry na místě samém. Dům čp. 256 stál za 

Kyšperkem na svahu na pravé straně silnice k Lukavici. K silnici stál 

obrácen přízemní částí, směrem ke svahu byl jednopatrový. V přízemí byla

®®Šáda František, Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a okolí, strojopis, 1975, str. 8, 

® í í y  z S o  f o s f o r u v  množstvích po delší dobu způsobují odumření

' “̂ Sd^FranTšT^^S/S^^^^^ Chrudimsku, Praha, Čes. filumenistický svaz, 1979, str. 21.
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klenutá chodba, v ní bylo umístěno ohniště, kde se roztápěla síra a kde byly 

spalovány odpadky. Vpravo od chodby se nacházela máčírna a z ní se šlo 

do dvou stejných místností, kde se vařil klih. Dveře byly kryty plechem. 

Z chodby proti vchodu byly dveře do konírny, z kterě se šlo do skladiště, 

kde se ukládaly chemikálie. Dřevěně schody vedly do prvního poschodí, 

kde se skladovaly dřívka a papírově krabičky. Zařízení pro větrání chyběla. 

Proto komise zákaz výroby potvrdila.

Proti tomu rozhodnutí byly vzneseny námitky ze strany městskěho 

starosty i výrobce. Na námitky starosty, že uzavření továrny by bylo 

kalamitou pro 400 zaměstnanců, kteří v továrně a mimo továrnu pracují ( 

mimo továrnu se zabývali děláním krabiček a dřívek), bylo poukázáno, že 

počet 400 není přesný, ale nadnesený a že je možno dělníky zaměstnat 

v textilní výrobě v Ústí nad Orlicí a ve dvou jiných místech. Kryštofek 

namítal, že „ jeho továrna existovala již 21 let bez jakýchkoliv námitek.'^^ 

Podle toho by začal s výrobou v roce 1867. Ale toto datum není nikde 

doloženo a já bych začátek Kryštofkovi výroby posunula až do doby po roce 

1870 na základě listu o vyhoření Weirauchovy továrny v roce 1870. Ani 

uvedeně argumenty nedokázaly komisi zlomit - došla k závěru, že jen 

nedbalě přihlížení k plnění předpisů mohlo zavinit toto trestně řízení.

Výrobci se ale rozhodli bojovat dál a spojili svě síly kolem právníka 

Grosse ze Žamberka. Ten podal jejich jměnem odvolání ministerstvu. 

Výrobci se vněm dovolávají toho, že více než 20 let vyrábějí sirky, po 

zákazu předložili plány na úpravu pracoviště, ale i nadále mají výrobu 

zakázanou. Bylo sděleno, že bude povolena, jen když výrobci opatří 

místnosti předepsanou výškou a postaví vysoké komíny.^® Ani tentokrát 

výrobci se svým odvoláním neuspěli -  kdo chtěl vyrábět sirky, musel 

poslechnout nařízení okresního úřadu.

Proto František Kryštofek v roce 1889 podává se žádostí o obnovu 

výroby i podrobný plán přestavby místností. V červenci tohoto roku je jeho

^^Šáda František, Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a okolí, strojopis, 1975, uložen v 
arciiivu MIVI Letohrad, str. 9.

Kronika Letohrad H- díl, Sirkařství v okolí Letohradu, sepsal Šáda, F., str. 151, uložena 
v archivu MIVI Letohrad.

Šáda František, Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a okolí, strojopis, 1975, str. 9, 
uložen v archivu MM Letohrad.
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žádost schválena za určitých podmínek: 1. přestavbu a přístavbu musí 

provést zkušený stavitel dle předpisu stavebního řádu a přiloženého 

nákresu. 2. šatna musí mít předsíň, do které by vedly na každé strané 

dveře. 3. místnost musí mít předepsanou výšku 4. musí se zřídit více oken a 

ta musí mít předepsanou velikost. 5. nejdůležitější je zřídit pořádnou 

ventilaci místností. 6. nový ventilační komín má mít výšku patnáct metrů. 7. 

podnikatel musí rozšířit smáčírnu, sušírnu, balovnu a přípravnu podle 

předepsaných kvót. 8. všude musí být vedeno ventilační potrubí. S tím 

souvisí i další nařízení týkající se odvádění škodlivých plynů z kostikové 

masy přímo do komína (aby neohrožovaly zdraví dělníků). Kroštofkovi byly 

stanoveny ještě další podmínky, například měl zřídit dva záchody, 

rozdělené podle pohlaví. Žumpa se měla vykopat šest metrů od záchodů a 

má být vyzděná hydraulickou maltou a opatřena centimetrovou omítkou.^'*

Protože jsem výčet nařízení zkrátila skoro o polovinu, můžeme si 

udělat obrázek o zoufalé situaci Františka Kryštofka, který musel svůj 

podnik zcela přebudovat a přešel na výrobu švédských zápalek, která byla 

složitější z hlediska technologie. V roce 1892 už Kryštofek dobře prosperuje 

a právě proto bylo toto datum dříve uváděno jako začátek jeho výroby. Bylo 

by ale lépe o tomto roce mluvit jako o datu obnovení výroby.

Kroku 1893 činila údajně produkce místních sirkáren asi 270 000 

bedniček sirek po 20 krejcarech ročně, což znamenalo roční obrat asi 54

000 zlatých. Zaměstnáno bylo kolem 120 dělníků.^®

Cely postup výroby František Kryštofek demonstroval na 

Národopisné výstavě v Kyšperku v roce 1894, ve stejném roce na krajské 

výstavě v Hradci Králové a v roce 1895 na Národopisné výstavě v Praze, 

kde získal bronzovou medaili.

Ve Šperkově příručce jsem dohledala, že Kryštofkova továrna na 

sirky používala za celou svou existenci 2 - 1 0  druhů nálepek.^® Továrník 

dodával zboží po celém Českém království (například obchodoval

T o S f P n r u č n í  číslo

Mikysío Josef, Historie -  Kyšperk a okolí, rukopis, příruční čí^ln 4qr/qq , - 
v archivu MM Letohrad, str. 28 ^  4^6/99, uloženo
^®Jperk Jiří, Hlinka Bohuslav, Sbíráme známky a nálepky, Praha, Mladá fronta, 1964, str.
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s pražským šmelinářem se sirkami J. Marešem), ale i do vzdálených měst 

jako je například Budapešť a Vídeň/^

V 90. letech se Kyšperk hospodářsky rozvíjel a přibývala nová 

pracovní místa. V roce 1894 byla postavena velká mechanická tkalcovna na 

Orlici. Zde našlo mnoho lidí zaměstnání v lepších pracovních podmínkách. 

Zároveň stále klesal odbyt zboží kyšpereckých sirkáren, když ve větších 

městech byly zřízeny strojově vybaveně továrny na zápalky. Takě odliv 

zaměstnanců způsobil, že František Kryštofek byl nucen svoji továrnu 

zavřít. Zaniklou sirkárnu asi v roce 1910 koupil od rodiny Kryštofkovy 

pražský velkoobchodník Leopold Paleček a přestavěl ji na vilu.^®

Hlavní kniha Kryštofkovy sirkárny v Kyšperku, příruční číslo 4/96, uložena v archivu MM 
Letohrad.
^^Kronika Letohrad, II. díl, Sirkařství v okolí Letohradu, sepsal Šáda, F., uložena v archivu 
MM Letohrad, str. 152.
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5. Výroba sirek v Kunčicích

v  této kapitole mohu využít vzpomínek posledního majitele kunčické 

továmy pana Rudolfa Reinelta, který se dožil vysokého věku a stále se o 

problematiku a historii sirkařství zajímal. Své poznatky o sirkařství sepsal 

pro zprávu o vzniku, vývoji a zániku podniků, které předcházely uskutečnění 

podniku SPS „ Strojobal“ ve formě strojopisu, který je uložen v archivu MM 

Letohrad. V kronice města Letohradu je zápis vzpomínek na sirkařský 

Kyšperk také od tohoto pamětníka.

V Kunčicích u Kyšperka začala s výrobou sirek v roce 1871 Barbora 

Adamová v domě čp. 138. Teprve o čtyři roky později, 23. 3. 1875, dostal 

živnostenské oprávnění k této výrobě Jan Reinelt,^® pocházející z Ovčína. 

Tento panský poplužní dvůr byl v roce 1791 prodán deseti rodinám (jednou 

z nich je rodina Reineltova), aby si z budov dvora zřídili obytná stavení a 

obhospodařovali najatá panská pole, která po roce 1835 přešla do jejich 

vlastnictví. Otec Jana Reinelta, František byl obuvníkem a patřilo mu čp.
fiO115 s hospodářstvím.

Jako v každé dřívější rodině, bylo i u Reineltů (lidově u Rajnetů) 

mnoho dětí - Anna, Josef, Barbora, Terezie, František, Leonora, Jan, Otýlie, 

Martin. Nejstarší Anna odešla do služby do Místku na Moravě, kde se 

provdala za Jana Lacinu, krejčího, zavedli si konfekční prodej doma i na 

jarmarcích a zbohatli. Žilo se jim dobře, ale neměli děti. Za Annou odešel do 

Místku obuvník Josef, který tam také vydělal dost peněz a zemřel posléze 

v Praze jako majitel dvou domů na Smíchově. Také sestry Terezie a Lenka i 

bratr Franc šli do Místku. V Kunčicích zůstaly z rodiny pouze: Barbora, 

provdaná za Františka Skálu, Otýlie, provdaná za truhláře Petra Šlezingera 

a na rodném hospodářství v č. 115 Jan.

Jan Reinelt koupil chalupu čp. 138 v Kunčicích pod Ovčínem od 

bratrů Peterkových. Stavení nemělo kolem sebe zastavěné pozemky, ale 

bylo obklopeno obecnými pozemky zvanými „Draha“- poskytovalo skvělou

^®Šperk Jiří, Staré české sirkárny, Filumenie, 1984, číslo 6, str. 186.
®°Knéžek Alois, Výroba sirek v Kunčicích, uloženo v archivu MM Letohrad, fond- sirkařství 
příručníčíslo 13/92, str. 1.

 ̂ Tamtéž, str. 2.
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možnost potřebné pozemky od obce přikupovat. Nový majitel vchalupé 

bydlel, provozoval zemědělství a přitom obhospodařoval sirkámu. Od 

domácích výrobců bral dřívka a špánkové škatulky, od obchodníků síru, 

fosfor a ostatní chemikálie. Kontroloval a platil práci v sirkárně, přijímal 

hotové zboží z dílny a prodával ho podomních prodavačům (hausírníkům).

Úpravu dřívek, jejich opatřování sírou a hlavičkami ze zápalné masy 

vykonával vyučený dílovedoucí. Dělnice pak plnily sirky do škatulek a 

škatulky zalepovaly do bedýnek. Tato původní primitivní výroba byla pro 

dělníky dlouhodobě zaměstnané smáčením v síře a hlavně v kostikové 

mase velmi nezdravá a nebezpečná. Dělník brzo onemocněl nekrózou 

kostí, z dásní v ústech mu lezly kousky kostí a v bolestech umíral.®^

Vletech 1880-1890 se zřídily živnostenské inspektoráty, které měly 

za úkol dohlížet na bezpečnost a ochranu zdraví dělnictva při práci 

v továrnách i jiných živnostech, například v lomech, stavbách atd. Byly 

vydány zákony a předpisy, jak se musí výroba provozovat z hlediska 

bezpečnosti práce. Dne 17. 1. 1885 bylo vydáno základní nařízení o 

zdravotních zařízeních a úpravách v sirkárnách. Primitivní, zdraví ohrožující 

výroba sirek byla tím znemožněna.

Také Jan Reinelt musel svoji výrobu dle vydaných nařízení upravit.

V roce 1890 přistavěl k východní části bývalé chalupy novou budovu 

s místností pro pakování (pakovnu), smáčení (smáčírnu) a se sušárnami, 

kde se hotové sirky v rámečkách v mírném teple sušily na stojanech. Aby se 

lépe odváděl veliký zápach ze síry a fosforu, byla všude zavedena 

ventilace, ústící ze všech místností do cihlového, 15 m vysokého komína. 

Výroba se v nové budově zvětšila a zdokonalila. Nejednou se ovšem stalo, 

že se sirky v některé sušárně vznítily, ale bylo to spojeno jen s menší nebo 

větší škodou a celý závod nebyl ohrožen. Přes uvedené opatření byl v celé 

továrně cítit zápach ze síry a fosforu, dělníkům tak načichly šaty a tento
o 83

puch si přinášeli domu.

Kronika Letohradu IL, Vzpomínky na sirkařství Rudolfa Reinelta z  roku 1974, uložena 
v archivu MM Letohrad, str. 103. , , , . i ■ .
®^Kněžek Alois, Výroba sirek v Kuncicich, uloženo v archivu MM Letohrad, fond; sirkařství, 
příruční číslo 13/92, str. 4.
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Alois Kněžek popisuje podle vyprávění pamětníků i vzpomínek ze 

svého dětství, jaké to bylo používat starší zápalky vyrobené z bílého fosforu:

. jak  dusivý kouř povstával při rozžehnutí sirky, jež  hořela nejprve modrým 

plamínkem než chytilo dřívko. Dusivé zapáchající plyny byly : kysličník 

fosforečný a siřičitý. Sirky chytaly o každou drsnou třecí plochu a bylo 

zvykem rozžíhat je škrtnutím o spodní víčko balíčku. V domácnostech, 

hospodách i jinde škrtali nékdy sirkami i o stěnu a ta pak byla znešvařena 

čmáranicí. Kuřáci mívaly plechové sirníčky v kapsách a škrtávali zhusta i o 

kalhoty, napnuvše zdvižením kolena tkaninu na stehně. Tím, že sirky chytly 

způsobem jakýkoliv, stávalo se často, že povstal oheň, neopatrností nebo 

náhodou vznětím utroušené sirky. Proto v domácnostech pořádných lidí 

byly sirky uloženy vysoko na peci, aby děti k nim nemohly. Čeleď byla často 

hospodářem i hospodyní napomínána k opatrnosti na sirky při pracích ve 

stodole, chlévě, stáji. Za tmavých zimních večerů dělali jsme se sirkami 

různá kouzla. Na dlani, na stěně i jinde zlehka jsme třeli hlavičku sirek, aby 

však nechytla, a pak jsme menší děti strašili, protože potřená místa ve tmě 

světélkovala. Vlhké sirky špatně chytaly nebo vůbec ne a proto musely být 

chovány v suchu. Jedovaté sirky z  bílého kostfku byly často trávícím 

prostředkem sebevrahů i vrahů....

V roce 1900 bylo v Rakousku mnoho sirkáren a primitivní rukodělná 

výroba získávala stále hůře nové pracovníky. Veliké závody si pořizovaly 

stroje a zaváděly výrobu zápalek nejedovatých, bez síry a bez fosforu, 

časem se spojily v akciovou společnost SOLO ve Vídni a organizovaly 

vývoz zápalek i do zahraničí. Malé závody nemohly v konkurenci obstát a 

zanikaly.

Aby Jan Reinelt nemusel výrobu zastavit, pověřil svého syna 

Rudolfa, tenkrát šestnáctiletého absolventa obchodní školy (nastoupil do 

otcova podniku 1. září 1900), aby podnik připravil ke změně výroby. 

Sirkárna měla rovněž přejít od jedovatých sirek na výrobu bezpečných 

zápalek.

uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství.

Historie a  současnost podnikání na Ústeckooriicku, Žehušice, Městské knihy s.r.o 2005  
str. 127, * *

- 4 3 -



Mladý Rudolf neměl pro uložený úkol ani technické ani odborné 

vzdělání, ale měl zvláštní nadání a zálibu ke strojírenství a jako jeho otec 

vrozenou energii a chtivost. Neměl ani přístup do větších konkurenčních 

továren v Rakousku. Zůstal odkázán pouze na svůj důvtip. Nejprve se mu 

podařilo získat adresy strojíren v cizině, které výrobní zařízení továrnám na 

zápalky dodávaly. Opatřil si katalogy jejich strojů a posléze mu bylo 

umožněno prohlédnout si veliké továrny na zápalky v Německu, Belgii a 

Holandsku. Tím získal přehled o strojové výrobě. Roku 1901 opatřil 

z Berlína první soupravu strojů, kterými se výroba usnadnila. Rok nato 

přistavěl ke stávající budově další dílnu a v ní zařídil strojovou výrobu dřívek 

na sirky, poháněnou benzinovým motorem.

Zavedl výrobu fosforových sirek s nejedovatými hlavičkami 

z červeného fosforu, které však chytaly také o každou drsnou třecí plochu. 

Dále zkoušel vyrobit vlastní masu z chlorečnanu draselného, která by 

nebyla tolik zápalnou, jako masa z fosforu červeného. Nakonec však výrobu 

fosforových sirek zrušil a zavedl výrobu švédských zápalek, což byla 

čtyřhranná, neloupaná, ale hoblovaná dřívka. Do roku 1905 připravil Rudolf 

plány na vybudování a zařízení úplně nové továrny na sirky. Otec Jan sice 

synovu prudkost trošku brzdil, protože se obával úvěrů kvůli novým 

nákladům, ale pochopil, že nová doba k takové podnikavosti nutila. Alois 

Kněžek si od Rudolfa zaznamenal, co otec říkával: „ Já jsem měl v kanceláři 

jen nenatřený stolek, ale u šuplátku vždycky peníze, ale ten kluk jen samě 

papíry a fochy a stroje a stavby, ale peníze nikde.“

Vidíme, jak rychle se změnila hospodářská situace na přelomu 19. a 

20. století, kdy mladší generace podnikala zcela jinak než předešlá. Jan 

Reinelt měl však ze synova úspěchu jistě radost. Alois Kněžek nám 

zanechává svědectví, jaký lidumil a příkladný muž Jan byl. Od roku 1902 až 

do své smrti v roce 1911 byl starostou v Kunčicích a svou energickou 

podnikavosti přispěl k povznesení této obce.

Rudolf začal s výstavbou nové továmy na pozemku nad dosavadní 

sirkárnou, vystavěl prostřední sál a hned v něm začal s výrobou. V letech

Kněžek Alois, Výroba sirek v Kunčicích, uloženo v archivu MM Letohr^H fnnH- o - 
příruční číslo 13/92, str. 7. ^  Letohrad, fond. sirkarstvi.
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1906 a 1907 přistavěl přední a zadní sál, kotelnu, zařídil topení na parní 

pohon a zavedl elektrickě osvětlení. V roce 1909 zakoupil a uvedl do 

provozu jako pn/ní v Rakousku tehdy největší automat na výrobu zápalek. 

Následujícího roku byly přistavěny další tři sály a zavedena automatická 

výroba dřívek a škatulek. Roku 1911 přibyla nová budova čp. 26, zděně 

skladiště a byt pro strojmistra.

Těhož roku (1911) dosavadní majitel Jan Reinelt, předal koncesi a 

vlastnictví protokolované firmy svému synovi Rudolfu. V té době se vyrábělo 

denně přes 100 000 krabiček švédských sirek a 50 000 krabiček zápalek 

jeduprostých, opatřovaných různými nálepkami a nápisy, např.: České 

zápalky, Kunčické zápalky. Dělnické, Sokolské, Ve prospěch národní 

jednoty. Čeští muži atd. Zaměstnáno tu bylo 120 pracovníků.®^

Výroba švédských zápalek přispěla ke vzniku nového postupu výroby 

i nového typu zasunovacích krabiček pro expedici, tzv. „šuplátkových“ 

krabiček. I přes zavedení dokonalejších švédských zápalek pracovaly zbylé 

sirkárny (na výrobu švédských zápalek ještě přešla sirkárna J. Venda na 

Bredůvce) jen s malým ziskem, protože konkurence byla silná a cena jedné 

krabičky činila pouhé dva haléře.®®

Mzdy dělníků byly stlačeny na minimum. Dělníci se pak dožadovali 

vyšších mezd například i bojkotem kvality zboží, což vedlo ke sporům se 

zaměstnavateli. Rudolf čekal na ohlášený státní monopol, který by mu byl 

investovaný kapitál v dobře zhodnocené podobě navrátil, ale tato představa 

se nesplnila.

V roce 1912 byla v Rakousku zákonem zakázána výroba fosforových 

sirek. Německo-židovští majitelé sirkáren naléhali na vládu, aby je kvůli 

znemožnění další výroby odškodnila vykoupením jejich závodů a aby 

zavedla sirkařský monopol. Požadovali však za své provozovny tak vysoké 

ceny, že na ně vláda nepřistoupila. Místo toho se pod patronací rakouské 

vlády a bank ustanovila Akciová společnost pro zápalkové zboží HELIOS ve 

Vídni, která od 1. 1. 1913 převzala všechny továrny na zápalky a sirkárny

Kronika Letohradu II., Vzpomínky na sirkařství Rudolfa Reinelta z  roku 1974, str. 104, 
uložena v archivu MM Letohrad.

Kněžek Alois, Výroba sirek v Kunčicích, uloženo archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, 
příruční číslo 13/92, str, 8.
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v Rakousku (které nebyly v akciové společnosti SOLO) od bývalých 

majitelů, které odškodnila přídélem akcií Helios.

Také česká továrna na zápalky firmy Jan Reinelt v Kunčicích přešla 

v roce 1913 pod správu Akciové společnosti pro zápalné zboží Helios ve 

Vídni a zůstala v tomto stavu do roku 1920. V tomto roce byla vnově 

vzniklé Československé republice ustanovena nová společnost: SOLO, 

spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny v Praze. V ní se 

sloučily všechny sirkárny SOLO i HELIOS na území Československé 

republiky.®^

Provozovna v Kunčicích byla pak specializována na výrobu 

zvláštního druhu zápalek pro státní monopol v Turecku, ale po zániku 

tohoto odbytu v roce 1922 byla zrušena. Výrobní stroje byly demontovány a 

odeslány do Lipníku nad Bečvou, kde se nacházela sesterská továrna. 

Majitel továrny Rudolf Reinelt byl po předání svého závodu akciové 

společnosti Helios ustanoven ředitelem největší továrny na sirky v Českých 

Budějovicích. Později se stal členem ředitelství a technickým inspektorem 

všech továren nové československé společnosti Solo.

Vedoucí provozu z Kunčic byl přeložen do Budějovic a pak do 

Banské Bystrice. Specialista strojmistr byl převeden do Budějovic a 

následovně do Sušic.®  ̂ Ostatní zaměstnanci přešli do jiných podniků v okolí. 

Pozemky a budovy, které přes padesát let sloužily sirkařské výrobě, 

odkoupil roku 1923 pan Jansa, rolník z Čermné, aby zde zřídil mechanickou 

tkalcovnu. Když se mu to nepodařilo, rozprodal parostrojní zařízení a 

některé místnosti pronajímal provizorně pro výrobu cukrářského zboží a pro 

uskladnění a distribuci keramického zboží živnostníkům v Kyšperku.®^

Pro představu o tom, co obnášela práce v továrně Rudolfa Reinelta, 

jsem vybrala vzpomínku Františka Kylara: „Šel jsem do Kunčické sirkámy,

Historie a současnost podnikání na Ústeckooriicku, Žehušice, IVIěstské knihy s.r.o., 2005, 
str. 127.

Reinelt Rudolf, Vzpomínky na sirkařský Kyšperk, strojopis, uložena v archivu MM 
Letohrad, fond: sirkařství, příruční číslo: 109/93.

Historie a současnost podnikání na Ústeckooriicku, Žehušice, Městské knihy s.r.o., 2005, 
str. 127.

Reinelt Rudolf, Zpráva o vzniku, vývoji a zániku podniků, které předcházely uskutečnění 
nynějšího podniku SPS „Strojobal“, strojopis, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: 
sirkařství. 1974.
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kde mě přidělili ke stroji na zápalkové krabičky. Dosti se mi tam líbilo, 

naproti nám pracovala děvčata, která často zpívala a od nichž jsem se 

naučil hodně písniček. Když jsem po půl roce odcházel z  továrny, napsal mi 

šéf p. Reinelt do pracovní knížky: „Pracoval u mne při strojové výrobě záp. 

krabiček ku mé největší spokojenosti a jakožto obratný a pilný dělník se 

osvědčil.“ František Kylar si v továrně vydělal na učení a odešel se vyučit 

obuvníkem. Jistě je tato vzpomínka idealizovaná a další pracovníci 

v sirkárnách by měli na věc odlišný názor, ale v těto době již výroba zápalek 

nebyla zdraví škodlivá a jistě se pnliš neodlišovala od práce v továrnách 

jiných průmyslových odvětví.

®^Moravec Kamil, Kněžek Alois, Vondrouš Emil, Rodové paměti v Kunčicích. Ústí nad 
Orliní. Grantis, 2006, str. 65.Orlicí, Grantis, 2006, str. 65.
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6. Pracovní podmínky v sirkárnách

v  počátcích výroby sirek byly chráněny především zájmy podnikatelů, 

tj. majetek továrních budov, zařízení podniku, později stroje na zápalky. Z 

nejstarších dochovaných pracovních řádů zjistíme, že pracovní podmínky 

obyčejných dělníků byly otřesně, přičemž však nevíme, jakě podmínky na 

práci byly v továrnách, kterě z počátku řády neměly. První všeobecné 

předpisy, upravující stav dělníků, se týkaly ustanovení délky pracovní doby, 

požárních předpisů, státních inspekcí a zákonů o práci žen a dětí.

Roku 1859 byl na území dnešní České republiky vydán 

živnostenský řád. Ten obsahoval kromě hlavních bodů zpřesňujících 

pracovní podmínky pro dělníky i předpis zakazující používat chlorečnan 

draselný kvůli nebezpečí při výrobě, dopravě i pro tovární budovy. Toto 

opatření, zavedené v celé monarchii v důsledku dohody mezi říšskými 

ministerstvy vnitra, obchodu a vrchním vojenským velitelstvím, ovlivnilo také 

výrobu fosforových sirek. Bylo namířeno hlavně proti zhotovování tzv. 

namáčecích sirek, kde chlorečnan draselný byl hlavní substancí. Výroba 

tohoto zapalovadla však u nás postupně vymizela v polovině 40. let 

devatenáctého století.®'*

Podle uvedeného živnostenského řádu musela řada sirkáren 

upravit nebo zavést své první pracovní řády, například pracovní řád 

chrastenecké sirkárny z roku 1865 je v podstatě stručný výtah z 

živnostenského řádu z roku 1859. Tento konkrétní řád rozvedu ve své práci 

ještě více.

Na počátku padesátých let 19. století na českém území přibývá 

drobných sirkáren a například výrobky pánů Schneinosta a Fúrtha ze 

Sušice získaly věhlas nejen v rámci Rakouska -  Uherska, ale prakticky po 

celém světě. S tímto rozvojem a úspěchem ale na druhé straně ostře 

kontrastují často nevyhovující pracovní podmínky a s tím úzce související 

zdravotní podmínky sirkárenských dělníků. Velice dlouhá pracovní doba a

Šáda František, B e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í  v  p o č á tc íc h  s irk a řs tv í  Filumenie, číslo 1., 1975, 
str. 15.
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bezprostřední manipulace s jedovatým bílým fosforem v malých a 

neodvětrávaných komůrkách vedly k vysoké nemocnosti. Již jsem se výše 

zmínila o onemocnění postihujícím hlavně dělníky, kteří namáčeli dřívka do 

připravené hlavičkové hmoty, obsahující bílý fosfor, o tzv. fosforové 

nekróze.®® Kyšperecký výrobce sirek Karel Hellebrand se fosforem dokonce 

nakazil tak, že mu museli amputovat jednu nohu.

Častější příznaky fosforové nákazy se projevovaly rozbolavěním 

dásní a vypadáváním zubů. Máčilové (dělníci pracující u namáčení sirek do 

hmoty) byli stále nabádáni, aby si před jídlem a po práci umývali ruce, ale 

většinou tuto výstrahu nebrali vážně, dokud se u nich zmíněná nemoc 

nevyskytla. Mnoho dělníků opouštělo továrnu s podlomeným zdravím a byli 

městu na obtíž.

Přibližně v této době se začínají objevovat první nařízení městských 

rad majitelům sirkáren, aby zřídili zvláštní fondy na podporu nemocných 

nebo práce neschopných dělníků. Jako první takovýto fond zřizuje majitelka 

sušické sirkárny Aněžka Fúrthová v roce 1851.®® Dělníkům se strhával 

jeden krejcar z jednoho zlatého celkové mzdy. Sušický hejtman v roce 1852 

nařídil, aby byly vypracovány řádné stanovy tohoto „ podpůrného spolku“, 

který můžeme pokládat za jakýsi první sociální ústav v Sušici. Podle později 

vypracovaných stanov neměli být členy spolku dělníci, kteří vydělávali méně 

než tři zlaté týdně z obavy, aby „nezničili celý ústav“. Ostatní platili jeden 

krejcar na jeden zlatý mzdy a při nástupu do zaměstnání dva zlaté, jež se 

při propouštění nevracely.

Dalším zdrojem příjmů do pokladny byly i peníze z pokut udílených 

za porušení pracovní kázně. Dělníci měli za přispívání do fondu nárok na 

ošetření lékařem a na léky zdarma po dobu čtyř až šesti týdnů. Pouze 

nemocní postižení nekrózou byli posíláni bezplatně do Všeobecné 

nemocnice v P r a z e . N a  tehdejší dobu to byl záslužný čin pro zabezpečení 

dělníků, obzvláště když v jiných sirkárnách podobné zařízení ještě neměli a 

nemocní byli odkázáni na dobrodiní svých zaměstnavatelů.

®^Páru z bílého fosforu vdechované v malých množstvích po delší dobu způsobují odumření 
- , . ^  o r^r^cnírh kostí -  fosforová nekróza.
®®^Shlář Tomáš, P o š u m a v s k é  s irk á m y .  Pačejov, Škola hrou, 2004, str. 14.

Tamtéž, str. 15.
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Další továrna na zápalky, která zřídila podporovací ústav pro 

nemocné délníky, byla sirkárna v Chrasti v roce 1865. Do této v podstatě 

závodní nemocenské pojišťovny platili dělníci týdně dva krejcary z jednoho 

zlatého mzdy -  v porovnání se Sušicí tedy více. V době nemoci dostávali z 

„ústavu“ týdně čtvrtletní vklad, tj. částku od 20 krejcarů do jednoho zlatého, 

a bezplatně lékařskou pomoc a léky. Jestliže z práce odešli nebo byli 

propuštěni, ztratili nárok na podporu.®®

I tento nedokonalý podporovací spolek byl na svou dobu jistě 

přínosný, protože v jiných továrnách na tom dělníci byli ještě hůře. František 

Šáda ve své publikaci „Sirkařství na Chrudimskď tento podporovací ústav 

vyzdvihuje a zmiňuje písemnou pochvalu obchodní a živnostenské komory, 

která mu byla udělena.®®

Sušická nemocenská pokladna roku 1869 předělala své stanovy a 

vyšla ještě více vstříc dělníkům. Jako příklad uvedu roční příspěvek 

zaměstnavatele sto zlatých -  o tomto příspěvku se v jiných podporovacích 

ústavech z šedesátých a sedmdesátých let nedočteme ani v již zmiňované 

Chrasti. Také výše vyplácení podpory nemocným dělníkům byla 

spravedlivější než v chrastenecké sirkárně. Trvala-li dělníkova nemoc déle 

než 14 dní, dostal nemocný týdenní podporu jeden zlatý. Ale částka 

nemohla přesáhnout hranici čtyři zlaté. Dokonce byl zřízen zvláštní závodní 

výbor, do něhož byli voleni i zástupci dělníků. Aktivní právo volební měli 

všichni dělníci od 18 let, pasivní od 24 let. Toto bylo jediné právo, kterého 

dělníci v oněch dobách požívali.

Podařilo se mi najít řád pro dělníky pracující v továrně na zápalky 

Samuela Kohna v Horažďovicích z roku 1880. Porušení tohoto řádu se 

trestalo peněžitými pokutami, jež plynuly do zvláštní pokladny podpůrného 

spolku pro nemocné dělníky. Fond byl ještě financován členskými příspěvky 

a základním vkladem majitele sirkárny ve výši 20 z l a t ý c h . Č l e n e m  tohoto 

spolku byl každý dělník bez ohledu na to, kolik si vydělával. Jakou podporu 

dostával dělník v době nemoci, se z textu řádu nedozvídáme.

®®Šáda František, Sirkařství na Chrudimsku. Praha, Čes. filumenistický svaz, 1979, str. 42.
Tamtéž.

^°°Tamtéž, str. 43.
“̂'Cihlář Tomáš, Pošumavské sirkárny. Pačejov, Škola hrou, 2004, str. 26.
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Bohužel se na Kyšperecku nedochovaly žádné zprávy o 

pracovních a zdravotních nanzeních v sirkárnách pro dobu před rokem 

1891. První pracovní řád, který je doložen, se nachází ve Státním oblastním 

archivu v Zámrsku a je až z roku 1891. Týká se přebudované sirkárny Jana 

Reinelta v Kunčicích. Tomuto mému jedinému prameni týkajícímu se 

pracovního pořádku délníků ve městě pod Orlickými horami se budu níže 

věnovat podrobněji.

O situaci sirkařských dělníků v Kyšperku a okolí si můžeme udělat 

obrázek ze zpráv z jiných továren na sirky (jelikož podmínky výroby se 

územně moc nelišily) nebo také z listu kyšpereckého purkmistra, ve kterém 

si hlava Kyšperka stěžuje na vzbouřené dělnictvo: 7. 3. 1862 po deváté 

hodině ranní se srotili dělníci (asi 20 lidí) z fabriky „Jan Lederer a Novotný“ a 

hnali se přímo do kupeckého krámu purkmistra Kyšperka. Vedli je Libor 

Ardelt, Peregrin Pauk a Antonín Berakop, kteří za všechny dělníky 

požadovali, aby byla opět povolena výroba sirek v továrně Jana Lederera 

čp. 212. Tři dny předtím tam totiž vypukl požár a práce v továrně byla z 

bezpečnostních důvodů zakázána.

Purkmistr ovšem dělníkům vyhovět nemohl, dokud nebude 

zkontrolováno, zda v továrně znovu nehrozí nebezpečí požáru. Tím ovšem 

dělníky vůbec neuklidnil a nastal křik a rabování krámu. Podle zprávy 

purkmistra začal Libor Ardelt křičet;„On/ mě musejí živit.“ A když mu 

purkmistr odpověděl, že ho živit nemusí a ať si najde nějakou jinou obživu, 

tak se rozkřičel, že půjde krást. Také Pauk nezůstával pozadu a vykřikoval, 

že musí své děti posílat krást, aby se celá rodina uživila. Dělnice Anna 

Křížková prý hlasitě povykovala: „ Děti pojďte do fabrifay, budeme nosit 

rámy, a jestli tam někdo od úřadu přijde, tak jemu oči vytlučeme.“ PurkmsXr 

uvádí na svou stranu svědky této vyhrocené situace a chce proti 

jmenovaným buřičským osobám zahájit vyšetřování.^“^

Jak tato kauza dopadla, si můžeme už jenom domyslet, protože se 

nedochovala odpověď okresního soudu a ani nenalezneme žádnou zmínku 

v Městské kronice města Kyšperka. Víme, že továrna Novotného

List purkmistrův okresnímu soudu, uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, 
příruční číslo 109/93.
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pokračovala ve výrobě ještě dalších pár let. Vzbouření dělníci nnohli dostat 

napomenutí či pokutu od městské rady, ale o své místo v továrně asi 

nepřišli. Pokud byl majitel donucen k ráznému jednání s buřiči a musel je 

propustit, tak ti si jistě mohli najít podobné zaměstnání v„sirkařském 

Kyšperku“. Současně zde výrobu provozovalo až 18 samostatných sirkařů 

většinou v nevyhovujících hygienických podmínkách, které rázně odstranilo 

vládní nařízení z roku 1886.

Vzbouření dělníků v Kyšperku nebylo tak jedinečné, aby vzbudilo 

větší pozornost a znepokojení v širším okolí. Vždyť situace dělnictva 

v devatenáctém století byla neutěšená a vyvolávala bouře dělníků ve všech 

koutech Evropy.

Počátky dělnického hnutí v Českých zemích spadají do let vydání 

zákona spolčovacího a shromažďovacího z roku 1867. V důsledku zavedení 

ústavních svobod se objevila možnost zakládat spolky, vydávat noviny, 

konat schůze a začínají vznikat odbory.

Životní podmínky všech dělníků (jejichž počet prudce vzrostl 

s rozvojem strojní průmyslové výroby), byly velmi špatné: 80% jejich platu 

šlo na nedostatečnou stravu a nájem, dělníci žili nezdravým způsobem, měli 

velmi dlouhou, vyčerpávající a monotónní pracovní dobu, jejíž délka nebyla 

jednotně ustanovena do pn/ní světové války. Zneužívala se práce žen a 

dětí, které musely pracovat za nižší mzdy, někdy pracovaly celé rodiny, což 

vedlo k rozpadům této základní sociální jednotky společnosti. Děti nechodily 

pořádně do školy, což zase vedlo k nevzdělanosti a nemožnosti sociálního 

vzestupu.

Česká spisovatelka Božena Němcová nám ve svých rukopisných 

poznámkách, které psala koncem padesátých let pro Vojtěcha Náprstka, 

zanechala téměř sociologickou studii o práci v sirkárně na Smíchově.^°^ 

Němcová dovedla lidi z nemajetnějších vrstev vidět a chápat bez 

romantického nazírání, pozorovala a zaznamenávala události, týkající se 

dělnické třídy, na svou dobu zcela mimo-řádným způsobem. Její záznamy o 

dělnictvu spadají do let, kdy se sociální rozpory začínaly projevovat i

fely. Praha.
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navenek a kdy nezaměstnanost jako důsledek hospodářské krize postihla i

pražské dělnictvo.

Autorka se zabývala hlavně pracovním a společenským postavením 

žen - sirkařek. Ty v Praze byly známy jako demoralizované špatné dělnice a 

podle obecného názoru tehdejší doby, bychom v sirkárně poctivé děvče 

nenašli. Dále Němcová popisuje podle své anonymní informátorky - sirkařky 

jakou práci a za kolik peněz musely ženy v sirkárně udělat.- „V sirkárnách 

zde i venku nevydělá si děvče, jichž tam nejvíce chodí, týdně více než tři 

krejcary -  a když do deseti večer dělají, čtyři krejcary. Na Smíchově pracují 

mnohdy, když je napilno do půlnoci. Nejnebezpečnější je práce odebírání 

sirkových dřívek zpod řezacího stroje a to jsou u něho též jen děvčata... 

Jediné ohlédnutí a je  z n í  mrzák, jak  se dvěma děvčatům v domažlické 

sirkárně stalo, jimž usekl stroj v okamžení prsty... A nedostaly od fabrikanta 

žádnou jinou náhradu za to, nežli bezplatné léčení

Sirkařky byly většinou velmi mladé ve věku třinácti až patnácti let, 

protože práce v továrně na sirky byla nezdravá a namáhavá -  málokterá 

žena u ní vydržela do dospělého věku. Do Prahy většinou přicházela 

děvčata z venkova, buď z nouze, když nemohla najít žádnou službu, nebo 

dobrovolně, aby si vydělala a následně uspořila pár zlatek. Společenské 

postavení těchto dělnic bylo však velmi nízké, protože i po práci zapáchaly 

sírou a nikdo je nechtěl ubytovat. Musely si tedy najímat společné pokojíky, 

kde spávaly i s muži, což vedlo k pobuřování ostatních obyvatel.

Až na nepatrné výjimky byly ženy v továrnách na sirky zaměstnány 

méně kvalifikovanými pracemi s nejnižší mzdou. Většinou tvořily polovinu 

všech pracovníků továrny. Bylo naprosto běžné, že si sebou nosily do práce 

své malé děti. Ty uložily do nějaké bedničky poblíž svého pracovního stolu 

a tam děti buď spaly, nebo si hrály. Těhotná žena byla zaměstnána do 

poslední chvíle a brzo po ulehnutí se vracela do továrny. Některé ženy se 

dokonce již za tři nebo čtyři dny po porodu vracely ke stroji. Činily tak proto, 

že rodička pobírala nízkou podporu.

io4Němcová Božena, Práce a platy v sirkárnách. Filumenie, číslo 4., 1981, str. 59.
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v  sirkárně pracovaly i malé děti, a ty si nevydělaly v sirkárně na 

Smíchově více než tři krejcary/“® Dětská pracovní síla byla pro majitele 

velice výhodná, jelikož byla nejméně placená. Děti bychom našly od 

samého začátku také ve Fúrthově podniku v Sušici. Nízké pracovní mzdy 

dělníků nutily rodiče posílat do továrny své jen trochu odrostlé potomky. Ty 

měly například v roce 1846 pracovní dobu v délce 11 hodin, přerušovanou

jen dvěma přestávkami.^“®

Práce to byla samozřejmě velice nebezpečná a mohla způsobit těžké 

úrazy s trvalými následky. Zaměstnání dítěte v sirkárně už od raného věku 

vedlo kjeho nedostatečnému vzdělání a k zanedbání duševního rozvoje. 

Stát se snažil tomuto nešvaru zabránit, ale podnikatelé si tajně stejně 

dětskou pracovní sílu najímali. Ještě v ustanovení osnovy zákona o 

živnostech z roku 1884 najdeme zákaz užívání dětí k pravidelné 

živnostenské práci před dokončením dvanáctého roku. V návrhu pražské 

obchodní a živnostenské komory z téhož roku jsou sirkárny uvedeny 

v tabulce B, tj. mezi závody, kde je za jistých podmínek dovoleno 

zaměstnávat děti /starší dvanácti let/.^“  ̂Děti se nemohly zaměstnávat tam, 

kde se dělala namáčecí masa a kde se do ní namáčely sirky.

Pamětník Josef Rezler, který pracoval v sirkárně na Smíchově v roce 

1869, sepsal vzpomínky na špatné prostředí, které nacházely děti 

v továrnách: „ Byly zde zaměstnány děti od pěti roků, některé neuměly ani 

pořádně mluvit. Pracovalo se od 6 do 8  hodin večer a mzda těchto ubohých 

tvorů byla 8, 10 a 15 krejcarů denně, přídavkem dostaly ovšem hodně 

pohlavků a sprostých nadávek pro každou maličkost.... Byl zde ředitelem 

jakýsi Kuh, sprosťák a chlípník... Z  pouhé kratochvíle vynadal Kuh 

děvčatům a zfackoval je, a přešla-li je j zlost, zval některou za bradu a 

čemuž už musela rozumět a jit s ním do jeho kanceláře.... A zde uprostřed 

špíny, nadávek a frivolnich řeči a pisni hochů i děvčat vyrůstaly malé děti, 

zkažené již  od desíti

i05m - Božena, Práce a platy v sirkárnách. Fi^lumenie, číslo 4., 1981, str. 59.
106^  w ř Tomáš P o š u m a v s k é  sirkárny. Pačejov, Škola hrou, 2004, str 13.
107- -h F ntišek, Sirkařství na Chrudimsku. Praha, Čes. filumenistický svaz, 1979, str. 41. 
“̂ ^Rezler"  ̂ ® Rezlerová Barbora, Ze  života průkopníků sociální demokracie. Praha, 

Svoboda, 1950, str. 28.
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Tento další důležitý pramen nám spolu s paměťmi Boženy Němcově 

ukazuje obecný názor na sirkařské dělnictvo v Praze v šedesátých letech 

19. století. Samozřejmě, že sociální podmínky nebyly všude stejné. 

Nacházíme i kladné hodnocení sirkařského prostředí. Antonie Jelínková 

přišla do sirkárny Fürth a Scheinost v Sušici jako třináctileté děvče.’ „Ještě 

mi nebylo čtmáct roků, když jsem začala chodit do továrny k Scheinostům. 

Bylo tam více mladistvých dělnic v měm věku. O pracovní síly byla tehdy 

velká nouze, a třebaže úřady nedovolovaly přijímání mladistvých pod 

čtrnáct roků, brala je  továrna do práce a mnohé mladé děvče bylo 

dovednější, než některá starší dělnice. Ovšem, když přišla do továrny 

komise (živnostenský inspektor), prošel buď správce Martinek, nebo účetní 

Šimera všechny dílny a mladá děvčata, která neměla ještě pracovní knížku, 

musela se schovat... Chodila jsem do továrny ráda a bývala jsem tam jedna 

z  prvních při práci.“̂ °̂  Antonie Jelínková zůstala zaměstnána v sirkárně i po 

svatbě a po porodu každého ze svých pěti dětí se vrátila do práce.

Velký pokrok v právech žen a dětí přinesla novela živnostenského 

řádu v roce 1885. V ní je upravena délka pracovní doby pro mládež, která 

nesměla přesáhnout 8 hodin denně. Dále novela zakazovala práci dětí 

v řemeslných dílnách do 12 let a v továrnách do 14 let.

V předchozí kapitole jsem psala o zastavení výroby sirek v 

Reineltově továrně v Kunčicích u Kyšperka kvůli stavebním a zdravotním 

závadám koncem roku 1888. Reinelt se bránil, námitky však nepomohly, tak 

fabrikant s rychlostí přebudoval celý svůj závod. Pro tento nově vybudovaný 

podnik vyhlásil 1. 11. 1891 nový pracovní řád.^^° Označení „nový“ však 

nevystihuje skutečnost: byl to asi první pracovní řád, poněvadž nám není 

známo, že by před tím v jeho podniku vůbec nějaký existoval. Do 

pracovního řádu byla vtělena ustanovení, které dozírající orgány, zvláště 

živnostenský inspektor z Liberce, požadovaly, měl-li Reinelt pokračovat ve 

výrobě.

Branald Adolf, Hrdinové všedních dnů: jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění Praha, 
Československý spisovatel, 1 9 5 3 , str. 1 3 0 .

Šáda František, Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a okolí Strojopis, 1975, uložen
v  a rc h iv u  MM Letohrad, str. 15 .
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Na výtku, že v podniku byli zjištěni dělníci bez pracovní knížky, nový řád 

reagoval tím, že se všichni dělníci před vstupem do práce musí prokázat 

pracovní knížkou, kterou vedení závodu na potvrzení uloží po dobu trvání 

pracovního poměru a po vystoupení bude dělníkovi vrácena. Výslovně bylo 

takě stanoveno, že do práce nebude přijat nikdo, kdo nedosáhl čtrnácti let.

Skutečně také později neslyšíme stížnosti na zaměstnávání 

nezletilých. Přitom bylo vyhlášeno, že mladistvým a ženám má být 

přidělována jen lehčí práce přiměřená jejich tělesným silám. Výslovně se 

mezi těmi lehčími pracemi uvádělo zakládání sirek, jejich balení a natírání 

krabiček. U žen bylo stanovené, že šestinedělky mohou být přijaty do práce 

teprve po uplynutí čtyř neděl po porodu.

Péče o nemocné dělníky byla přenesena na okresní nemocenskou 

pokladnu, do které přispíval každý dělník srážkami ze mzdy. Pracovníci měli 

být rovněž přihlášeni k úrazové pojišťovně.

Dělnictvo zaměstnané v továrně Jan Reinelta bylo rozděleno do čtyř 

pracovních kategorií: smáčeči sirek, sířiči , haliči, zakládači a natfrači 

škatulek. Dělník zařazený do některé z těchto kategorií byl povinen v době 

potřeby vykonávat i jinou, jeho způsobilosti přiměřenou práci. O výši 

mzdy pro jednotlivé kategorie se zde nemluví a pracovní řád nedává 

dělníkovi záruky, že v případě přidělení práce lépe placené kategorie bude 

také mzda příslušející této kategorii vyplácena.

Pro porovnání a představu výdělků sirkařských dělníků uvedu 

rozdělení tříd v továrně zápalostrojů v Chrasti z roku 1865. Kdy v sirkárně 

existovalo 12 pracovních kategorií: V 1. třídě byl dohlížitel, který dostával až 

12 zlatek měsíčně a měl na starosti dohlížet nad dělníky a příjem práce od 

dělníků. Druhá třída byl želízkář, který hobloval dřívka a řezal papír k lepení, 

denně si vydělal 56 krejcarů. Třetí třídu tvořili soustružníci, ti měli za úkol 

zhotovovat bedničky pro sirky a strouhat skřínky na sirky. Placeni byli od 

kusu, např. za 100 bedniček dostali 50 krejcarů. Ve čtvrté třídě byli řazeni 

truhláři, kteří zhotovovali bedny pro sirky, opravovali a zhotovovali rámce 

pro vkládání sirek atd. Denně si vydělali 52 krejcarů. Pátá třída náležela

^"Šáda František, Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a okolí. StroioDÍs 1Q7<̂  
v archivu MM Letohrad, str. 15. ^irojopis, 1975, uložen

Tamtéž.
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řezáči, který řezal dřívka na sirky a vydělal si 40 krejcarů. V 6. kategorii byli 

namáčeči a sírovači, kteří si denně namáčením sirek do síry a masy 

odpracovali 42 krejcarů. Sedmou třídu zastupovali pomahači. Ti odnášeli 

namočené sirky do sušáren za 32 krejcarů denně. Osmou a devátou třídu 

zastupovali lepiči a pískovači, kteří se zabývali zhotovováním krabiček od 

100 kusů za 30 krejcarů denně. Desátou třídu tvořili nádeníci a ti 

připravovali dříví k topení, také za to dostali pouze 28 krejcarů denně. V I I .  

třídě se nacházely vybíračky, které již zhotovené sirky do paklíčků a 

bedniček vkládaly. Placeny byly zase od kusu, např. za 100 bedniček 

malých získaly 78 krejcarů, od 100 bedniček velkých 1 zlatku. Poslední třídu 

tvořili vkladači, kteří nařezané sirky vkládali do rámků, od 100 rámků 28
o 11*̂krejcaru.

Když uvážíme, že v Kyšperku se v této době nenacházela 

významnější a větší továrna, tak můžeme konstatovat, že mzdy zde 

dosahovaly přibližně stejné výšky. V době fungování pracovního řádu Jana 

Rinelta asi platy vzrostly, ale nemůžeme očekávat, že o více procent, než 

vzrostly ceny potravin. Mzdy sirkařských dělníků se pohybovaly na samé 

hranici existenčního minima. V době neúrody a drahoty trpěli dělníci bídou 

hraničící s hladem, protože jejich mzda byla vyměřena podle úrodných let. 

Továrna mohla uživit jednotlivce nebo rodinu, jejíž členové byli schopni 

pracovat, ale rodiny, kde se nacházela nemocná žena a malé děti živořily 
v bídě.

V  pracovním řádu pro továrnu v Kunčicích z roku 1888 se mluví o 

době vyplácení mzdy. Vyplácí se týden pozadu, vždy v sobotu po ukončení 

práce za uplynulý týden. Pracovalo se úkolově podle součtu vyrobených 

kusů v jednotlivých dnech. Od této vypočtené mzdy se srážely příspěvky na 

nemocenskou pokladnu, případně na úrazovou pojišťovnu a dříve 
vyplacené zálohy.

Pracovní doba v letních měsících byla stanovena na 11 hodin denně. 

Pracovní čas byl rozdělen tak, že se pracovalo od 6 do 8 hodin. Pak byla 

půlhodinová přestávka a práce začala opět v 8:30 a trvala nepřetržitě do 12

ii3gáda František, Sirkařství na Chrudimsku. Praha, Čes. filumenistický svaz, 1979, str. 
123-124.
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hodiny. Po hodinové přestávce se začalo ve 13 hodin a pracovalo se do 19

hodin s přestávkou od 16 do 16:30. V zimní době se pracovalo deset hodin,

a to od 7 do 12 a od 13 do 18 hodin bez přestávek na svačiny

s odůvodněním, že v zimě se má každý dělník najíst před začátkem 
pracovní doby.

Plat dělníkův byl v zimě tedy nižší, poněvadž se pracovalo úkolově. 

Nepracovalo se o nedělích a svátcích a výslovně bylo stanoveno, že po celý 

rok se nepracuje po 19. hodině do 5. hodiny ranní -  díky tomu se zabránilo 

noční p r á c i . S k o r o  stejné pracovní časy najdeme i v továrním řádu 

v továrně na zápalky v Horažďovicích, Chrasti (bez svačin a bez ohledu na 
dobu letní či zimní) a Sušici.

Řádné zrušení pracovního poměru v Reineltově továrně se dělo 

z obou stran po uplynutí měsíční výpovědní lhůty. Před uplynutím této lhůty 

mohl být dělník propuštěn, předložil-li nepravé doklady a ukázal-li se 

neschopným k práci, bylo-li mu několikrát vytčeno pití lihových nápojů, 

dopustil-li se krádeže, zpronevěry nebo jiného trestního skutku, prozradil-li 

obchodní nebo výrobní tajemství nebo provozoval-li bez svolení vedlejší 

živnost, opustil-li bez dovolení práci, zanedbal-li své povinnosti nebo k tomu 
jiné dělníky sváděl.

Důvodem mohlo být i to, že se dopustil hrubé urážky, výhružky a 

tělesného ublížení vůči zaměstnavateli a spoludělníkům nebo zacházel 

neopatrně s ohněm atd. Zajímavé jistě bylo, že v chrastecké sirkárně se 

kolem roku 1865 nezakazovalo pití kořalky, naopak víme, že majitel sirkárny 

-  velký obchodník a podnikatel - usiloval o povolení k jejímu prodeji.^

Pracovní řád Jana Reinelta vypočítával, kdy mohl dělník před 

uplynutím stanovené doby opustit práci. Bylo to možné, jen když už nemohl 

bez újmy na zdraví dále vykonávat tuto škodlivou práci, když majitel 

s dělníkem nebo s jeho příbuznými nakládal špatně, když majitel nebo 

majitelovi příbuzní chtěli dělníka svést k nezákonnosti nebo nemravnosti,

114 “ -w František Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a  okolí. Strojopis, 1975, uložen Sáda rra iu  >

^'̂ Šáda^Fraî iš^^^ Chrudimsku. Praha, Čes. filumenistický svaz, 1979, str. 40.
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když mu majitel zadržoval smluvený plat nebo smlouvu jinak porušil, nebo 

když mu majitel nechtěl poskytnout výdělek.^

Dozor nad dělníky a jejich prací vykonával majitel podniku nebo jeho 

určený zástupce. Přijímání a propouštění dělníků si vyhradil jako své právo 

majitel. Pracovní řád stanovil povinnosti dělníků k pracovním nástrojům i 

jejich chování v závodě. Bylo zakázáno nosit do továrny kořalku. Rovněž 

bylo zakázáno kouření při práci. Jíst bylo dovoleno jen ve stanovených 

dobách odpočinku. Přestupky se trestaly důtkou, pohrůžkou výpovědí a 

konečně výpovědí z práce.

Z řádu pro dělníky pracující v továrně na zápalky Samuela Kohna 

v Horažďovicích z roku 1880 se ještě dočteme, že každý dělník, než vstoupí 

ráno do dílny, musí se převléci do pracovního oděvu. Žádný dělník nesmí 

z továrny odejít dříve, dokud se nepřevlékne do civilního šatu a náležitě se
11Rneumyje.

Co má Kunčický řád navíc a chybí to v řádu Horažďovickém, který je 

skoro ze stejného časového období, je ustanovení týkající se poskytnutí 

času k zajištění návštěvy mladých dělníků do osmnácti let v živnostenských 

večerních a nedělních školách, pokud byly zřízeny v blízkosti továrny.^^® 

Tento zájem o další vzdělání nesměl jít na úkor jejich pracovní doby anebo 

na úkor povinnosti chodit v neděli dopoledne do kostela. Toto ustanovení 

bylo spíše omezením volného času mladých dělníků.

V novém pracovním řádu Reineltovy továrny lze registrovat určitý 

pokrok v postavení dělníka. Přesto, že z tohoto hlediska obsahuje pár kladů, 

není ještě ideální - nejen stanovením kruté pracovní doby, ale i tím, že 

některé důležité věci byly nastíněny jen rámcově, ponechávaly možnost 

různého výkladu a o některých věcech pak nenajdeme zmínku vůbec.

První zásadní opatření k ochraně zdraví dělníků bylo přijato až roku 

1912, kdy byla zákonem všeobecně zakázána výroba sirek z bílého fosforu.

šáda František, Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a okolí. Strojopis, 1975, uložen
v archivu MM Letohrad, str. 16.

118 l í ř  Tomáš, Pošumavské sirkárny. Pačejov, Škola hrou, 2004, str. 26.
119 ' h F  antišék Kapitoly z  dějin sirkařství v Letohradě a okolí Strojopis, 1975, uložen„ a r S  MMU.ohrad,s.M6,
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Tím se předešlo nákaze fosforovou nekrózou a práce v sirkárnách již nebyla 

tak zdraví nebezpečná. Na druhé strané však řada drobných podniků 

zanikla, jelikož nebyly schopny v konkurenci dostatečně zmodernizovat své 

závody.
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7. Závěr

Závěr bakalářské práce nabízí prostor pro celkové shrnutí bohatého

materiálu o výrobé sirek na Kyšperecku a zhodnocení nové objevených

písemných pramenů k tomuto tématu. Hlavním cílem mé práce bylo

vyzdvihnout ze zaprášených polic archivu listiny a vzpomínky týkající se

paních výrobců zápalek v Kyšperku a okolí, neboť jde o velmi zajímavé a

důležité pnklady lidové výroby v 19. století. Také mé samozřejmé zajímá

jaký život vedli lidé v mém rodném kraji v minulých stoletích, což jsem se
V této práci rovnéž vylíčit. t / '

Sirkarstv, v Kyšperku se poprvé začíná objevovat již před rokem

1840 a to v podobé malých domáckých dílen rozptýlených po okolních

domech. Zatímco o počátcích výroby v Sušici máme dosti podrobné zprávy

a mnohé zpracované monografie, na Kyšperecku jsou údaje často neúplné

a místy mizivé, což komplikuje sestavení událostí do souvislého přehledu

Nedostatek údajů je pochopitelný, když si uvédomíme, že ve 30. až 80

letech 19. století se setkáváme s řadou výrobců, pro něž sirky byly jen

krátkodobým a ne jediným zdrojem obživy. Díky tomu si nevedli žádnou

pečlivou,^podnikovou agendu, a proto jsme v některých případech odkázáni

pouze na jejich korespondenci s kyšpereckou městskou radou či Okresním 
Úřadem v Žamberku.

z  počátku neexistovala téméř žádná konkurence, a proto byla výroba 

sirek velmi výnosná. Nanistající produkce vedla ke zdokonalování vybavení 

a podmínek bezpečnosti práce. Postupné byly zakládány další sirkámy 

v jiných městech v Cechách a tím se zmenšoval odběr produkce a klesala 

rentabilita. V Kyšperku a jeho okolí se brzy sirkařské řemeslo značné 

rozšinlo a město dokonce získalo přídomek .sirkařské". Vznikaly zde malé 

podomácké výrobny, které se často zabývaly pouze dílčími pracemi 

potřebnými pro výrobu sirek. Jedna z kyšpereckých uliček kde se 

nacházelo množství malých výroben fosforových sirek, hlavně v domě čp 

240 patřícím rodině Novotných, získala dokonce název Sirková ulice
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Jako první továrna na zápalky se v Kronice města Kyšperl<a uvádí 

sirkárna Josefa Šedivého v domě čp. 212 přibližně ve 40 letech 19. století. 

Její význam ale postupně upadal a po požáru v roce 1862 majitel továrničku 

prodal. Malých sirkáren, které byly ovšem primitivně vybaveny a hrozily 

zdravotními potížemi spojenými s prací s fosforem, se v Kyšperku a okolí 

nacházelo do roku 1886 až osmnáct! Ve své práci jsem popsala 

nejvýznamnější první výrobce a jejich neustálé potíže s úřady, které 

zastavovaly provoz v jejich dílnách kvůli nevyhovujícím hygienickým 

pracovním podmínkám.

Roku 1860 bylo v českých zemích kolem 36 samostatných a velkých 

výrobců sirek, ale v období 1861-1865 přibylo dalších 20 závodů. I když 

výroba některých nebyla příliš rozsáhlá, přece znamenala zvýšení 

konkurenčního tlaku. K tomu ještě sušická továrna na sirky stále zvyšovala 

produkci, aby si doplnila nepříznivé výkyvy na zahraničním trhu, tak zvýšila 

tlak v tuzemsku. Obchodní a živnostenská komora uvádí nejvyšší počet 

sirkáren na Žamberecku v roce 1880, v dalších letech dochází k zničení 

malých podniků díky vládním nařízením týkajících se vybavení provozoven. 

U většiny producentů sirek nebyly finance na výstavbu nové, zdravotně 

nezávadné továrny, a proto sirkařský průmysl koncem 19. století v Kyšperku 

upadal.

V Řivnáčově průvodci po Království českém z roku 1882 je 

provozování sirkařství v Kyšperku napsáno hned na prvním místě, z toho 

můžeme usuzovat, jak bylo toto odvětví pro město a okolí důležité. Pokud 

však tento zápis srovnáme s textem o Sušici ve stejné publikaci, kde jsou 

výslovně jmenovány dvě továrny na sirky, dojdeme k závěru, že sušická 

výroba byla podstatně větší a důležitější pro celé území bývalé Koruny 

české a že v Kyšperku se nacházeli spíše domácí drobní výrobci.

V roce 1888 bylo na okrese asi 15 menších sirkáren s denní produkcí 

kolem 4 miliónů sirek. Tento údaj je zanesen ve zprávě zvláštní odborné 

komise, která provedla na pokyn c. k. okresního hejtmanství v Žamberku 

kontrolu všech provozů výroby sirek. Ta byla zaměřena na bezpečnost
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práce v sirkárnách podle vládního nařízení z roku 1886, vydaného na 

ochranu zdraví pracujících s fosforem. Práce v malých, nevětraných 

dílnách měla totiž velice škodlivý vliv na zdraví dělníků, kteří se z výparů 

bílého fosforu nakazili fosforovou nekrózou. Při této revizi odborná komise 

výrobu sirek ve všech provozovnách zakázala, neboť ani jedna 

nevyhovovala nařízení určených vládou. Pro přestavbu provozů se rozhodli 

v Kyšperku dva majitelé sirkáren: František Kryštofek a Jan Novotný, 

v Kunčicích Jan Reinelt, na Bredůvce J. Slavík a J. Venci.

Ke konci 19. a začátkem 20. století se již sirky podomácku 

nevyráběly, ale jejich výroba se soustředila v továrnách. V roce 1912 byla 

výroba z jedovatého bílého fosforu zakázána a podniky se musely opět 

moderněji přebudovat. Mezitím na mnoha místech Čech a Moravy vyrostly 

velké sirkárny a továrny na zápalky vybavené dokonalejšími stroji než 

podorlické, takže své výrobky mohly prodávat laciněji a úspěšně tak 

konkurovat malým provozovnám s převážně rukodílnou prací. Nedostatek 

pracovních sil a odbytová krize donutila koncem 19. století Fr. Kryštofka, J. 

Novotného a J. Slavíka výrobu sirek ukončit. Pouze Jan Reinelt v Kunčicích 

a J. Venci na Bredůvce se udrželi. Po roce 1900 převzal výrobnu 

v Kunčicích Rudolf Reinelt a zavedl výrobu švédských zápalek, podobně 

změnil dosavadní výrobu i syn Josefa Venda. Obě sirkárny zaměstnávaly 

před 1. světovou válkou asi 130 dělníků z okolí.

I přes zavedení dokonalejších švédských zápalek pracovaly zbylé 

sirkárny jen s malým ziskem, neboť konkurence byla silná a cena jedné 

krabičky činila pouhé dva haléře. Mzdy dělníků byly jen minimální a tak se 

pracující v továrnách často bouřili a bojkotovali kvalitu zboží. Nakonec 

rakouská vláda rozhodla zavést daň na zápalky, a aby vybírání bylo 

jednodušší, vyvinula nátlak na koncentraci veškeré výroby a obchodu.

V roce 1922 skončila výroba sirek v Kyšperku, kdy podnik Rudolfa Reinelta 

převzala akciová společnost Helios.
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9. Obrazová příloha

Obr, číslo 1 ■

Jan Venuto : Kyšperk 1811, kolorovaná kresba. Originál v Národní knihovně 

ve Vídni. Město je přestavěné po požáru v roce 1779, vzadu patrná hrazená

Panská zahrada.^^°

•s-’ (.

_ _ _ _ _  _^_ 

t t -n d t .^ č c c e é / :č Á A f t  ,

fM»r »OatonrliM-̂ c/ /ÍT-í^i
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O b r ,  č í s l o  P .

LIebschera Karel: Pohled na Kyšperk 19. Století.̂ ^̂

Šubert, Borovský, Jirásek, Č e c h y - 5. díl (Hory Orlické, Stěny) Praha J 
882. Otto, 188-?.str.
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Budova první

Obr, číslo 3.

privilegované továrny na sirky v Letohradě, 1. pol. 19. stol.
122

122
r  .inŤPna v archivu MM Ústí nad Orlicí, inv. číslo; F5373. 

Fotografie uiozend

- 6 9 -



Zpodobnění továrny na sirky F. Kryštofka v Kyšperku, druhá polovina 19. 

století.^^^

Obr, číslo 4.

Obr, číslo 5.
František Kryštofek,

majitel továrny na sirky

v Kyšperku, r. 1890.̂ ^̂ ^

4

f
Uloženo v archivu MM Letohrad, fond; sirkařství, příruční číslo 109/93  

’ '̂‘ Tamtéž.
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Obr číslo 6.

Jan Reinelt, starosta obce Kunčice, r. 1906.^^®

125
Fotografie uložena v archivu MM Ústí nad Orlicí, inv. číslo: F2868.
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Obr, číslo 7.

Zobrazení postupu továrny na zápalky Jana Reinelta v Kunčicích z roku

y Í<ÍÍ0.

-WW» t/(i4 ■

Moravec Kamil, Kněžek Alois, Vondrouš Emil, Rodové paměti v Kunčicích. Ústí nad 
Orlicí, Grantis, 2006, obrazová příloha číslo 29.
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Obr, číslo 8.

Zápalkové nálepky z továrny na sirky Jana Reinelta v Kunčicích.

-jiDvflRNn zňpfliEK
'  J a n  R e i n e l t .

v KUNČicicn b

f :

N E J L E P Š i
Z Á R / K L K V
pro českou domácnosr.
VYRÁra ČESKÁ TOVÁRMA
.  tttimCiCH u4ÍT3P£R«ft ^

¿mt o m iY  iioové
p/o kniiecívi fěšinske

t o w ř  T O v ^ N ^ J a n a  R c in e o ta  ^  
k u m C i c e - k y S p e r k - ,  jm

Uloženo v archivu MM Letohrad, fond: sirkařství, příruční číslo 109/93.
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