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Úvod 

Broumovsko, tato specifická krajina, lákala fotografy, historiky, publicisty i filmaře. 

V posledních desetiletích zde byla natočena nejméně desítka filmů, akustika 

barokního kláštera a desítka Dietzenhoferových kostelů lákají každoročně umělce i 

posluchače ke koncertům. V minulosti zde prošly všechny válečné konflikty, ale 

díky houževnatosti a pracovitosti, zdejší lidé vždy dokázali přežít a přizpůsobit se 

novým podmínkám. Broumovské klášterní gymnázium patřilo k nejstarším školám 

tohoto typu v Čechách a vyšly z něho desítky význačných osobností. Státní 

gymnázium po roce 1945 v této tradici pokračovalo. 

Broumovsko se od kolonizace vždy dělilo na dvě části - české Policko a od 

Stárkova přes Adršpach po Broumov na německou část. Výstižně ji místní Němci 

nazývali "Braunauer Liindchen" - Broumovská zemička. 

Jeden z druhů obživy zdejších obyvatel byl textil. Zaujala mě dlouholetá tradice 

textilní výroby, která provázela Broumovsko po celá staletí a nebylo rodiny, kde by 

alespoň jeden člen nebyl zaměstnán v textilní výrobě. Tak je tomu i dodnes a proto 

si myslím, že si toto odvětví zaslouží pozornost. 

Nečiním si nárok na vyčerpávající pojednání o tomto oboru. Obsahem mé práce je 

krátký pohled do vývoje soukenictví, plátenictví a bavlnářství, tak jak se tyto tři 

obory textilní výroby na Broumovsku vystřídaly. Je velmi složité tyto tři způsoby 

výroby oddělit, protože zvláště ve svých počátcích se prolínají. Nedílnou součástí 

popisu textilní výroby na Broumovsku je zmínka o významných osobnostech, které 

stojí za největším rozvojem tohoto průmyslu. Především rodina Schrollů, která 

udávala tempo pokroku a rozvoji textilu. 

Je obdivuhodné, že zdejší obyvatelé vždy našli sílu k obnovení textilní výroby, ať 

byla postižena válkami, nedostatkem surovin nebo odbytu, výměnou obyvatel, tak 

jako tomu bylo v roce 1945 a řadou krizí a úpadku textilní výroby vůbec. Zatímco 

v jiných částech České republiky byla textilní výroba utlumena, nebo zmizela 

v průběhu staletí vůbec, na Broumovsku zůstala stále dominantním průmyslovým 

odvětvím. V současné době, i navzdory ekonomické krizi, se textilní podnik Veba 

a.s. snaží držet krok s modernizací a inovací svých výrobků a pro Broumovsko je 
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nejdůležitějším a největším zaměstnavatelem. Právě tyto zajímavé části historie i 

současnosti Broumovska mne zaujaly a ve své práci se je pokouším popsat. 
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1. Osídlení Broumovska a úloha Benediktinů 

Dnešní Broumovsko patří meZI typické oblasti, jimž vtiskla tvář středověká 

kolonizace v polovině 13. století. Středověcí osadníci nebyli prvními lidmi, kteří 

tuto krajinu navštívili. Předkolonizační osídlení nemělo však trvalejší charakter a 

bylo svázáno s vývojem osídlení v Kladské kotlině. Historie osídlení začíná již ve 

starší době kamenné (paleolitu), ale jde pravděpodobně o pohyby neandrtálců, kteří 

se usídlili v Radochowské jeskyni v Kladsku a přicházejí na Broumovsko lovit. 

Paleolitické nástroje byly nalezeny v roce 1990 na poli mezi Vernéřovicemi a 

Březovou. Na počátku neolitu, po nástupu zemědělské civilizace, se objevuje 

osídlení na soutoku Stěnavy a Kladské Nisy. Svědčí o tom ojedinělé nálezy 

kamenných seker v údolí Božanovského potoka, vrtané kamenné mlaty v Polici nad 

Metují i bronzová sekera nalezená v roce 1880 v písníku u Jetřichova. Další 

archeologický doklad o pobytu pravěkých lidí na Broumovsku byl nalezen v roce 

1937 v Adršpachu. Jednalo se o obytnou jámu s krbem a zbytky keramických 

nádob. I Nemuselo jít o trvalé osídlení, ale o přechodný pobyt pastevců. 

O osídlení na počátku 1. tisíciletí nemáme žádné zprávy a krajina zarůstá pralesem. 

Další osídlení zřejmě souvisí se slavníkovským, později přemyslovským 

pohraničním hradem v Kladsku. Zachovalo se několik slovanských názvů jako 

Bozanow, Krims, Březina atd. Traduje se slovanské osídlení v Broumově kolem 

dřevěného kostelíka z roku 1171, ale vše překrývá mohutná kolonizační vlna 

v první polovině 13. století. 2 

Pro další vývoj je důležitá listina Přemysla I. z roku 1213, kterou získávají tuto 

krajinu Benediktini z Břevnova. Nejprve se jedná o "újezd v širé pustině mezi lesy a 

horami zvaný Police". Tuto listinu pokládá W. W. Tomek za zakládající listinu 

polického kláštera. Na Policku proběhla vnitřní česká kolonizace. Kromě území 

Policka dostal opat Kuno také území Teplicka, Broumovska a Adršpašska. Sem 

přichází v mohutné vlně osídlenci z vyspělých oblastí Německa ( Flandry, 

Durynsko a Franky). 3 Broumovskou kotlinou protéká řeka Stěnava, která se stala 

osou osídlení. Do Stěnavy přitéká z pravé i levé strany řada potoků. Potoky 

I Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 12 
2 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 53 
3 Tomek W.W. Paměti újezdu polického, str. 51 
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protékají mělkými údolími a dno kotliny je rovinaté. Jsou zde ideální podmínky pro 

osídlení. Podél potoků, které sledují i komunikace, vznikají lánové vsi. U potoků 

v údolích, kde není dostatek prostoru pro vznik statků, jsou jednoduchá stavení 

chudších osadníků. Nad stráněmi údolí jsou stavěny dvorcové statky s navazujícími 

lány polností. Původní dřevěné stavby ustupují v polovině 19. století a začínají 

převládat zděné statky, často velmi honosné a zdobené, tzv. Broumovský statek. 

Vesnice nemají výraznější centrum a táhnou se údolím potoka i několik kilometrů. 

Prakticky všechny vznikly kolem poloviny 13. století. Patří sem Velká Ves 

založena roku 1253, Bohdašín z 1255, Heřmánkovice z 1256. 4 

Druhým opěrným bodem pro Benediktiny po Polici nad Metují se stal Broumov, 

kde na ostrohu nad řekou Stěnavou byl vybudován klášter, který se stal výchozím 

bodem pro vznik města. První zmínka již o středověkém městu je z roku 1255. 

Kolem rozlehlého obdélníkového náměstí byly vybudovány domy vesměs úzké, 

dvou až tříokenné, aby kolonisté ušetřili místo a dostalo se na více zájemců. Domy 

měly podloubí, které sloužilo k vyložení zboží a k prodeji zboží za nepříznivého 

počasí. V centru náměstí bylo kašna jako zdroj vody. Hradby obklopovaly 

vznikající město, které měly dvě vstupní brány, horní a dolní a dvě postranní fortny 

pro pěší. Dodnes se dochovaly názvy "U Horní a U Dolní Brány". Základní městská 

práva, jakými se v té době pyšnila královská města Kladsko a Hradec Králové, 

udělil Broumovu až Karel IV. v roce 1348. Po celou dobu středověku zůstává město 

uzavřeno hradbami, ale mimo ně vznikají předměstské "Horní a Dolní Písky". 

Teprve 19. století, které přináší průmyslový rozvoj, znamená otevření hradeb, 

přestavbu města a vznik nových částí např. průmyslového Olivětína. 5 

Jak již se zmiňuji na začátku této kapitoly, Benediktini měli určující vliv v historii a 

rozvoji Broumovska. Tento řád po 600 století spravoval zdejší krajinu i její sídla a 

jeho vliv nesoucí pečeť "Ora et Labora - modli se a pracuj", se nesmazatelně zapsal 

do podoby kraje i života jeho obyvatel. Benediktini založili prosperující klášterní 

hospodářství, zabezpečovali duchovní správu oblasti a stali se významnými šiřiteli 

vzdělání a kultury. Zlatým věkem Benediktinů bylo baroko. Vzkvétající 

benediktinský velkostatek tvořilo 7 dvorů. Známý broumovský urbář z roku 1676 

ukazuje na rozšířené rybníkářství, pěstování lnu, chov ovcí i plánovité lesní 

4 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 14 
5 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 58 

10 



hospodářství. Dařilo se provozu pil, lisoven oleje, mlýnům, soukenictví i dalším 

řemeslům. 6 

Do rozvoje soukenictví klášter přímo nezasahoval, ale každý soukeník byl povinen 

z vyrobeného zboží platit úrok, což bylo pro Benediktiny výhodné. Situace se 

změnila až v polovině 18. století, kdy klášter založil vlastní textilní manufakturu. 

Benediktinské panství žilo z rozvoje textilní výroby také nepřímo a to buď 

prodejem surovin, například lnu a nebo prodejem zemědělských produktů k obživě 

obyvatel. 

Významnou kapitolu dějin opatství tvořilo klášterní školství. Již před husitskými 

válkami byla zřízena klášterní škola, později gymnázium, ze kterého vzešly desítky 

významných osobností. Prvním významným studentem byl Arnošt z Pardubic, dále 

pak například Bohuslav Balbín, Alois Jirásek a také Josef Schroll, o kterém se ještě 

podrobněji zmíním ve své diplomové práci. Seznam významných osobností a opatů 

benediktinského kláštera uvádím v příloze. 

6 Vilímková, Preis. Ve znamení břevna a růže, str. 28 
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2. Soukenictví 

Výroba sukna 7 byla hlavním řemeslnickým odvětvím v Broumově již od příchodu 

kolonistů v polovině 13. století ze Slezska a Flander. Chov ovcí a produkce vlny byly 

důležitou součástí vznikající zemědělské výroby. Broumov se ne neprávem nazýval 

město soukeníků. Sotva je u nás nějaké město, které by mohlo prokázat tak vysoké 

stáří soukenické živnosti jako v Broumově. Odtud přišel i soukenický průmysl do 

krkonošských měst, tak třeba v roce 1513 si od broumovských vyžádali cechovní řád 

Trutnovští. Z Trutnova se soukenický průmysl rozrostl dále do Krkonoš. Zakladatelé 

soukenických továren v Liberci, Dortlu, Českém Dubu a Brně Johann a Franc 

Liebigové, Schmitt a Teuber pocházejí z Broumova. Soukeníky podporoval i tehdejší 

opat benediktýnského kláštera, který se zasadilo to, že Přemysl Otakar II. vydal 

nejstarším broumovským soukeníkům privilegium k výrobě sukna. Tato královská 

výsada současně zavazovala všechny, kteří vezli vlnu přes Broumov, aby své zboží 

přednostně nabídli na zdej ším trhu. 8 

Koncem 14. století měli soukeníci svůj vlastní cech 9 a toto řemeslo s 25 dílnami 

patřilo ve městě k nejrozšířenějším. Privilegia k výrobě sukna potvrdil broumovským 

soukeníkům i Václav IV. v roce 1405. 10 Císař Karel IV. povolil 14. února 1352 

kladským soukeníkům prodávat a stříhat jakékoliv sukno kromě sukna 

broumovského. 

Broumovské sukno bylo chráněno před zfalšováním. Bylo již odedávna proslulé svoji 

kvalitou a zbarvením. Broumov se stal v soukenické výrobě pojmem a jeho zboží 

mohlo nést ochrannou značku "B". Velká část produkce byla určena pro vývoz do 

Prahy, ale i na vzdálená odbytiště ve Vídni, Linci, Vratislavi. Jarmareční registra 

linecká uvádějí v letech 1496 - 1499, že soukeníci z Broumova dovezli na jarmarky 

do Lince 15,85 % z celkového dovozu sukna. vývoz českého sukna do Rakouska 

neustal ani v 16. století. Broumovští soukeníci měli v pozdější době ve Vídni sklad, 

kam odesílali hotové výrobky ve velkých bednách po formanech, II jejichž 

stanovištěm byl Seidlův dvůr (bývala školní jídelna na Masarykově ulici ). 

7 sukno - tkanina z čisté vlny 
8 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 9 
9 cech - sdružení řemeslníků stejné profese řídící se přesnými pravidly 
10 Cižmar Zeno. 150let textilní průmyslové tradice na Broumovsku, str. 4 
II forman - povozník 
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Kolem roku 1860 byli formany Benedikt Kahler, Kube Weisser, zvláště Karel Teuber 

z Hejtmánkovic. Ten jezdil se 4 nebo 6 koňmi z Vídně dál až do Lublaně a Terstu 

nebo také do Hamburku a na zpáteční cestě bral s sebou vlnu. 12 

Broumov se stal jedním s největších středisek soukenické výroby nejenom v Čechách, 

ale i v Evropě. Odbytištěm broumovského sukna se stal i východ a to Polsko a Rusko, 

kde české sukno a opět především broumovské patřilo pro svou lacinost k nejběžněji 

užívaným druhům. 

Postup výroby sukna byl velmi komplikovaný. Sukno po utkání přišlo k valcháři 13, 

potom do mořidla a k barvení. Sukno se zvláštním způsobem barvilo na červeno, 

případně na černo a žluto. Postřihovači sukno počesávali, pak přišlo na soukenické 

rámy, kde se sušilo, načeš ho znovu upravovali postřihovači. Nakonec se dostalo do 

lisu, kde dostalo potřebný lesk. To vše se dělalo horkou cestou. Kontrolu sukna 

vykonávali prohlížeči a měřiči sukna a vydavatelé značek kvality. Tak například 

v roce 1701 byl měřičem sukna Hans Jakob Liebig a prohlížečem v roce 1700 

Gaspar Liebig. Soukenický cech sdružoval městské postřihovače, městské valcháře a 

ostatní soukeníky, postřihovače, valcháře a soukenické tovaryše. 14 

Soukenické cechy měly velký vliv na veřejné městské záležitosti. Jejich členové byli 

konšely, radními i přísedícími soudů. Mnozí z nich byli zámožní lidé. Upomínky na 

ně připomínají soukenické znaky na některých domech, například pískovcový reliéf 

na č.p. 57-58. Některé jsou uloženy v muzeu Broumovska. Připomínky na soukeníky 

žijí dál na náhrobních kamenech umístěných u městského kostela a na hřbitově u 

kostelíka" U naší milé paní" (národní kulturní památka). Na rozvoji soukenictví měl 

velký zájem i klášter, který se podílel na tomto hospodářském rozkvětu. V roce 1508 

potvrdil opat Vavřinec soukeníkům všechna privilegia a potvrdil výsadu, že pod 

pokutou nemůže mimo cech nikdo sukno vyrábět. Cech vybudoval pod hradbami 

města dvě valchy a v předměstském Olivětíně další valchu a mandl. Ve městě žilo 

146 soukenických mistrů, dva postřihovači sukna a jeden barvíř. Vrchol této výroby 

byl na přelomu 16. a 17. století. Až do počátku 30leté války byla největším 

odběratelem broumovského sukna Praha. 

12 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 641 - 642 
13 va/chář - bělič 
14 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 644 
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Abychom mohli správně posoudit kapacitu výroby broumovských soukeníku, která 

v roce 1568 činila 11.856 po stavů 15, musíme ji porovnat s počtem domů v Broumově. 

Před 30letou válkou bylo ve městě a na předměstích celkem 438 domů, z toho 203 

domy na předměstích. Tímto počtem se Broumov řadil do kategorie větších měst 

v Čechách. V této době připadalo na jeden dům 27,2 po stavů vyrobeného sukna. ( 

Frýdlant, který patřil k velkým výrobcům sukna měl 9,7 po stavů na jeden dům, ve 

Zhořelci 17,5 postavů, přitom Zhořelec byl označován za prototyp středověkého 

exportního města.) 16 

Obr. č. J: Broumov v J 7. století na dobové rytině. Město bylo dobře opevněné 
s dvěma vstupními bránami. Z obrázku je patrné středověké uspořádání 
s centrálním náměstím, do kterého se sbíhají všechny ulice. 

Soukenictvím se zabývalo asi 60% všech obyvatel města. Někteří z nich souběžně 

pracovali i v zemědělství. O síle soukeníků v Broumově svědčí skutečnost, že si 

těsně před 30letou válkou zakoupili cechovní dům za 1150 míšeňských grošů a 

vzápětí nato další dům prohlížecí a mistrovský. Plynulost života a práce obyvatel 

byla ovšem narušována nejenom válkami, které se Broumovu nevyhýbaly, ale i 

15 postav - určité množství tkaniny vyrobené na jednom stavu, postav = 30 loktů českých = \7. 78\ 
metru (Hofmann Gustav. Metrologická příručka. Státní oblastní archiv Plzeň.) 
16 Janáček Josef. České soukenictví v 16. století, str. 257 
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živelnými pohromami. Rozvodněná Stěnava v roce 1570 strhla na předměstí 15 

domů, v Meziměstí 4 domy a o život přišlo 15 lidí. 17 K novému oživení výroby 

došlo po 30leté válce. V průběhu 30leté války prošla Broumovskem všechna 

zúčastněná vojska. 1631 obsadili Broumov Švédové, další zimu živil Broumov 5 

císařských pluků. 1639 znovu vpadli do Broumova Švédové, kteří vyplenili klášter 

a odvezli Kodex Gigas. 1633 postihl Broumov mor. Za půl roku zemřelo na 

Broumovsku 5 000 lidí. 1642 byl Broumov zcela vypálen. Na Broumovsku zůstal 

smutný obraz válek a počet obyvatel se zmenšil na čtvrtinu původního stavu. 

Například v Polici ze 148 domů zůstalo jen 63. Obdobný stav byl v ostatních 

městech a vesnicích. 18 

I po 30leté válce si Broumov zachoval charakter vyhraněně soukenického města. Za 

opata Augustina Seyferta byla v Broumově prováděna rozsáhlá konskripce všech 

domů, živností a usedlostí. Z celkového počtu cechovních mistrů v Broumově -

264, bylo 146 soukeníků, tedy více než polovina. Dále zde byli ještě 2 postřihovači 

sukna a 1 barvíř sukna, i když bylo město válkou značně poškozeno ( odhadnuté 

škody způsobené vojáky Duclasovi švédské annády byly 200 000 zlatých). V relaci 

pražského místodržitelství z r.1699 se uvádělo, že v současné době se musí do Čech 

dovážet velké množství sukna z Holandska, Španělska a Míšně, ačkoliv ještě 

nedávno krylo české soukenictví nejen domácí potřebu, ale sloužilo i pro vývoz. 19 

Při této příležitosti byl výslovně jmenován Broumov. Místodržitelská relace 

konstatovala, že brzdou rozvoje soukenictví je zastaralé a konzervativní cechovní 

zřízení. Opat Otmar Zinke však jednal se soukeníky opatrně z obavy z "povstání", 

k jakým došlo například v Anglii. A tak byly spory mezi vrchností a soukeníky 

řešeny oboustrannými ústupky. Tuzemská sukna se kvalitou vyrovnají dováženým 

výrobkům holandským a přitom jsou značně levnější. Tuzemská sukna se prodávají 

za 15 - 18 krejcarů za loket, zatím co stejné množství holandského sukna stojí 1 

zlatý a 15 krejcarů, tedy pětkrát více. 20 

Broumovské soukenictví mělo nepřímý podíl na rOZVOJI chovu ovcí 

v severovýchodních Čechách. Vlna se dovážela především z Náchodska a 

Novoměstska. V dodávkách barev byli broumovští soukeníci závislí na Vratislavi. 

Broumovsko bylo dějištěm všech tehdejších válek, což vždy vedlo 

17 Sborník: Das Braunauer Land, str. 646 
18 Beil Karel. Válečná léta 1420 - 1866, str. 78 
19 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 43-44 
20 Janáček Josef. Zlatá doba broumovského soukenictví, str. 9 
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k hospodářskému útlumu. K poklesu výroby sukna došlo v průběhu slezských 

válek, dočasné oživení nastalo opět po napoleonských válkách, které přinesly 

broumovským soukeníkům nové smlouvy s erárem. V roce 1809 dostali broumovští 

soukeníci objednávku pro rakouskou annádu k dodání 1 300 plášťů, 1 300 kalhot a 

700 kamaší. Objem zakázky svědčí o možnostech broumovských tkalců. ( Celková 

kapacita výroby sukna pro srovnání: Roku 1793 - 4.606 štuk 21, roku 1807 - 5.464 

štuk). 22 

Nástup průmyslové výroby a příchod bavlny jako nové surovmy znamenal 

definitivní konec staré soukenické tradice. Nepomohl ani pokus o soustředění 

výroby v tzv. soukenické fabrice. Poslední soukenický mistr v Broumově svou 

živnost zlikvidoval v roce 1874. 

V roce 1878 byl soukenický cech rozpuštěn. Posledním cechmistrem byl Anton 

Tschauder již od roku 1850, patřil ke staré soukenické rodině. Po vyrovnání všech 

závazků byl zbylý kapitál předán městu a 1894 byla zřízena nadace pro staré a 

zchudlé bývalé soukeníky nebo jejich potomky. Tovaryši a mistři obdrželi většinou 

~ " t ' 'h 23 zamestnam v ovamac . 

Obr. č. 2: Soukenický znak se soukenickými nástroji 
v kombinaci s městským znakem Broumova - labutí. 

Obr. č. 3: Náhrobní kámen soukeníka z městského hřbitova 
u kostela Petra a Pavla. 
Po zrušení hřbitova byl zazděn do městských hradeb. 
Na náhrobku jso u postřihovací nůžky a dva člunky. 
Polovina 16. století. 

21 štuk - určité množství příze, štuk = 132 loktů trabanstkých = 2 016, 25 metrů, (Hofmann Gustav. 
Metrologická příručka. Státní oblastní archiv Plzeň.) 

22 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 66 
23 Sborník: Das Braunauer Land, str. 647 
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2.1. Cechovní schůze 

V této podkapitole se nechci věnovat jiným cechům činných v Broumově, například 

mlynářskému, řeznickému a podobně. Zajímá mne nejsilnější a nejznámější cech 

soukenický, o jehož činnosti píšu v předchozí části. I proto ještě pro zajímavost 

uvádím krátký úryvek z průběhu cechovní schůze. 

Cechovní schůze začínala slavnostním otevřením cechovní truhlice a pozdravem 

" Na zdar!". Tovaryši, kteří patří ke stolu, se žádají, aby laskavě zaujmu-li svá 

místa. "Dva deputované, pana mistra, jako přísedícího a pana otce prosím rovněž, 

aby přisedli!" Načež oslovení odpovědí a starší tovaryš pokračuje. " Na zdar" a 

všichni odpovídají "Na zdar". Pan otec děkuje všem, že se dostavili a uděluje 

moudrá napomenutí stran chování v kostele a doma vůči příslušníkům cechu i 

ostatním; pak se dotazuje, chce-li někdo přednést nějakou stížnost, zda někdo 

nechce přestoupit ze stavu učňů mezi tovaryše. Po poradě byl ten, kdo se přihlásil, 

přijat a dostal napomenutí pro chování na vandru, tak například, aby nechodil do 

tmavých nocleháren, aby nepřišel o své věci nebo dokonce o svou čest. Nakonec 

říkal starší tovaryš: " Vše, o čem se tu jednalo, včetně všech změn, je třeba držet za 

zuby, jako zamčené v matce - truhlici. Tak jako je zavřena matka truhlice (truhlice 

se nyní uzamkne), tak musí být uzamknuta i vaše ústa pod dvojnásobnou pokutou 

za porušení mlčení tomu, kdo bude mluvit o čemkoliv z otcovského domu, Na 

zdar!" "Toto rozhodnutí dodržujte! Nasaďte si klobouky a čepice!" Načež všichni 

řeknou "Na zdar!" a tím bylo zasedání ukončeno. 

Když byl přijatý syn nějakého mistra, musel složit jednu libru vosku. Cizí museli 

při přijetí složit 10 kop. Kdo chtěl být mistrem, musel předložit mistrovský kus, 

potom stávající mistr, po otevření truhlice, zanesl nového mistra do knihy mistrů. 

Za dosažení mistrovského práva musely být zaplaceny 2 kopy, později 7 zlatých a 

30 krejcarů. Když podával starší tovaryš soukenickému knapovi 24 na při vítanou 

pohár k bratrskému závazku, měl k přítomným rozmarnou promluvu. Cech měl 3 

přivítací poháry, z nichž jeden byl roku 1872 prodán do Vídně, druhý koupil majitel 

kočovného divadla a třetí koupil klášter (nyní je v muzeu Broumovska). 

Soukeníci měli vlastní nářečí, které se lišilo od broumovského. Jako poslední tímto 

nářečím mluvil knihařský mistr Franz Wagner, který zemřel roku 1918. 25 

24 knap - soukenický tovaryš zastarale 
25 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 648 
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Obr. Č. 4: Na obrázku z počátku 18. století je celkový pohled na klášter, po 
přestavbě broumovského kláštera do barokní podoby podle návrhů otce i syna 
Dientzehoferů. 

Na cestě pod klášterem jede typický formanský vůz, který rozvážel broumovské 
sukno, ( později plátno) nejenom do sousedního Slezska, ale po celých Čechách, 
do Vídně a dalších evropských měst. 

2.2. Broumovská klášterní manufaktura 

Protože měl klášter ze soukenické výroby zaručený stálý příjem, bylo v jeho zájmu 

tuto výrobu podporovat a dále rozvíjet. To pochopil nový správce broumovského 

klášterního panství Jan Deimling, který nastoupil do funkce po příchodu nového 

opata Benno II. Labla. Jednou z jeho povinností správce bylo podepisovat roční 

výkazy všech venkovských tkalců a tím přišel na myšlenku, zřídit přímo pod 

správou kláštera manufakturu 26 k bělení, barvení a konečné úpravě sukna a později 

plátna. To se stalo roku 1747, ještě předtím, než byly šířeny pokyny císařského 

26 manufaktura - dílna se soustředěnou výrobou a dělbou práce s použitím jednoduchých ručních str 
strojů 

18 



dvora o zřizování manufaktur v Rakousku. Teprve později vznikla první známá 

textilní manufaktura v Potštejně na panství Jana Ludvíka Harbuvala z Chamarée. 

Deimling předložil opatovi rozsáhlé memorandum o výhodách takového podnikání. 

Zároveň upozornil na možnost bezcelního nákupu vlny z nedaleké Svídnice. 

Nakoupená vlna byla upředena vrchnostenskými přadláky a předána k dalšímu 

zpracování venkovským tkalcům, aby se vrátila do manufaktury k bělení, barvení a 

úpravě. Opatská manufaktura vyráběla poloharasové 27 sukno a cajk 28. Činnost 

opatské manufaktury unikala pozornosti historiků průmyslu a výroby a pouze 

benediktinský mnich a regionální historik Vavřinec Wintera si ji všiml a psal, že 

"tato továrna pracovala s dobrým úspěchem a vyrobené zboží se těšilo oblibě u 

dvora". 29 Války mezi Marií Terezií a Pruskem značně ztížily provoz manufaktury, 

zvláště když vídeňská vláda zahájila s Pruskem celní válku. Od roku 1752 se 

zvýšila cla na dovoz ze Slezska o 30 %. Když Deimling nesehnal vládní podporu, 

aby se tento stav změnil, nenamítal nic proti rozsáhle organizovanému 

podloudnému styku s Pruskem. Vídeň chtěla pašování čelit razítkováním každého 

kusu vyrobeného sukna nebo plátna a vysláním dvou pluků husarů ke střežení 

pruské hranice. 

Slezské války překazily další Deimlingovy plány na rozvoj klášterní manufaktury, 

která po skončených válkách přestala existovat. 30 

27 haras - jemná vlněná tkanina, podle francouzského města Arras 
28 cajk- pevná vlněná tkanina 
29 Wintera Laurenz. Zur geschichte der Braunauer Tuchmacher, str. 82 - 83 
30 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 49-50 
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3. Plátenictví 

Ruční výroba plátna 31 na vesnicích byla broumovským klášterním velkostatkem 

podporována již na přelomu 16. a 17. století. V té době se rozšířilo na Náchodsku a 

Broumovsku pěstování lnu a na něj navázala ruční výroba plátna venkovskými 

tkalci. Přesnější zprávy o vesnických tkalcích, kteří zpracovávají len, nacházíme 

v benediktinském archivu roku 1615. Ve stejném roce povolil opat Wolfgang 

Seelender vesnickým tkalcům na Policku cechovní artikule, jejichž znění známe jen 

dodatečně z různých žádostí. I vesničtí tkalci mohli mít své učedníky a zdá se, že 

artikule určovaly také předpisy o kvalitě a množství vyrobeného plátna. Jednotlivé 

cechy samostatně nevystupovaly a nevedly ani vlastní záznamy. Účty se zapisovaly 

do jediné knihy v opatské kanceláři v Broumově pro všechny broumovské tkalce, 

jejichž přízeň si tím chtěl zřejmě získat. Výše povinností tkalců jsou známy jen pro 

polické tkalce. Ti museli od r.1615 odvádět opatu na Štědrý den 5 kop grošů, 1 

ubrus a 12 ubrousků. Roku 1616 byl zhotoven seznam pro tkalce broumovského 

panství, který eviduje celkem 284 tkalců v 16ti vsích. Například, nejvíce tkalců bylo 

tehdy ve Vernéřovicích - 53, nejméně v Hynčicích - 5. Celková kapacita utkaného 

plátna není zjistitelná. Víme, že na Policku se vyrobilo 400 štuků plátna, na 

Broumovsku je uváděn jen Broumov s 600 štuky plátna. 32 

Následující 30letá válka přinesla Broumovsku značné škody. Časté vpády Sasů, 

Švédů město vypálily. Po 30leté válce se předením a zpracováním lnu a tkaním 

plátna živila značná část poddaných. Hospodářské poměry se počaly zlepšovat 

především zásluhou poddaných, kteří museli pilnou prací obnovit válkou zcela 

rozvrácené hospodářství. Benediktinská vrchnost se musela zabývat obnovou 

soukenické výroby. Byl zaveden čtvrtý výroční trh, který měl zvýšit obchod s 

plátnem. Při rekatolizačním úsilí katolické církve trpělo soukenictví odchodem 

mladých soukeníků, zvláště tovaryšů do sousedního Slezska. Chtěli se tak vyhnout 

přestupu ke katolickému náboženství a za hranicemi je také čekaly lepší výdělky. 

Opat Tomáš Santorius, který pocházel z Broumova, se snažil co nejrychleji 

stabilizovat poválečné poměry. Zaměřil se na všestranný rozvoj kláštera a jeho 

31 plátno - lněná tkanina 
32 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 31 
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hospodářské podnikání. Zřídil další panské dvory, kde museli poddaní robotovat, 

snažil se o další rozvoj soukenické a plátenické výroby, dosáhl dohody 

s broumovskými měšťany takzvanou "transakcí", která v podstatě znamenala 

okleštění jejich práv jako trest za rebelii v roce 1618. Také vydal soukenickému 

cechu privilegium, kterým si zajistil vliv na soukenickou výrobu. Soukenický cech 

byl povinen platit opatovi 14 kop míšeňských, za vodu pro valchu dalších 7 kop 

grošů a za barvení sukna 5 kop míšeňských. 

Obr. Č. 5: Roubená chalupa v Hejtmánkovicích, jedna s posledních v okolí 
Broumova, leží téměř ukrytá ve stráni na levém břehu hejtmánkovického Liščího 
potoka. Je typickou ukázkou obydlí vesnického tkalce. Chalupa byla postavena 
v době velké konjunktury domácího tkalcovství na Broumovsku na přelomu J 8. a J 9. 
století. Z podobných chalup odcházeli nesmírně skromní lidé do prvních továrních 
tkalcoven a přádelen a na jejich práci byla založena rychlá industrializace a 
celková přeměna života regionu. 

Obr. Č. 6: Domácí přadlena Obr. Č. 7: Tkadlec na ručním stavu 
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Vrcholu rozkvětu dosáhlo plátenictví v 80. letech 18. století. Za válek o dědictví 

bavorské byl nedostatek odbytu, což způsobilo značnou bídu v rodinách domácích 

tkalců. Marie Terezie poskytla tkalcům v Podkrkonoší úvěr 606000 zlatých na 4 %, 

broumovští obchodníci z toho dostali 23 000 zlatých na podporu 550 

nezaměstnaných domácích tkalců. Len byl pěstován v místě, příze také pocházela 

z velké části z Broumovska. Předením se zabývali nejen chalupníci, ale v zimě i 

sedláci. Výrobou plátna bývala obvykle zaměstnána celá rodina. Otec s matkou 

tkalcovali, děti musely soukat. Soukaly přízi z předen na malé a velké cívky. Za 

starých časů musel tkadlec člunek 33 rukou zasunovat do tkalcovského prošupu 34, 

zatím co teprve později býval tkalcovský člunek sem a tam protahován pomocí 

tažné šňůry. Teprve 1760 se u nás začal používat rychloprohoz 35. Sběrači a 

obchodníci s přízí - faktoři ji dováželi na trhy do Broumova, Police nad Metují a 

Stárkova. Na těchto trzích bylo také od tkalců vykupováno plátno v režném stavu. 

Obchodníci posléze plátno bílili, což na slunci často trvalo i několik měsíců a nebo 

bylo surové plátno upravováno v ručních přírodních bělidlech v Heřmánkovicích, 

Olivětíně, Janovicích, Meziměstí, Teplicích a Dědově. 36 Odbytišti plátna 

z Broumovska byla Praha, Vídeň, Brno, hlavně ale Slezsko, kde bylo surové plátno 

zušlechťováno a odsud exportováno do celé Evropy a do zámoří. Před rokem 1810 

obchodovali s plátnem Benedikt Walzel z Vižňova, Josef Walzel z Meziměstí, 

barvíř Nowotny z Broumova, Benedikt ScbrolI z Ruprechtic, později Josef a 

Ferdinand Heinzelové z Ruprechtic a další. 37 Jedním z největších obchodníků 

z plátnem byl ScbrolI, který v jednom jediném roce (1836) zakoupil pouze na trzích 

v Polici nad Metují za více než milion zlatých plátna. 

33 člunek - zařízení, ve kterém je umístěna cívka s přízí, které prochází osnovou stavu 
34 tkalcovský prošup - pohyb člunku osnovou tam a zpět 
35 rychloprohoz - pohyb člunku u modernějšího typu stavu 
36 Wintera Vavřinec. Aus der alten Braunauer Tuchmacherzunft, str 6 
37 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 72 
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Obr. č. 8: Dřevěný tkalcovský člunek používaný u ručních i mechanických stavů. 

Ve snaze zajistit zušlechťování plátna v místě a odstranit tak prodávání surového 

plátna do Slezska, byla i v Broumově zakládána bělidla. V roce 1800 zřídil Anton 

Dauscha valchu, bělidlo a mandl v Olivětíně. V roce 1841 obchodník Benedikt 

Schroll z Hejtmánkovic si pronajal vrchnostenské bělidlo v Olivětíně na 6 let. 

Domácí produkce lnu nedostačuje a začíná se surovina dovážet ze sousedního 

Slezska. Napoleonské války s sebou přináší útlum ručního plátenictví a po jejich 

konci se začíná rozvíjet strojová výroba plátna. V 19. století vzniká v okrese 

Broumov postupně 110 pazderen 38 a zpracovaná surovina se dodává do 

mechanických přádelen. 

Přádelny lnu na Broumovsku: 

V Horním Adršpachu byl založen největší závod tohoto typu v roce 1860 

Emanuelem Fiedlerem. V roce 1894 již zaměstnával 250 dělníků na 4 200 

vřetenech. Závod měl parní stroj o 250 koňských silách a továrna byla již elektricky 

osvětlena. Zpracovávala se i dovážená surovina z Ruska, Belgie a Slezska. Výroba 

se prosazuje i ve vývozu, i když je továrna nevhodně položena vzhledem 

k dopravnímu spojení. Nebylo v té době obvyklé, aby továrna měla vlastního 

lékaře, nemocenskou pokladnu, obytný dům pro úřednictvo a úrazové pojištění 

dělníků. 

Dalším významnou přádelnou lnu je firma "Briider Heinzel" v Hynčicích, která 

byla založena roku 1860. Postupně zaměstnávala 165 dělníků, z toho 63 žen a měla 

2 748 vřeten s roční produkcí 4 000 kop lněné příze. Vyrobená příze byla 

prostřednictvím faktorů vydávána domácím tkalcům k dalšímu zpracování. 

38 pazderna (tírna lnu) - dílna, kde se od lnu odděluje vlákno a odpad 
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V určený den v týdnu odevzdávají domácí tkalci ve své obci hotové dílo, dostávají 

vyplacenou mzdu a další přízi ke zpracování. 

Aby bylo dostatek odborníků pro textilní výrobu, byla ve Stárkově založena 

tkalcovská škola, která vychovávala kvalifikované pracovní síly. 

Protože domácí tkalcovství nestačí požadavkům výroby, začínají vznikat 

mechanické tkalcovny: 

Jedna z nejstarších lnářských tkalCoven je firma "Josef Walzel a synové" 

v Meziměstí. Založil ji Josef Walzel jako exportní obchod s plátnem, později 

obchodoval s bavlněným zbožím. Byl spoluzakladatelem dlouhá léta existujících 

týdenních plátenických trhů ve Stárkově. Firma měla také sklad ve Vídni. 

Majitelem dalšího plátenického faktorství byl Moriz Unger v Hejtmánkovicích. 

Obr. č. 9: Náměstí ve Stárkově v 2. polovině 19. století. Zde se konaly pravidelné 
soukenické a plátenické trhy. Pro výchovu textilních odborníků bylo důležité 

založení tkalcovské školy ve Stárkově v 2. polovině 19. století. Ve škole se vyučovalo 
až do roku 1938. 

Josef Siegel zakládá v roce 1891 tkalcovnu v Horních Verneřovicích s 50 stavy. 

Pohon zajišťuje parní stroj o 50 koňských silách a továrna zaměstnává 25 dělníků. 

V Hynčicích rozšiřují Heinzelové přádelnu o mechanickou tkalcovnu o 78 stavech 

se 72 dělníky. Značná část zboží se vyváží do různých částí Rakouska, Německa, 

Rumunska a Srbska. Závod měl vlastní nemocenskou pokladnu se základním 

jměním 1 500 zlatých, úrazové pojištění dělníků a majitelé také postavily obytný 

dům pro zaměstnance. 39 

39 Sborník: Das Braunauer Land, str. 648 - 649 
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Hlavní výrobky broumovského plátenictví byly: prosté plátno, Drell 40, Damast 41, 

Creas 42 - plátno z bělené příze, stolní prostírání a ručníky, látky na oblečení, ložní a 

matracový Gradl 43. Od ručních tkalců přicházelo plátno do bělidla, kde bylo 

namáčeno v louhu a ve slabém chlorovém roztoku přecházelo na máchadlo a 

valchu. O prodeje schopnou kvalitu se postaraly mandly a apretury, neboli úpravny. 

Poslední obsáhlou zprávu o plátenictví máme z roku 1822. Toho roku bylo ve všech 

vesnicích mimo město Broumov 282 drobných tkalcovských závodů, v nichž 

pracovalo na 426 stavech celkem 745 pracovníků, z toho 254 mistrů, 103 tovaryšů, 

67 učedníků a 321 pomocníků. Přadláků lnu pracovalo mimo Broumov 1 657 

samostatných a 2035 nesamostatných. Tento velký počet přadláků svědčí o tom, že 

na broumovském panství bylo vyseto značné množství lnu. Například v Božanově 

bylo vyseto 164 měřic domácího lnu, v Heřmánkovicích bylo vyseto 116 měřic lnu. 

Sklizený len byl horší nebo střední kvality. 44 

1. polovina 19. století znamená trvalý a definitivní ústup soukenické a plátenické 

výroby na Broumovsku a nástup nové suroviny bavlny. Také většina přádelen a 

tkalcoven lnu přešla na tuto novou surovinu. 

Pěstování lnu se udrželo na Policku, Teplicku a Stárkovsku, kde i nadále pracovalo 

několik menších pazderen a závodů na výrobu plátna. Poslední tírna lnu v Polici 

nad Metují ukončila svoji činnost na konci 2. světové války. Část lnářských 

provozů udržela svoji výrobu i ve 20. století a po roce 1945 se stala součástí 

národního podniku Texlen Trutnov. Byla to tkalcovna v Bystrém u Stárkova, 

tkalcovna v Dědově, tírna lnu v Teplicích nad Metují, školní závod s učňovskou 

školou v Horním Adršpachu, ale i v těchto závodech byly výroba plátna a 

zpracování lnu postupně ukončeny. S tím zmizela na Broumovsku z polí i jarní 

krása modře kvetoucích lánů lnu. 

40 Drel/ - potahová tkanina tkaná z kroucené jednoduché příze 
41 Damast = damašek, tkanina s pestrým vzorem 
42 Creas - hrubá tkanina upravena bez lesku 
43 Gradl - tkanina na matrace 
44 Hladký L. Příspěvek problematice formování náchodské textilní oblasti, str. 224 
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4. Bavlnářský průmysl 

4.1. Vývoj bavlnářství od jeho počátku až do 1. světové války 

Bavlna jako surovina pro textilní výrobu se na Broumovsko v menší míře dovážela 

již na přelomu 18. a 19. století. Již v roce 1818 měli v Broumově velkoobchod 

s bavlnou Josef Stumpf a Franz Werner. Když v roce 1820 žádal Franz Nowotny o 

povolení zřídit v Broumově fabriku na bavlněné zboží, byl úřady odmítnut. 

Nejvýznamnějšími obchodníky ( faktory) s bavlněným textilem byli Georg Walzel 

z Vižňova, August Streubel z Březové, Gustav Winter, Franz Nowotny a Kari 

Pollack z Broumova. V roce 1841 přibyl Benedikt Schroll z Hejtmánkovic a 1843 

Franz Heinzel z Vižňova. 1841 požádal Schroll o svolení k výrobě kartounu 45 na 

30ti stavech. Výrobu zajišťovali domácí tkalci na Broumovsku. Výdejnu příze měl 

v Hejtmánkovicích, Vižňově a v Šonově. Střediskem Schrollova podniku se stal 

dům č. 232 v Broumově. V roce 1844 zaměstnával již 400 tkalců, kteří pro něho 

vyrobili 20 000 kusů kartounu, o 2 roky později to bylo již 40 000 kusů a počet 

tkalců se zvýšil na 800. Dalšími zaměstnanci byli navíječi, pracovníci v bělidle, 

mandlu a apretuře 46. Celkem zaměstnával 2 546 osob, kterým vyplácel mzdu 88 

200 zlatých. 47 

Rok 1848 přinesl důležité politické změny, jako například zrušení roboty, které 

uvolnilo pohyb pracovních sil a mohl nastat rychlejší rozvoj textilního podnikání. 

Schrollova firma stále existovala jako rozptýlená manufaktura. 48 Tlak konkurence 

Schrolla donutil přejít k mechanické tkalcovské výrobě. Proto byla v roce 1856 

postavena v Olivětíně první mechanická tkalcovna v severovýchodních Čechách. 

Došlo k významnému zvýšení produktivity práce a objemu výroby kartounu. 

V tomto roce převzal vedení firmy syn zakladatele Benedikta, Josef SchrolI. 1860 

firma zastavila zcela obchod s plátnem a zřekla se spolupráce s domácími ručními 

tkalci. Je potřeba zmínit, že větší část textilních podnikatelů, včetně Schrolla, po 

zahájení průmyslového zpracování bavlny nepřestala obchodovat s plátnem a 

45 kartoun - označení pro bavlněná plátna (například podšívková, dekorační) 
46 apretura - úpravna textilní tkaniny 
47 Pávek Miroslav. Bavlnářský průmysl v českých zemích do I. sv. války, str. 94 
48 rozptýlená manufaktura - rukodílna zadávající práci venkovským tkalcům 
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některé přádelny a tkalcovny lnu byly zakládány souběžně s bavlnářskými podniky. 

Len byl stále dostupnou a levnou domácí surovinou. 

Nové poměry působily příznivě i na zrušení omezení obchodu s přízí, lnem a 

bavlnou. V Broumově byl také zřízen celní úřad, aby se zjednodušilo obchodování 

s Pruskem. 

Nová Schrollova tkalcovna měla 220 mechanických stavů poháněných jednak 

parním strojem a dále vodní turbínou z blízkého mlýnského náhonu. V novém 

závodě byla zřízena výčepna a vývařovna pro zaměstnance. Tím vlastně Schroll 

nastoupil cestu péče o dělníky, která se mu vyplatila tím, že v jeho závodech 

nedocházelo ke stávkám a firma byla hrdá na svůj vztah k dělníkům, který ostře 

kontrastoval s okolními závody. Podrobněji se o sociální politice Schrollů zmiňuji 

v kapitole 5. 

Bavlněná příze se původně dovážela z Anglie, po vybudování vlastní přádelny se 

bavlna dovážela převážně z Egypta. Produkci Schrollovy tkalcovny původně 

představovaly jednoduché kartouny, později se výroba orientovala na jemnější 

druhy, po roce 1872 zušlechťovaných ve vlastním bělidle a úpravnách. Sortiment se 

neustále rozšiřoval o další druhy. Hlavním odbytištěm byla celá rakousko-uherská 

monarchie, Balkán, Itálie, Německo a vyváželo se i do Ameriky. Pro komerční 

podnikání Schrollů bylo mimořádně důležité zřízení zvláštního skladu ve Vídni, 

odkud byl řízen celkový odbyt bavlnářského zboží. V 2. polovině 19. století ústředí 

a sklady ve Vídni zaměstnávaly až několik set zaměstnanců. 49 

Broumovsko se stalo od počátku 2. poloviny 19. století významnou průmyslovou 

oblastí. Přitom však neučinila centrální vláda vídeňská nic, co by rozvoji průmyslu 

v této oblasti prospělo. Například v rozvoji dopravy. Velmi nepříznivě ovlivnila 

rozvoj obchodu svoji zahraniční politikou. Trhy s textilem byly ovlivněny postojem 

Rakouska k Rusku v období krymské války, neúspěšnou válkou o sjednocení Itálie, 

i prusko - rakouskou válkou 1866, která byla shodou okolností 23. června 1866 

vyhlášena v Broumově. Nepříznivé na rozvoj textilní výroby bylo také vysoké clo, 

které bylo uvaleno na dovoz bavlny. 

49 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 642 
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Obr. č. 10: Areál Schrollových textilních závodů v Broumově - Olivětíně zaujímal 
plochu 25 ha. Hlavní výstavba závodu započala roku 1856. Zahrnoval tkalcovny, 
přípravny, úpravnu hotového zboŽÍ, skládárny a expedici. Později vznikla i tiskárna 
pro potisk hotového zboží. Na obrázku jsou vidět i kotelny. V ulici před továrnou 
byly zaměstnanecké byty, mateřská a obecná škola, živnostenská pokračovací škola, 
knihovna, pošta, budova ředitelství a nemocnice. 
Vodovod do továrny a obytných budov byl zaveden v roce 1903, 10 let po 
vybudování vlastní čistírny odpadních vod. 
Výstavba obytných domů pro zaměstnance pokračovala i v dalších ulicích 
Olivětína, včetně kolonie rodinných domků v ulici k Benešovu. 

Po prusko - rakouské válce 1866 došlo opět k rozvoji výroby a vývozu bavlněného 

zboží. K tomu přispěla i výstavba železniční tratě Choceň - Broumov docílená 

společným úsilím průmyslových podnikatelů. První vlak přijel do Broumova v roce 

1875. Schroll spojil svoje závody železniční vlečkou o délce 795 metrů 

z olivětínského nádraží. 50 Ve stejném roce byla postavena nová tkalcovna se 420 

mechanickými stavy. Výroba bavlněných tkanin vzrostla z téměř 4 milionů metrů 

v roce 1872 na necelých 7 milionů metrů v roce 1879. V téže době postihla 

Rakousko - Uhersko hospodářská krize s obrovskými burzovními krachy ve Vídni 

a Budapešti. Celkově poklesla výroba a řada továren načas zastavila výrobu, 

například Liebigovy závody v Liberci. Nepříznivá situace pokračovala krachem na 

vídeňské burze roku 1873. Je zajímavé, že Schrollovy továrny krize nepostihla, 

naopak výroba se zvyšovala a k žádnému propouštění dělnictva nedocházelo. Josef 

Schroll pokračoval ve výstavbě podnikových domů pro své zaměstnance. Pro 

potřeby výstavby byla přebudována cihelna v Heřmánkovicích, kterou Schroll 

zakoupil a připravovala se výstavba přádelny. V roce 1882 byla stavba první etapy 

50 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 56 
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zahájena. K výstavbě bylo zapotřebí 2 milionů cihel, které dodala nová cihelna. 

Slavnostního otevření první části se zúčastnil následník trůnu Rudolf Habsburský. 

V 90. letech 19. století byl stejně velkolepou třípodlažní budovou objekt dokončen. 

51 Parní stroj poháněl 66 strojů s 53 tisíci vřeteny. Bylo zpracováno kolem 3 milionů 

liber bavlny. Přádelna byla spojena vlečkou s nádražím v Meziměstí. Osvětlení 

továrny bylo elektrické z vlastní elektrárny. V té době v továrně pracovalo 575 

dělníků. 52 Nové přádelny v Meziměstí byly oceněny jako nejkrásnější průmyslové 

stavby v Rakousku - Uhersku. 

Obr. Č. ll: Schrol! zahájil v roce 1894 výstavbu nové přádelny v Meziměstí. Tvořily 
ji 2 stejné objekty. Kolem továrny vznikl anglický park, pro který sazeničky a 
semena opatřili nákupčí bavlny na svých cestách v Asii a Číně. Továrna přinesla do 
Meziměstí nový život. Kolem továrny byla zahájena výstavba rodinných domků a 
stylové restaurace valpském slohu. Zde vznikl i konzum pro dělníky. Tovární 
budovy získaly ocenění jako nejkrásnější průmyslové stavby v Rakousko - Uhersku. 
Architekt Fanta postavil uprostřed areálu rodinnou vilu. 53 

51 Sborník: Das Braunauer Land, str. 645 --646 
52 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 92 
53 Cižmar Zeno. 150let textilní průmyslové tradice na Broumovsku, str. 20 

29 



Obr. Č. J 2: Schrollovy závody v Meziměstí 

Rovněž i tkalcovna v Broumově - Olivětíně se těšila prosperitě. V roce 1882 zde 

bylo v provozu 1 087 stavů, na kterých se vyrobilo 7,2 miliónů metrů bavlněných 

tkanin, ale v roce 1890 bylo v provozu již 1 337 stavů s celkovou výrobou 9,6 

milionů metrů tkanin. Hodnota vyrobeného zboží činila ročně přes 6,5 miliónů 

rakouských zlatých. 

Schrollův podnik tak učinil z Broumova důležité středisko textilního průmyslu. 

Registrace první obchodní známky byla provedena v prosinci roku 1872 a v dalších 

letech již bylo registrováno 30 ochranných známek pro Schollovy závody. 

Nejjemnější druhy Schrollových výrobků byly označovány ochrannými známkami 

"O" a "R" a byly až do roku 1872 upravovány ve Slezsku a v Broumově 

adjustovány. Po roce 1872 se podařilo takovou měrou zlepšit provoz 

v broumovských bělidlech a úpravnách, že zušlechťování vyrobených tkanin bylo 

prováděno přímo v Broumově a hotové výrobky se plně vyrovnaly tkaninám 

bíleným ve Slezsku. Vyráběly se všechny druhy jemných i hrubších bavlněných 

tkanin. Zvláštní specialitou broumovských závodů byla výroba balonového hedvábí 

pro vzducholodě a balóny a pro vojenské účely. 54 

Hlavním odbytištěm veškerého textilního zboží byla především celá rakousko -

uherská monarchie. Do zahraničí se v této době vyvážely bavlněné tkaniny do 

Turecka, Bulharska, Srbska, Rumunska, Itálie, Řecka a Německa. Přes Hamburk 

byly bavlněné výrobky vyváženy do Ameriky. Mezinárodní úspěchy získaly 

Schrollovy výrobky na výstavách. Na světové výstavě ve Vídni roku 1783, byla 

54 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 102 
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finna stejně jako na jubilejní výstavě 1888 vyznamenána čestnou medailí a 

diplomem. Obdobného úspěchu dosáhla i na výstavách v Terstu a Antverpách. ss 

Nástupce Benedikta Schrolla, Josef, v letech 1821 - 1891 vystudoval broumovské 

gymnázium a pokračovat ve studiích obchodních. Po převzetí finny se stal hlavním 

strůjcem obrovské výstavby podniku a jeho hospodářských úspěchů. V roce 1873 

byl císařem povýšen do šlechtického stavu s právem používat u jména Edler von. 56 

Při závodech v Broumově - Olivětíně byla vybudována jeho socha, ( podstavec je 

dílem Josefa Plečnika, bustu vytvořil Otmar Schimovitz, vídeňský sochař ), která 

byla v roce 1946 odstraněna a v 90. letech obnovena a znovu odhalena za účasti 

potomků Schrollů, kteří žijí ve Vídni. 57 

Pro zajímavost uvádím vzpomínku Aloise Jiráska, v té době studenta 

broumovského gymnázia. V prvním roce studia na gymnáziu bydlel Alois Jirásek 

v Hejtmánkovicích a denně cestou do školy míjel Schrollovy domy, kde v jednom 

z nich, již jako důchodce, bydlel Benedikt Schroll: "Do gymnasia jsem měl dobré 

půl hodiny. Čtyřikrát denně, často u veliké slotě nebo za tuhého mrazu, ... Cesta 

vedla vsí, pak silnicí topolovou alej a předměstím do města. To předměstí tenkráte 

bylo vlastně jen několik výstavných domů v pěkných úpravných zahradách, většinou, 

myslím, majetek továrnické rodiny Schrollovy. Mezi těmi domy stálo staré roubené 

stavení pod došky, velmi však úpravné a stojí tam snad po dnešní den. Pro památku. 

Vyšelž toho stavení zakladatel firmy po Evropě známé. Jejich členové domohli se 

hodnosti, šlechtictví, bohatství. A ten zakladatel Schroll Benedikt, byl prostý 

tkadlec, jenž z počátku vozil plátna na trakaři. Vídával jsem ho chodě do gymnasia: 

sedával v zahradě před tím starým roubeným stavením, jadrný stařec hustých 

šedobílých vlasů, ve vestě po krk zapjaté, většinou bez kabátu ... " 58 

Schrollovy závody byly stále největším textilním podnikem. V roce 1893 měly 

závody "Benedikt SchrolI' Sohn" 75 budov, 25 parních strojů s 2 571 HP, 2 parní 

turbíny o 52 HP, což vyžadovalo roční spotřebu 1 583 vagónů uhlí. V Broumově, 

ss Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 93 
56 Edler von - šlechtic ze 
57 Cižmar Zeno. ISOlet textilní průmyslové tradice na Broumovsku, str. 12 
58 Jirásek Alois. Z mých pamětí, díl XXXVII, str. 19 - 20 
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Olivětíně, Meziměstí a ve Vídni bylo zaměstnáno 72 úředníků a celkem 2 524 

dělníků. 59 

Druhým největším textilním podnikem v Broumově byla firma "Hermann Pollack a 

synové". Závod založil František Nowotny a roku 1873 ho prodal bratrům 

Etrichovým, kteří podnik podstatně rozšířili a měl v té době 500 zaměstnanců. 

V roce 1882 pak podnik prodali vídeňskému podnikateli Hermanu Pollackovi. 

Závod byl umístěn v Broumově - Velké V si a postupně se rozrostl na druhý co do 

velikosti a čítalI 550 zaměstnanců. 

Další významný textilní podnik po polovině 19. století postavil Anton Kube na 

místě mlýna v Martínkovicích. V 70. letech 19. století jej koupil vídeňský 

podnikatel a majitel barevny v Moravské Třebové Moritz Schur a postavil na jejím 

místě tkalcovnu s 900 stavy. Firma měla název "Moritz Schur, Mechanische 

Seidenweverei Marzdorť'. Před 1. světovou válkou továrna vyráběla damašky 60, 

ubrusy a ubrousky. Po roce 1918 také tkaniny z hedvábí, umělého hedvábí a 

buničité vlny. Za 2. světové války vyráběla hedvábné tkaniny na padáky pro 

Wermacht Před rokem 1914 měla firma 800, v roce 1938 asi 500 a na počátku roku 

1945 asi 400 zaměstnanců. Po válce závod převzala Veba, ale provoz nebyl 

obnoven a z objektu se staly sklady. 

V Hynčicích byla přádelna a tkalcovna bratří Heinzelů asi se 100 zaměstnanců. 

V Horních Verneřovicích postavil Josef Siegel tkalcovnu s 50 stavy a 25 

zaměstnanci. 61 

Jedním z nejstarších textilních podniků v Broumově byla firma bratří 

Nowotnych. 

Bylo to původně bělidlo a barevna a po roce 1880 se závod rozšířil a zabýval se 

zušlechťováním tkanin, potiskem a také se zabýval výrobou technických tkanin. 

"Spojené barvírny a.s." byla původně továrna na olej a v roce 1881 byla přestavěna 

Ignazem Koblitzem na barevnu a stala se jedním z nejznámějších podniků na 

zušlechťování tkanin. Zpracovávala především barevné potištěné šatovky, textilie 

na výrobu dámského prádla, potiskovala kloty 62 a podšívky. V roce 1894 podnik 

zaměstnával 90 mužů a 30 žen. Pohon strojů zajišťovalo 22 parních strojů o 62 

59 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 94 
60 Damašek - jemná bavlněná tkanina se vzorem, prostupujícím celou tkaninou (podle města 

Damašek) 
61 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 647 
62 Klot - podšívková tkanina 
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koňských silách. Barevna měla vlastní artézskou studnu jako první na Broumovsku. 

Byla 86 metrů hluboká a dodávala 10 000 litrů vody za minutu. Závod měl i čistící 

zařízení, které čistilo použitou vodu před jejím vypouštěním do řeky Stěnavy. 

Továrna měla již v roce 1894 elektrické osvětlení. V nově zavedeném filmtisku 

stála firma na předním místě v Čechách. V roce 1938 měla 400 zaměstnanců a 

závod zušlechtil asi 12 milionů různých tkanin. Továrna pracovala i po 2. světové 

válce až do 50. let, kdy výrobu převzala Tiba - Dvůr Králové. 

Firma "Josef Kohort", mechanická tkalcovna, měla svůj závod v Dědově u Teplic 

nad Metují. 

Dalším bavlnářským závodem byla firma "Georg Walzel und S6hne" v Meziměstí. 

Firmu založil Josef Walzel (1801 - 1884) jako faktorství plátna. Jako řada jiných 

podnikatelů na Broumovsku odebíral od domácích tkalců plátno, které ve vlastním 

bělidle upravoval a vyvážel do celého Rakouska - Uherska a do Orientu. Od roku 

1950 přešel na bavlněnou přízi. V roce 1875 převzali firmu synové August a 

Ferdinand, kteří v roce 1884 postavili objekty bělidla a úpravny a v roce 1894 

tkalcovnu, která měla 180 stavů. Její produkce byla 1.5 až 2 miliony metrů tkanin. 

Do začátku 1. světové války podnik prosperoval, po roce 1918 odbyt klesal, 

provozní kapitál byl vinou válečných půjček vyčerpán. Zásoby zboží byly 

vyprodány a po rozpadu Rakouska - Uherska ztratil podnik i obchodní spojení 

s Vídní a Budapeští. V roce 1937 měl již jen 70 zaměstnanců. Josef Walzel postavil 

pro Meziměstí školní budovy. V roce 1941 byl provoz zcela zastaven a budovy 

využity pro Wermacht. Po 2. světové válce již továrna nepracovala vůbec. 63 

V Broumově v Dolním Poříčí založil barevnu, bělidlo a úpravnu Franz Nowotny ( 

1786 - 1858). Později vybudoval na druhém břehu Stěnavy přádelnu a tkalcovnu. 

Jeho syn Franz rozšířil výrobu o barvení indigem (modrotisk) a tisk pomocí šablon. 

Podnik kvetl, ale následky válek 1866 a požár tkalcovny přivedly podnik na pokraj 

úpadku. Nowotny byl nucen přádelnu a tkalcovnu prodat Hermannu Pollackovi. 

Barevna a bělidlo pokračovala v činnosti asi s 80 zaměstnanci a zaměřila se na 

strojové barvení a speciální úpravy textilií. Byly to především podšívky, tkaniny pro 

krejčí a knihaře. V těchto speciálních textiliích patřila firma k předním výrobcům. 

V roce 1921 převzali firmu synové Max a Oskar. Další syn Nowotneho byl 

primářem broumovské nemocnice. V roce 1930 byla zavedena novinka, výroba 

63 Sborník: Das Braunauer Land, str. 649 
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koženky. V té době měl podnik 270 zaměstnanců. Podnik pracoval i po roce 1945, 

ale později byl rozdělen. V jedné části pokračovala textilní výroba v družstvu 

Drudka, druhou část převzal Kovopodnik Broumov. 64 

V Jetřichově postavil v roce 1956 bělidlo a úpravnu látek Franz Drechselm. Na 

začátku 20. století byl podnik postupně přestavěn a rozšířen. Před 1. světovou 

válkou měl podnik asi 260 zaměstnanců, v období 1. republiky asi 200 

zaměstnanců. Za 2. světové války byla výroba zastavena a po roce 1945 již nebyla 

obnovena. Objekty využívala finna Barum. 

V roce 1879 postavil Anselm Heinzel barevnu bavlněného zboží v Jetřichově, která 

byla v roce 1907 rozšířena o tkalcovnu. 65 

V Hynčicích byla postavena tkalcovna v roce 1892 a měla 72 zaměstnanců. Obě 

továrny pracovaly ještě na začátku 2. světové války a textilní výroba zde byla v roce 

1945 zastavena. Závod v Hynčicích převzala Neopta a zavedla výrobu fotoaparátů. 

Nástup textilní strojové výroby se na Policku poněkud opozdil. Pravidelné, slavné a 

vyhlášené plátenické trhy na náměstí v Polici nad Metují téměř v tichosti roku 1876 

skončily. Je to první znamení nastupující tovární produkce a začátek postupného 

úpadku domácího ručního tkalcovství, skýtajícího mnoha obyvatelům Policka 

alespoň skromnou obživu. Roku 1895 staví první velkou továrnu v Polici nad 

Metují podnikatel Vilém Pelly. Přádelna se rozrůstá, posléze pracuje na dvě směny 

a zaměstnává na 500 dělníků. Příkladem pro Pellyho je Schrollovo podnikání 

v Broumově. I on nejprve buduje vlastní cihelnu, aby měl dostatek stavebního 

materiálu pro svoje stavby. Roku 1907 buduje tkalcovnu a 1930 barevnu. 66 

Postupně vznikají i další, menší textilní provozy. Roku 1895 staví malou parní 

tkalcovnu v mezihorním údolí bratři Fendrychové, trhárnu odpadních textilií staví 

P.Guttfreund, na Nové čtvrti vzniká tkalcovna Petra Gottlieba. V Petrovicích 

zahajuje výrobu tkalcovna Matěje Škopa a v Bukovici staví tkalcovnu a úpravnu 

Julius Goldmann. V Machově je to tkalcovna Hennanna Gratzeho. 67 Dnes jsou 

součástí Veby a.s. pouze bývalé Pellyho provozy v Polici nad Metují. Ostatní 

provozy změnily výrobu nebo zanikly v období 1. republiky a v 50. letech minulého 

století. 

64 Sborník: Das Braunauer Land, str. 650 
65 Sborník: Das Braunauer Land, str. 648 
66 Pichl Miroslav. Police nad Metují v datech, str. 152 
67 Pichl Miroslav. Police nad Metují v datech, str. 206 
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V roce 1888 zemřel Josef Schroll a dědičkami závodu se staly dcery ElIeonora a 

Johanna. Název firmy zůstal nezměněn. Johanna se podruhé provdala a vzala si za 

manžela JUDr. E. Langera, který se zakrátko ujal vedení firmy. Hned na první 

schůzi vedené Langerem byla provedena bilance a konstatováno, že v roce 1893 

bylo vyrobeno 11 800 000 metrů bavlněných tkanin. V tkalcovnách pracovalo 1 

949 dělníků. Bylo rozhodnuto postavit nové bělidlo a zakoupit ve Švýcarsku 62 

moderních stavů za 30 000 zlatých. Do penzijního fondu dělníků a zaměstnanců 

bylo vloženo 2 000 zlatých. 68 

Prosperita Schrollových závodů umožnila zvýšit mzdy mladistvým dělníkům a dále 

pokračovat ve výstavbě domů pro zaměstnance v Olivětíně i v Meziměstí. Bavlna 

se převážně nakupovala ve Spojených státech - v Orleansu. V roce 1897 pracovalo 

v Olivětínském závodě I 244 dělníků ve tkalcovně, 85 dělníků v bělidle, 85 dělníků 

v úpravně a 110 dělníků technického personálu. Úředníků bylo 33 a stavebních 

dělníků 13. Tito pracovníci vytvořili firmě čistý zisk 1 700 000 zlatých, z toho 

mohlo být uloženo v cenných papírech 426 000 zlatých. 69 

Ve stejném roce byla také změněna pracovní doba. Pracovalo se od 6 do 12 hodin 

a od 13 do 18 hodin. Pro polední přestávku byly určeny prostory pro odpočinek. Na 

Silvestra a Štědrý den se pracovalo do 12 hodin. Čistá mzda se dělníkům vyplácela 

čtrnáctidenně. Všichni dělníci byli zdravotně a úrazově pojištěni. Všem dělníkům 

bylo v prostorách továrny zakázáno nadávat a kouřit. Při projednávání pozůstalosti 

po Josefu Schrollovi bylo rozhodnuto rozdělit jubilejní fond 50 000 zlatých na 

dobročinné a sociální účely pro zaměstnance závodů v Olivětíně a v Meziměstí. 

V roce 1906 mohla být vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům zkrácena ve 

Schrollových závodech pracovní doba na 10 hodin denně. V přádelně firmy 

Pollack ve Velké V si se pracovalo 11 hodin denně. 70 

Po roce 1905 vzrůstá aktivita dělnictva a vzniká i na Broumovsku více dělnických 

spolků a stran. Jsou to především sociálně demokratické organizace napojené na 

německou centrálu v Liberci, pouze několik je zaměřeno katolicky. Vznikají i 

spolky zaměřené na dělnickou tělocvičnou činnost, cyklistické kluby a dělnické 

konzumní spolky. Nejsilnější sociálně demokratická organizace vzniká ve Velké 

68 Štěpánová Ludmila. Dokumenty k dějinám textilní výroby na Broumovsku a Policku, 
nestránkováno 

69 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 101 
70 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 56 
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Vsi při přádelně Hennanna Pollacka. Národnostní nepokoje byly právě zde 

vyvolány zprávami, že textilní podnikatelé, zvláště Pollack, chce zaměstnat dělnice 

ze Slovenska. Vyvolalo to demonstraci asi 800 dělníků a německé noviny 

vyzývaly, aby se dělníci bránili nekalé soutěži a uváděly, že slovenští dělníci budou 

pracovat za nižší mzdy. K příjezdů těchto dělníků nedošlo, ale finna Pollack o ně 

zájem měla, protože dělnictvo v jejich přádelně si v letech 1906 až 1908 každoročně 

vynutilo několikaprocentní zvýšení mezd. 

Také v obcích, kde pracovaly textilní závody záhy vznikly místní skupiny rakouské 

sociální demokracie, které měly značný vliv. Bylo tomu tak v Martínkovicích, 

v Jetřichově a v Hynčicích. Podílely se na jednáních o vyšších mzdách a zlepšení 

pracovních podmínek. Bylo to aktuální, protože kolem roku 1910 došlo v Rakousku 

- Uhersku ke zvýšení cen potravin. Tato "drahota" dolehla i na Broumovsko. 

Ke zlepšení sociální situace určitou měrou pomáhala konzumní družstva. 71 Po 

Schrollových konzumech v Olivětíně a v Meziměstí založila prosperující konzum i 

finna Pollack ve Velké Vsi. 72 

Výroba i odbyt bavlněného zboží před rokem 1914 neklesal a nic nenasvědčovalo 

tomu, že se blíží válečný konflikt. Naopak balkánské války v roce 1912 přinesly 

zvýšení výroby a snížení nezaměstnanosti. 73 Finna Anselm Heinzel z Jetřichova 

dokonce zřídila své obchodní sklady v tureckém Cařihradu. Balkán byl pro všechny 

textilky na Broumovsku důležitým odbytištěm. 

4.2. Stav textilního průmyslu 1914 - 1920 

23. července 1914 začala válka proti Srbsku. Pro textilní výrobu to znamenalo 

přerušení železniční dopravy z Turecka do střední Evropy a blokádu přístavu 

v Terstu a tím i nemožnost dodávek bavlny těmito spoji. V podstatě ale až do roku 

1916 výroba textilního zboží stoupala, zvláště u Schrollů, kteří dováželi bavlnu 

převážně ze Spojených států. Počet pracovních dnů v týdnu se od počátku války 

postupně snižoval. V tkalcovně Hennanna Pollacka se pracovalo 4 dny v týdnu a 

podobné kroky následovaly i v dalších továrnách. Přispěl k tomu i nedostatek uhlí, 

71 Konzumní družstva - spolky družstevníků, organizované většinou kolem továrních prodejen 
potravin a drobného zboží 

72 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 118 
73 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 123 
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protože chyběly vagóny pro jeho dopravu. Nakonec ministerstvo obchodu zakázalo 

výrobu ložního prádla a stolního zboží. Veškerá výroba ve Schrollových závodech 

pracovala pro válečné účely. Bylo vyráběno balonové hedvábí pro vzducholodě a 

balóny, uniformy a přikrývky pro armádu. Nakonec se úplně přešlo na náhradní 

suroviny, papír a kopřivy. V Olivětíně i Meziměstí se přešlo na zpracování kopřiv 

ve velkém. Z kopřiv se vyráběly i tkaniny pro rakouskou armádu. 74 Stále tíživější 

byla situace v zásobování potravinami. Jejich ceny rostly až na dvojnásobek, u masa 

a rýže na trojnásobek předválečné ceny. Dělníci u Schrollů proto v roce 1916 

obdrželi na Vánoce příspěvek 20 korun. Od roku 1916 byly v Rakousku - Uhersku 

zavedeny potravinové lístky. Často se stávalo, že za ně nebylo v obchodech zboží. 

V průběhu roku 1918 došlo k hladovým demonstracím nejprve v Broumově, 

později v silnějším měřítku v Polici nad Metují. V některých místech došlo i 

k rabování obchodů a proniknutí do skladů mouky ve mlýnech. Okresní hejtman 

vyhlásil nouzový stav a povolal na Broumovsko strážní prapor. U nadřízených 

orgánů požadoval zaslání mouky a potravin pro okres Broumov. 14. října už došlo 

na shromáždění dělníků k vyhlášení politických požadavků a skončení habsburské 

monarchie. Zde se Broumovsko dělí na dvě části. Na Policku jsou to jasné hlasy pro 

vytvoření republiky, na Broumovsku požadují Němci ústy továrníka Heinzela 

připojení k Rakousku. Teprve v listopadu je Broumov obsazen československým 

vojskem a v prosinci je vytvořen Okresní národní výbor a německé nacionalistické 

hlasy utichly. 75 

V prosinci 1918 rozhodly Schrollovy dcery, aby byly uvolněny prostředky závodu 

na podporu nezaměstnaných, kterých přibylo, protože trval nedostatek bavlny i uhlí. 

Počátek roku 1919 proběhl ve Schrollových závodech ve snaze obnovit výrobu. 

Ministerstvo práce přidělilo uhlí výměnou za 11 000 metrů potištěné látky. 76 Ve 

spolupráci českých a německých průmyslníků, především náchodského Bartoně, se 

podařilo obnovit dodávky bavlny ze Spojených států. Novým šéfem Schrollových 

závodů se stal Eduard Langer - Schroll, který se pokusil znovu navázat obchodní 

spojení se zahraničím. Podařilo se mu to v Bavorsku, ale také bylo obnoveno dříve 

tradiční centrum ve Vídni a rovněž byla snaha o obnovení obchodních styků 

s Balkánem. Spolu s broumovskými průmyslníky se podařilo navázat styky 

74 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 66 
75 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 142 
76 Vlček B. Textilní průmysl severovýchodních Čech, str. 49 
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v Maďarsku a odtud získat přes Bratislavu americkou bavlnu. V roce 1920 byla 

poprvé dovezena i východoindická bavlna. Ve stejném roce Schrollové předběhli 

dobu, když si pozvali americké odborníky, kteří v Olivětíně předvedli na stavech 

novou moderní technologii. Takto vyrobené zboží bylo schopné americké 

konkurence, která začala do Evropy dovážet značné množství textilu. 77 

Mezi léty 1918 a 1920 byly vedeny ve všech textilních závodech na Broumovsku 

intenzivní rozhovory mezi dělnickými radami i odbory o mzdových požadavcích. 

Většinou došlo k oboustranně přijatelné dohodě. Zatímco na celém území republiky 

proběhla v roce 1920 generální stávka, v závodech na Broumovsku se pracovalo a 

nejenom německé dělnictvo, ale i české v Polici nad Metují. To svědčí o 

skutečnosti, že pracovní poměry v okrese byly podstatně lepší než v jiných částech 

republiky. Ale zásobování potravinami stále ještě nebylo dostatečné. Mezi lidmi se 

šířily zprávy, že se obilí podloudně vyváží do sousedního Slezska. Zprávy se po 

prošetření ukázaly jako falešné. 

4.3. Počet zaměstnanců v textilních závodech na Broumovsku v roce 1920 a 

jejich politické smýšlení. 

Okresní hejtman v Broumově si nechal v roce 1920 zpracovat tabulku o počtu 

zaměstnanců v textilních závodech, v době, kdy byly problémy s poválečným 

zásobování a hrozily hladové bouře. Broumov byl prohlášen nouzovým okresem. 

Mezi obyvatelstvem se šířily zprávy, že se obilí vyváží do sousedního Pruska a do 

dalších okresů v Čechách. Zjistilo se, že vývoz byl nepatrný. Jednotlivým továrníkům 

i obcím bylo povoleno, aby samostatně obstarávali mouku a brambory i dovozem z 

ciziny. Ukázalo se, že státní orgány se mohly omezit jen na kontrolu dodržování 

zákonných ustanovení. K tomu, aby mohly zlepšit sociální postavení dělníků nebo 

alespoň jejich zásobování, jim naprosto chyběly prostředky. 

Po roce 1918 měla v Broumově rozhodující vliv sociálně demokratická strana, která 

získala v obecních volbách 47 % hlasů a na druhém místě byla německá sociální 

strana. Češi získali 502 hlasu, což odpovídalo počtu dospělých Čechů v roce 1919. 

V roce 1921 se ustavuje komunistická strana a rudé odbory. Rok 1918 znamená pro 

77 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 171 
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život v Broumově závažnou změnu především v úpravě mezi národnostmi. Česká 

menšina se stala rovnoprávnou s německou většinou a čeština byla zrovnoprávněna 

s němčinou. K žádnému útlaku Němců v pohraničí nedošlo. Nebyl zrušen ani jeden 

německý spolek nebo organizace, včetně spolků s nacionalistickým zaměřením. 

Zůstaly německé školy i kulturní instituce. 78 V roce 1919 byla otevřena česká 

obecná škola a o dva roky později i měšťanská. V roce 1930 byla slavnostně 

otevřena novostavba české školy. Centrem českého menšinového dění byl "Národní 

dům" u řeky Stěnavy, dnes již zbouraný. Byla také založena tělovýchovná jednota 

Sokol. Jeden z hlavních organizátorů menšinového hnutí v Broumově Stanislav 

Opočenský byl v době 2. světové války nacisty popraven. 79 

Nejsilnější pozici měla komunistická strana ve Velké Vsi, kde dokonce ve volbách 

v roce 1929 zvítězila a starostou se stal komunista. Odtud také odešlo do španělské 

občanské války několik dobrovolníků. Nejznámější byl Julius Kubec, který se 

v roce 1945 vrátil s československou vojenskou jednotkou vzniklou ve Velké 

Británii. Nejsilnější odborové hnutí bylo ve firmě Pollack. Zajímavé je složení 

odborových organizací v roce 1932,39.4% německé sociálně-demokratické odbory, 

21,1% německé křesťansko-sociální odbory, 20,8% Rudé odbory a pouze 19,1 % 

v německých nacistických odborech. 80 Tato čísla se podstatně změnila po roce 

1933. Největší stávka textilních dělníků se uskutečnila v roce 1933. Od tohoto roku 

se silně aktivizují Henleinovci. V roce 1938 dokonce navštívil Broumov Konrád 

Henlein a promluvil ke shromážděným příznivcům na náměstí z balkonu kavárny 

Herzog. 

78 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 70-71 
79 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 76 
80 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 82-83 
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Tabulka nám ukazuje rozhodující rozsah textilní výroby na Broumovsku v roce 1920 
a to i v malých obcích. 81 

firma místo počet dělníků 

Bratří Novotní Broumov 328 
Spojené barvírny a.s. Broumov 447 
H. Pollack Broumov 1949 
Kohorn a bratr Broumov 170 
B. Schroll Broumov - Olivětín 2583 
A. Birke Česká Metuje 101 
Taussig a synové Horní Adršpach 497 
Josef Siegel Horní Vernéřovice 168 
Anselm Heinzel Hynčice 428 
Anselm Heinzel Jetřichov 186 
A. Drechsel Jetřichov 357 
Bratři Pfeiferové Jívka 218 
M. Schur Martínkovice 967 
A. Knol Maršov 53 
B. Schroll Meziměstí 1 047 
J.Walzel a syn Meziměstí 389 
Bratří Ansorgové Německá Metuje 130 
E.L6wenbach Nízká Srbská 123 
A.Klikar Nízký Dřevíč 267 
J.Gottlieb Police nad Metují 240 
AL6wy Police nad Metují 500 
V.Pelly - tkalcovna Police nad Metují 234 
V.Pelly - přádelna Police nad Metují 862 
V.Škop Teplice nad Metují 97 
J.Popper Teplice nad Metují 175 
A.Škop Velký Dřevíč 148 
J .Sommerwitz Velký Dřevíč 145 
J.Posselt Žabokrky 169 
J.Ticháček Žďár nad Metují 60 

4.4. Sociální otázka textilního dělnictva a náboženství 

Po staletí měli na Broumovsku rozhodující vliv Benediktýni a klášter. Vyplývalo to 

z hospodářské síly majetku Benediktýnů i silného katolického smýšlení, především 

venkovského obyvatelstva. Krátkou výjimkou odchylky od katolictví je období před 

30letou válkou. Situace se podstatně mění po nástupu kapitalistu v 19. století a 

prudkého rozvoje textilní výroby na Broumovsku. Zajímavou studii najdeme 

v knize "Das Braunauer Land", kterou napsal Benediktýn, bývalý ředitel 

81 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 175-176 
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klášterního gymnázia a publicista, Dr. Beda F. Menzel, v reakci na klesající vliv 

církve a kláštera na textilní dělnictvo na Broumovsku. 

"V náboženském ohledu odcizoval se tovární dělník stále víc chrámu, to platí stejně 

pro kostel katolický jako pro evangelický." 82 Pro ženy byla neděle jediným dnem, 

kdy mohly obstarat svou domácnost a tím byla také dnem pracovním. Muži neměli 

žádné porozumění pro otázky náboženství. Brzy se k tomu přidružilo i to, že ze 

strany dělnických stran a jejich organizací byla prováděna proti náboženská 

propaganda. Tovární dělníci ochotně naslouchali, tím spíše, že byli zklamáni z 

chování církevních představitelů. Duchovní neměli žádné porozumění pro jejich 

strasti a nesnáze Ve svém občanském působení se vyhýbali kontaktům s dělníky. 

K tomu přispívalo i to, že klášter v Broumově se vůči dělníkům prezentoval jako 

velkostatkář, který své zaměstnance dvorů a lesní dělníky špatně platil. Kněží patřili 

také k "panstvu", klášter byl velkostatkářskou společností; každý jednotlivý páter, 

tedy také farář v klášterních vesnicích, který bydlel ve své hezké farní budově, byl 

takto chápán. Pravda je, že stěží některý z nich měl jakousi představu o dělníkových 

starostech a sotva kdy o tom přemýšlel. Tím ztrácel svou hodnověrnost, protože to 

bylo v rozporu s podstatou jeho křesťanské víry. 

Ve vesnicích na Teplicku nebyl tento protiklad tak velký, protože chyběl přitěžující 

moment klášterního velkostatku. Ale ani tady neměl duchovní žádné porozumění 

pro dělnické otázky. Kněží měli blíže k sedlákům, protože pocházeli většinou ze 

selského stavu. Když se farář sešel v hostinci u jednoho stolu se svými farníky, pak 

to vždycky byly společenské špičky vesnice, k tomu někdy nějaký věrný 

přívrženec, ale nikdy dělník. Do takového lokálu, kde by mohl potkat dělníka kněz 

nikdy nešel. "Farář sotva kdy pořádal domácí návštěvy, ve své faře se jak v pevném 

hradu opevnil." 83 Tento nedostatek kontaktu přispíval hodně k odcizení. 

Podle Menzela, vlivem ateistické propagandy a šířením marxistické ideologie, pro 

kterou je náboženství pouze opium pro lid, byl tento podivuhodný stav ještě 

vyostřen. To vedlo k tomu, že v letech po 1. světové válce, ve všech obcích s větším 

množstvím dělníků, vystupovaly celé rodiny z církve a nechaly se zapsat jako bez 

vyznání. Bylo tomu tak nejčastěji v městech a vesnicích s průmyslovými závody, 

jako byly Martínkovice, Velká Ves nebo Hynčice. 

82 Menzel Beda Franz. Die Sociale Frage in Braunauer Land (sborník Das Baunauer Land), str. 659 
83 Menzel Beda Franz. Die Sociale Frage in Braunauer Land (sborník Das Baunauer Land), str. 661 
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Příznačné pro krizi víry dělnických rodin ve 20. letech bylo, že nábožensky 

orientovaní lidé byli zklamáni a nespokojeni s tradičními církvemi a snadno se 

nechali ovlivnit kazateli zvláštního, nového křesťanství, kteří jim jménem Krista 

slibovali podporu, tím spíše, že byli zaopatřeni hojnými penězi z Ameriky. Tak 

vznikla v Šonově i Broumově obec Adventistů. 84 

Nabízí se otázka, nevyskytl se nikdo, kdo by tuto nouzi viděl a myslel na pomoc? 

Nepochybně se v občanských kruzích takoví našli, ale jako jednotlivci byli příliš 

slabí. K nim můžeme počítat broumovského lékaře Dr. Rosera, narozeného 

v Teplicích nad Metují, který byl od roku 1867 poslancem vídeňské Říšské rady. 

V této komoře předal petici broumovských tkalců, kteří žádali zvýšení mezd a 

přijetí dělnického zákonodárství. Petice však zůstala nepovšimnuta. Svůj boj proti 

noční práci žen a dětí, za zkrácení pracovní doby, za bezpečnostní předpisy 

v závodech a svůj boj proti alkoholistu předával na správných místech a ukázal své 

velké porozumění pro dělníkovu nouzi, ale zůstal se svými požadavky sám. Ostatní 

poslanci měli pro tyto otázky málo porozumění a nemohlo tak být prosazeno žádné 

zákonné opatření. 

Dělníci si pomohli sami, když se začali organizovat v dělnickém hnutí, jehož 

účinným orgánem byla sociálně - demokratická strana a dělnická odborová 

organizace, prosazující stále silněji požadavky dělníků ve sněmovně, vůči vládám a 

komunálním správám. To umožnilo, aby na přelomu století stouply mzdy a zlepšily 

se pracovní podmínky. Ale teprve ve 20. letech byla v pražském parlamentu 

uzákoněna rozhodující sociální reforma. Osmihodinový pracovní den, zavedení 

tarifní mzdy za účasti odborové organizace, ustavení závodních rad, realizace 

podnikových kontrol, zvýšení bezpečnosti provozu, ochrana zdraví na pracovišti, 

nemocenské pojištění, podpora nezaměstnaných, péče o invalidní a staré lidi, 

placené zdravotní dovolené šestinedělek, ochrana matek a po pravdě je třeba dodat, 

že i pracovní tempo bylo v porovnání s naší dobou ještě lidské. Se zavedením práce 

v úkolu se to ovšem změnilo. 

Také v církvi se začali zabýval odpovědností k dělnické otázce. ,,setba, kterou zasel 

Lev XIII ve své encyklice "Rerum novarum" v roce 1891, vzcházela pomalu." 85 

Mezitím vyrostla nová generace duchovních, vzešlých z dělnických kruhů. 

84 Adventisté - refonnní hnutí vzniklé v USA (Adventisté sedmého dne) 
85 Menzel Beda Franz. Die Sociale Frage in Braunauer Land (sborník Das Baunauer Land), str. 662 
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Docházelo k navazování kontaktů a k přiblížení se více k dělníkům, než dokázali 

staří konzervativní duchovní se svými metodami. 

V broumovském klášteře byl opat Dr. Dominik Prokop první, kdo se pokoušel, 

mimo církevní prostor, ve městě a i v široké náboženské obci, přednášet a pořádat 

vzdělávací přednášky a kdo zahájil charitativní pomoc. Pořádal i rozhovory 

s dělníky, kteří byli bez vyznání a náleželi k sociálně - demokratické nebo 

komunistické straně. Byly to často nesmělé počátky. Nebyly neúspěšné, ale brzy 

zanikly v chaosu národnostních bojů a světodějných událostí. Je jisté, že katolická, 

stejně jako protestantská církev na Broumovsku, přišla s poznáním a ochotou 

zmeškání dohonit příliš pozdě. Pro jednotlivé osoby tato výtka neplatí, ale duchovní 

péče jako celek zaostala za novou dobou. Jak uvádí Menzel, již samo vzdělání 

duchovních zcela pomíjelo dělnický problém, nevzalo tak dostatečně vážně 

evangelium. 86 

4.5. Vývoj v období 1. republiky 

Rok 1921 znamená nástup poválečné konjunktury a zde také přestává spolupráce 

jednotlivých průmyslníků. Pollack využívá svého závodu ve Francii k nákupu 

bavlny v Egyptě a koncem roku 1921 již výroba dosahuje předválečného stavu. 

Schrollové v této době nabízejí 6 druhů tkanin a stále se snaží o rozšíření trhu. 

Úspěšně se to daří v Maďarsku, Jugoslávii a Bulharsku. Nově se otevírá trh 

v Polsku a stoupá počet objednávek v Československu. Aby se zlepšila kvalita 

zboží, byla v Olivětíně rekonstruována barevna a úpravna. 

I ostatní textilní podniky prosperují, například Anselm Heinzel vyváží rovněž do 

Maďarska, ale i do Rumunska. Nově otevírá trhy ve Švýcarsku, v Dánsku i v USA a 

Litvě. V roce 1921 má firma čistý zisk 17,7 milionů Kč, v roce 1922 13,6 milionů 

Kč. Pořadí zemí podle vývozu: Maďarsko, Rakousko, Jugoslávie, Dánsko, USA a 

další země. Tuzemští obchodníci koupili zboží za půl milionu korun 87. V roce 1924 

se mezi velké odběratele přiřadilo Švýcarsko a Rumunsko. V roce 1928 se začínají 

projevovat první příznaky hospodářské krize, ale v tuzemsku prodej ještě neklesl. 

86 Menzel Beda Franz. Die Sociale Frage in Braunauer Land (sborník Das Baunauer Land), str. 664 
87 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 179-181 
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V Čechách se prodalo zboží za půl milionu, Morava a Slezsko za 44 tisíc, na 

Slovensko a Podkarpatskou Rus za 166 tisíc. 

Celkově lze říci, že finna Heinzel krizí tolik neutrpěla. Vždy hledala další trhy 

v Německu nebo ve Švédsku, aby vyrovnala snížení odbytu v Maďarsku. 88 

O obchodní produkci firmy Pollack v Broumově - Velké V si se nedochovaly téměř 

žádné zprávy, ale zřejmě prosperovala, protože od roku 1923 až do roku 1932 

prošel závod modernizací a celková investovaná částka byla téměř 17 milionů 

korun. V té době byly pro dělníky postaveny obytné domy, kterým se dodnes říká 

Polákovy domy. Třetí největší textilní závod v okrese Broumov měl až do roku 

1923 značné potíže, dokonce mu banka neposkytla úvěr. Teprve nová barev na a 

modernizovaná přádelna přinesla obrat a finna byla zisková. Konjunktura trvala až 

do 30. roku a závod si nikterak nezadal se svými broumovskými konkurenty. 

Ještě v roce 1928 dochází ke zvyšování výroby ve Schrollových závodech. Je 

instalováno 88 moderních mechanických stavů a produkce stoupá o 15 %. Nástup 

hospodářské krize se v broumovském textilu projevuje pozvolna a vrcholí až v roce 

1933. Tak například martínkovická finna Moritze Schura ve spolupráci 

s Anselmem Heinzlem získává obchodní zastoupení v Tel A vivu a tím začíná 

obchodovat s východním Středomořím. Její obchodní ztráta v roce 1932 - 1933 je 

pouze 37 tisíc. 89 Finna Schroll zavádí v důsledku krize úsporný systém až v roce 

1931 - 1932. Schroll vyvážel zboží do 11 evropských států a do jižní a severní 

Ameriky. Protože se začalo projevovat množství jednotlivých místních měn, navrhl 

Langer - Schroll, aby se zboží v zahraničí účtovalo pouze v amerických dolarech. 

Výrazněji se krize projevuje ve finně Pollack ve Velké V si a ještě vážněji v Polici 

nad Metují u Pellyho. Ztráta finny v roce 1931 je čtvrt milionu, v roce 1932 již 615 

tisíc, ale v roce 1933 se situace zlepšuje a celková ztráta činí 470 tisíc. 90 

V tkalcovně finny Lowy v Bukovici dochází k postupnému omezování výroby od 

roku 1929 a s tím je spojeno i propouštění dělníků, ale v roce 1933, kdy krize 

vrcholí, připisuje si majitel čistý výnos na svůj účet ve výši 4,7 milionů korun. 91 

Období krize se neobejde v některých závodech bez stávek. Nejvýznamnější je u 

Pollacka v roce 1933 a připojují se dělníci spojených barvíren bratří Nowotnych po 

oznámení, že se mzdy snižují o 12 %. ( Od roku 1932 bylo v textilních továrnách na 

88 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 198 
89 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 77 
90 Geisler F. Webere i und Spinnerei Hermann Pollack Sohne. 
91 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 203 
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Broumovsku postupně propuštěno 5 828 dělníků) 92. Tradičně v závodech Schrolla 

byl klid. Mezi vedením firmy a dělnictvem došlo vždy k oboustranně výhodné 

dohodě. Broumovský textilní průmysl opět dopadl v celostátním srovnání lépe. 

Dopady hospodářské krize nebyly tak velké, protože se podařilo udržet zahraniční 

odbytiště. Můžeme konstatovat, že rok 1934 znamená obrat k lepšímu a produkce 

se vrací do čísel z 20. let. 

Svaz německých textilních podnikatelů má ještě obavy a na své schůzi v Liberci 

předkládá československé vládě tyto požadavky: zrušení zákona o zastavování 

podniků, zavedení nařízení, že žádný textilní podnik nesmí vyrábět více než mu 

bude dovoleno, že nebude zakládat nové závody a že nebude prozatím dovoleno 

podnikům, které během krize zastavily výrobu, opět ji zahájit. Povolení zkrácení 

pracovní doby na 40 nebo 36 hodin týdně a povinné nejvyšší mzdy a ceny 

vypočítané podle hospodářské situace v jednotlivých okresech. Velmi rozhodně se 

za tuto regulaci stavěl liberecký velkoprůmyslník Liebig. Firma Schroll nechala tyto 

návrhy bez komentáře. Věnovala se raději další modernizaci a racionalizaci výroby 

s dlouhodobou perspekti vou 10 -12 let. 93 V roce 1934 byl již vyplácen třináctý plat. 

Zajímavé jsou také ceny vstupních surovin. Za 1 kg bavlny z Egypta nebo USA 

platil Schroll 7 - 8,40 Kč, za 1 kg černého uhlí z nejbližších revírů z Německa byla 

průměrná cena 13 Kč. ( Závody spotřebovaly ročně II milionů kg kamenného 

uhlí.) 94 

K podpoře lepšího odbytu přichází firma s novinkami. V roce 1935 jsou uvedeny na 

trh výbavičky pro děti a pánské a dámské kapesníčky. Je také věnována větší 

pozornost adjustaci výrobků, aby se vyrovnala konkurenci amerických a britských 

firem. Podařilo se nakupovat levnější bavlnu ze Sudánu a v roce 1937 se uplatnil 

vývoz na trzích v Argentině, Brazílii a dalších zemích jižní a střední Ameriky. 

Začíná vyvážet do Austrálie, Číny a britských držav v Africe. 

V lednu 1938 oslavila firma Benedikt Schroll 125 let svého trvání. Bylo 

vzpomenuto zásluh Josefa Schrolla a jubilea si všimli i čeští a němečtí novináři. 

Nejzajímavější články přinesl "Prager Borseen Curier" a "Reichenbergem Zeitung". 

Ocenily i zásluhy současného majitele Eduarda Langer - Schrolla. Ten uspořádal 

ve Vídni v hotelu Imperiál slavnostní banket za účasti významných rakouských a 

92 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 204 
93 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 213 
94 Štěpánová Ludmila. Dokumenty k dějinám textilní výroby na Broumovsku a Policku, 

nestránkováno 
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německých politiků a obchodníků, včetně československého, maďarského a 

jugoslávského generálního konzula ve Vídni. 95 

Také firma Pollack dosáhla bývalé produkce a v roce 1938 zaměstnávala 32 

úředníků, 30 mistrů, 20 pomocných zaměstnanců a 611 dělníků. 166 bývalým 

zaměstnancům zajišťovala podporu v nezaměstnanosti. Využila i toho, že 

zaměstnávala české dělníky, aby získala státní zakázky. 96 

Firma Anselm Heinzel od roku 1934 rozšiřuje výrobu. Mzdy, které v roce 1934 

činily necelý milion, stouply v roce 1936 na 1 882 tisíc a celkový příjem podniku 

stoupl v těchto letech ze 2,5 milionů na 8,1 milionů.97 

4. 6. Období 2. světové války 

Po Mnichovské dohodě došlo k rozdělení Broumovska na dvě části. Převážně 

německy mluvící část - Sudety byla připojena k třetí říši a české Policko se stalo 

součástí okresu Náchod. Snahy broumovských Němců ponechat alespoň správně 

Policko v broumovském hejtmanství se neuskutečnily. Zklamáním byly i změny, 

které provedli nacisté. Na vedoucí místa ve správě okresu - landratu, dosadili 

povolané úředníky z říše, byly rozpuštěny všechny, tedy i německé spolky 

(kulturní, tělocvičné, pěvecké i další). V továrnách byly zrušeny odborové 

organizace. Náhradou byla nacistická NSDAP a její odnože. V Broumově bylo 

zrušeno staleté německé klášterní gymnázium a v nové české škole vytvořena 

Oberschule. Z pedagogické činnosti byli vyloučeni němečtí řádoví profesoři. 98 

Odlišně probíhal i další vývoj bavlnářství a průmyslu vůbec v Sudetech a na 

Policku. Všechny závody v německé části musely provést inventury a nové bilance, 

otevřít bankovní spojení v drážďanské bance, případně v její pobočce v Trutnově a 

předložit finančnímu ředitelství v Berlíně SOUpIS všech pohledávek 

v Československu a v cizině. 

Firma Pollack v Broumově - Velké Vsi byla jako židovský majetek arizována podle 

norimberských zákonů a dána pod německou správu. 99 

95 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 221 
96 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 222 
97 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 224 
98 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska. str. 88 
99 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska. str. 89 
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Po obsazení zbytku Československa 15. března 1939, je i na Policku zavedena 

důsledná kontrola vyráběného zboží. Židovskou textilní finnu "Lowy - Goldmann" 

v Bukovici postihl stejný osud jako v Broumově Pollacka. Byla podle 

norimberských zákonů zabavena a byla dosazena německá správa, kterou 

vykonával říšský Němec Schuhe. Podobný osud postihl i další menší židovské 

textilní podniky na Po1icku. 100 Všichni rodinní příslušníci židovských majitelů 

skončili v koncentračních táborech. 

V prvních letech války nezaznamenávají textilní podniky žádný větší pokles 

výroby. Většina z nich byla předzásobena bavlnou a ještě v roce 1939 je snaha 

udržet i vývoz, jak ukazuje tabulka Schrollových závodů. 

Rozsah Schrollova ryvozu v roce 1939 v metrech a tuctech: 101 

země bílé a umělé tisk kapesníky 

hedvábí 

Balkánské státy 40339,7 4 4816 

Pobaltské státy 76 140,4 1 032,6 36 

Dánsko 52 189,3 614,6 6402 

Jugoslávie 615 105,4 4 114,3 2233 

Severské státy 95887,5 910,4 2794 

Polsko 53 585,9 39,8 1 420 

Rumunsko 41 886 - 841 

ČSR 145388,2 131 631,8 15275 

Maďarsko 57836,2 - 2544 

Západní Evropa 22338,3 244,9 36663 

Zámoří 21 332,1 3 121 47624 

2274059 141 755,4 123252 

100 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 244 
101 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 240 
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Přechází se také na výrobu pro potřeby annády, tkaniny na unifonny a v Olivětíně 

se obnovila výroba balonového hedvábí na padáky. 

Nedostatek pracovníků je řešen přísunem dělníků z okupovaných zemí a od roku 

1942 i zaměstnáváním válečných zajatců. 

Po obsazení severských států podnikl Eduard Langer - Schroll cestu do Dánska a 

Norska, aby sondoval možnosti odbytu svého zboží. Obdobnou cestu absolvoval i 

na Balkán a do Řecka. Intenzivněji se zajímalo odbyt do Itálie a Švýcarska. Ostatní 

zámořské trhy finna ztratila. Je zajímavé, že ještě v roce 1942, i když byly USA už 

několik měsíců s Německem ve válečném stavu, dostala finna poslední větší 

dodávku bavlny z Ameriky přes přístav Brémy. 102 Z těchto zásob žila až do konce 

války, i když se po zkušenostech z 1. světové války vrátila i ke zpracování kopřiv. 

Ještě v roce 1939 koupila finna Schroll tkalcovnu v Olešnici. Zajímavé jsou údaje o 

poklesu spotřeby bavlny v průběhu války ve finně Schroll: 

1939 - 36 986 910 kg 

1940 - 26 358 210 kg 

1941 - 16976290 kg 

1942 - 15796010 kg 

1943 - 17 586010 kg 

1944 - 16318660 kg 103 

Od roku 1942 část výrobních prostor většiny textilek sloužila k válečným účelům. 

V Meziměstí se vyráběly letecké bomby, kam byly nasazeny i vězenkyně 

koncentračního tábora Gross Rossen. V Olivětíně byla polovina výrobních prostor 

zabrána pro výrobu polních telefonů a ve Velké V si se na 10tisících metrech 

výrobní plochy vyráběly součástky do V I pro německou zbrojovku Teutonia. 104 I 

v tomto závodě pracovali váleční zajatci. Rovněž polická finna Pelly vyráběla 

tkaniny pro vojenské účely. 105 Pokles textilní výroby během války byl mnohem 

výraznější na Policku, než na Broumovsku. Několik desítek textiláků je přinuceno 

jezdit pracovat do Broumova, část mužů je totálně nasazena v Německu. Ke konci 

102 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 239 
103 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 239 
104 Cižmar Zeno. 1501et textilní průmyslové tradice na Broumovsku. str. 24 
105 Pichl Miroslav. Police nad Metují v datech, str. 218 
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války některé textilky zastavují výrobu pro nedostatek uhlí a dalších surovin. Tato 

situace pokračuje i v prvních poválečných měsících. 
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5. Významní průmyslníci v textilním podnikání 

5.1. SchroUové - sociální politika a zásluhy o rozvoj města a Broumovska 

Od samého počátku podnikaní rodiny Schrollů v textilním průmyslu se jejich 

přístup k dělníkům a všem zaměstnancům výrazně lišil od ostatních podnikatelů 

v tomto oboru. Bylo to dáno také tím, že jejich závody dobře, až nadprůměrně 

prosperovaly. I v dobách hospodářského poklesu, případně krize, našlo vedení 

firmy vždy východisko. Ať už šlo o výhodný nákup bavlny či příze, hledání nových 

trhů pro své výrobky, nebo modernizaci a racionalizaci výroby. Z toho vyplývaly i 

zdroje, kterých bylo možno použít, buď na udržení mezd, případně na zlepšení 

sociálního postavení dělnictva. Tato péče o zaměstnance se firmě mnohonásobně 

vyplatila. 

Již při první výstavbě závodu v Olivětíně byla přímo v závodě zřízena vývařovna a 

výčepna pro dělníky, v níž se dělníci mohli stravovat. Na tuto tradici navázala 

později výstavba jídelny vč. p. 51 mImo závod. 106 Významným sociálním 

opatřením bylo založení závodní nemocenské a podpůrné pokladny v roce 1870, to 

je daleko před přijetím zákona o povinném nemocenském a úrazovém pojištění 

dělníků a zaměstnanců v roce 1888. Vedle ní zde fungovala dělnická penzijní a 

invalidní pokladna, z níž byl dělníkům vyplácen po určitém počtu odpracovaných 

let a dovršení věku starobní důchod. Závodní ne mocenské pokladně přispíval 

majitel každoročně určitou částkou, později až do výše 50 % členských příspěvků. 

V letech 1870 až 1893 dosáhly výdaje na léky, ošetřování, pohřebné, podpory aj. 

130 000 zlatých. 107 Podle mínění Josefa Schrolla bylo toto vše nedostačující, a 

proto již v roce 1873 vybudoval malou soukromou nemocnici s denní ambulancí a 

jedním pokojem pro nemocné. Ta byla z jubilejního fondu v roce 1908 umístěna 

v nové 30 metrů dlouhé budově, kde vedle ordinace pro běžné choroby byla i 

zvláštní ordinace pro ženské nemoci. Byla zde místnost pro ošetřovatelky, operační 

sál se sterilizační místností, 6 pokojů pro nemocné a byl zde i byt pro lékaře, 

správce, kuchyně, prádelna, koupelny, kaple i márnice. Lůžková kapacita nebyla 

velká, měla 25 lůžek. Nemocnice měla ústřední topení, elektrické osvětlení a 

106 Cižmar Zeno. 150let textilní průmyslové tradice na Broumovsku. str. 10 
107 Štěpánová Ludmila. Krátce z dějin podnikání Schrollů v textilní výrobě, nestránkováno 
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ventilaci. Byla přístupná všem zaměstnancům závodu. Pro obtížné porody byla 

vybavena i porodnicí. Pacienti měli k dispozici i velkou zahradu. 

K podpoře zaměstnaných rodin byla jako první v Broumově zřízena mateřská škola 

již v roce 1882 pro čtyř až šestileté děti. Dále Schrollové ve své budově zřídili pro 

mladší žáky soukromou obecnou školu v roce 1877. Ve školním roce 1893 - 1894 

navštěvovalo tuto trojtřídku 140 dětí. Škola byla uzavřena v roce 1923. 

V návaznosti na obecní školu zřídila firma živnostenskou pokračovací školu. 

Sloužila pro vzdělávání dělníků a učňů a zvyšování jejich kvalifikace. Vyučování 

bylo zahájeno na podzim roku 1883 a z počátku probíhalo večerně. Škola si záhy 

získala dobrý zvuk. Svou činnost pravděpodobně ukončila po záboru pohraničí 

v roce 1938. 108 

V novostavbě kotelny tkalcovny IV. byly zřízeny lázně pro úředníky a jejich 

rodinné příslušníky. Sestávaly se ze 4 kabinek s vanou a sprchou a mohly být 

používány zdarma. Obdobné zařízení pro dělníky bylo otevřeno v roce 1901. O tom 

jaké dobrodiní bylo pro zaměstnance uděláno svědčí využití v roce 1901 - 1902, 

kdy dělníci využili lázně 15 319 krát a úředníci 1 527 krát. Lázně byly v provozu 

ještě po roce 1945. 

Pro využití volného času a další vzdělávání zaměstnanců založila firma v roce 1896 

závodní knihovnu. V roce založení čítal katalog 5 000 svazků ze všech oblastí 

beletrie a vědy. Knihovna neměla rozsahem a doplňováním na Broumovsku 

konkurenci. 109 

Pro ochranu továrny a pomoc v případě požáru v Broumově a okolí, byl v roce 1874 

založen závodní hasičský sbor, který byl prvním na Broumovsku a měl okolo 80 

mužů, většinou zaměstnanců továrny. Pracoval se zařízením v hodnotě 6 000 

zlatých a na jeho provoz Josef Schroll věnoval ročně 200 zlatých. Požární zbrojnice 

byla dokončena roku 1877. V té době měl zbor již 106 mužů a 20 záložníků. Tento 

početní stav vykazoval ještě v roce 1934. Do roku 1893 zasahovali hasiči při 80ti 

požárech. Schroll zakoupil ve Vídni velmi výkonnou parní stříkačku. Bohužel tento 

unikát, který byl funkční ještě v 60. letech minulého století, byl prodán do sběru. Po 

dostavbě přádelny v Meziměstí byl i tady založen hasičský sbor s 51 členy. Roční 

108 Štěpánová Ludmila. Krátce o některých sociálních opatřeních firmy Benedikta Schrolla syn 
v Broumově, nestránkováno 

109 Štěpánová Ludmila. Krátce o některých sociálních opatřeních firmy Benedikta Schrolla syn 
v Broumově, nestránkováno 
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subvence činila 100 zlatých. Hasiči měli také vlastní kapelu, která byla činná 20 let, 

ale pro vysoké náklady zanikla. 110 

Rozvoj podnikání byl závislý na dopravě. Proto Schrollové usilovali o vybudování 

železničního spojení nejprve s Pruskem, s celnicí na rakousko - pruské hranici ve 

Starostíně. Nakonec však byla realizována trať Choceň - Broumov, která byla 

slavnostně otevřena 25. července 1875. 

Rozhodující význam měli Schrollové při výstavbě obytných domů pro zaměstnance 

v okolí svých závodů, i ve výstavbě města Broumova. Na začátku 18. století byl 

Olivětín nevýznamných předměstím Broumova. Žilo tu asi 108 lidí v 8 domech. Na 

vrchnostenských pozemcích hospodařil poplužní dvůr 111 a klášterní pivovar. Vedle 

něj se nacházela palírna a mariánská kaplička. Dále pak na levém břehu Stěnavy 

mlýn, bělidlo a mandl s valchou, pozdější základna Schrollova podnikání. Teprve 

s rozvojem Schrollových podniků z Olivětína vyrostla na předměstí Broumova 

výstavná průmyslová čtvrť. Pro své dělníky a úředníky vystavěl řadu nájemních 

domů, nemocnici, školu, konzum. Poskytováním půjček na výstavbu rodinných 

domků umožnil získat svým zaměstnancům na tehdejší dobu velmi slušné bydlení. 

Tak vznikla dělnická kolonie nad pivovarem. Pro pořádání zábav zřídil park 

s kuželníkem. Druhý park u závodu s vzácnými okrasnými stromy byl bohužel v 50. 

letech minulého století zcela zničen. Celé veřejné osvětlení Olivětína bylo 

provozováno na náklady Schrolla a napojeno na 2 vodní turbíny. Aby mohl levněji 

stavět, vybudoval v Heřmánkovicích a v Meziměstí cihelny. 112 Sezóně zde 

pracovalo 80 lidí a ročně se vyrobily 3 miliony kusů cihel různého sortimentu. 

Schrollův zeť Langer vystavěl před cihelnou výstavnou vilu, která dnes slouží jako 

základní škola. 

Vjezd do města Broumova po Císařské ulici (dnes Masarykova) se zcela změnil 

výstavbou Schrollových vil a paláců. První reprezentativní sídlo firmy bylo 

vybudováno nedaleko Horní brány. Když tato budova nedostačovala, byl přes ulici 

vystavěn takzvaný "palác", kam bylo vedení firmy přestěhováno. Původní budova 

byla věnována městu a dodnes slouží jako městský úřad. Za budovou vznikl krásný 

park, který byl v roce 2000 slavnostně, za přítomnosti Schrollových potomků 

z Vídně, pojmenován "Schrollův park". Bývalý palác slouží dnes jako poliklinika. 

110 Štěpánová Ludmila. Krátce o některých sociálních opatřeních firmy Benedikta Schrolla syn 
v Broumově, nestránkováno 

111 Poplužní dvůr - panský nebo vrchnostenský dvůr v čele se šafářem 
112 Štěpánová Ludmila. Krátce z dějin podnikání Schrollů v textilní výrobě, nestránkováno 
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V této ulici Schroll vybudoval další 4 výstavné budovy, které dnes slouží jako 

mateřská škola a dětský domov. Jak bylo jeho zvykem, u každé této budovy vznikl i 

park. V městské radě prosadil Josef Schroll postavení chudobince na vlastní 

náklady a ten poté daroval městu (dnešní penzion pro důchodce "Pod Věžičkou" 

v Soukenické ulici). 

Na bytovou výstavbu pro zaměstnance nezapomínal ani u svého závodu 

v Meziměstí. 

Schrollové a jejich potomci předbíhali dobu ve všech sociálních opatřeních pro 

dělníky. Daleko před uzákoněním nesměli v jejich provozech pracovat děti v noci, 

byla zkrácena pracovní doba, dodržovány přestávky a vždy při úspěšné prosperitě 

závodu byly rozdělovány finanční odměny všem zaměstnancům. 113 Nemůžeme se 

divit, že po celou dobu trvání podniku, jejich zaměstnanci nevstupovali do žádných 

stávek ani protestních dělnických akcí. Není asi od věci konstatovat, že Josef 

Schroll v mnohém předstihl i anglického továrníka, socialistického utopistu, 

Roberta Owena. 

5.2. Rodina Sehrollů 

5.2.1. Benedikt Sehroll (1790 - 1876) 

Obr. Č. 13. 

Syn tkalce z Ruprechtic. Začínal jako podomní obchodník s plátnem a přízí. V roce 

1815 založil firmu - faktorství v Hejtmánkovicích a položil tak základy jednoho 

113 Štěpánová Ludmila. Krátce o některých sociálních opatřeních fIrmy Benedikta Schrolla syn 
v Broumově, nestránkováno 
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z největších textilních závodů. Na trzích ve Stárkově, Broumově a Polici nad Metují 

vykupoval od tkalců plátno a vozil je k dalšímu zpracování do sousedního pruského 

Slezska, odkud bylo německými velkoobchodníky vyváženo na vzdálené trhy. 

V roce 1830 již majetek firmy přesáhl 1 milion rakouských zlatých. 114 

5.2.2. Josef Sehroll (1821 - 1891) 

Obr. Č. 14. 

Syn zakladatele firmy Benedikta Schrolla. Vzdělání získal na gymnáziu 

v Broumově, poté se vyučil obchodníkem. V roce 1856 převzal vedení rodinné 

firmy "Benedikt Schroll's Sohn" a během lOti let se stal jejím jediným vlastníkem. 

V roce 1856 také v Olivětíně zahájil výstavbu první mechanické tkalcovny 

bavlněného zboží, ze které se, spolu s přádelnou postavenou v Meziměstí v roce 

1884, postupně stal jeden z největších textilních podniků. V době, kdy v roce 1891 

Josef Schroll zemřel, měla firma již téměř 2 500 zaměstnanců. V roce 1873 mu za 

jeho zásluhy císař František Josef udělil šlechtický predikát - odtud Josef Edler von 

Schroll, česky bychom měli psát Josef šlechtic ze SchrollŮ. 115 

Pro Schrollovy podniky byl charakteristický tradičně dobrý vztah mezi firmou a 

zaměstnanci. Závod v Olivětíně měl vlastní závodní stravování, nemocnici, školu, 

mateřskou školku, domov pro důchodce, nemocenskou pokladnu, tělocvičnu. 

Důchodcům byly vypláceny starobní renty, podnik pro své zaměstnance stavěl 

byty. I 16 

Josef Schroll byl osobností, která se ve druhé polovině 19. století nejvíce zasloužila 

o Broumov. Významným způsobem se podílel na moderní výstavbě města, měl 

114 Štěpánová Ludmila. Krátce z dějin podnikání Schrollů v textilní výrobě, nestránkováno 
lIS Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 99 
116 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 89 
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rozhodující zásluhu na prosazení výstavby železniční tratě z Chocně do Broumova. 

V záslužné činnosti ve prospěch města pokračovali i dědici Josefa Schrolla, kteří ve 

30. letech minulého století městu věnovali i budovu dnešního městského úřadu 

s parkem. 

5.2.3. Dr. Eduard Langer - Schroll (1852 - 1914) 

Obr. Č. 15. 

Právník, politik, kulturní činitel a syn Johanny, rozené ze Schrollů, jedné ze tří 

dědiček Josefa Schrolla, vedl firmu až do své smrti na začátku světové války. 

Zabýval se vlastivědou a národopisem severovýchodních Čech a Orlických hor. V 

Broumově vybudoval jednu z nevýznamnějších soukromých knihoven v Rakousku 

- Uhersku, shromáždil rozsáhlé národopisné sbírky. 117 

Obr. Č. 16: Rodina Schrollů. 

117 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 100 
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5.2.4. Eduard Langer - Schroll (1893 - 1977) 

Nástupce svého otce Dr. Langera Schrolla ve vedení finny. Po vystudování 

klášterního gymnázia v Broumově nastoupil studia práv v Praze, které byl nucen 

přerušit, když zemřel jeho otec. Začátek 1. světové války si vyžádal, aby pomáhal 

své matce Johanně ve vedení finny. Jeho soukromým přáním bylo stát se 

duchovním nebo diplomatem. Jeho vychovatelé v benediktinském klášteře 

v Broumově mu to rozmlouvali a poukazovali na jeho zodpovědnost za tehdy 3000 

pracovníků finny ajejich rodiny. Po vstupu do finny se musel zabývat zpracováním 

vláken z kopřiv, které ve válce nahradily bavlnu. Posléze se plně zapojil do 

modernizace závodu, zavádění filmového tisku, instalace nových stavů a budování 

celosvětové exportní organizace. Finna měla 100 zahraničních zástupců. V roce 

1924 se oženil s Ilse von Zimmennann. Z tohoto manželství měl dvě dcery, ale 

manželka brzy zemřela. Podruhé se oženil v roce 1931. Z tohoto zvláště šťastného 

manželství se narodili dvě dcery a syn. Jeho snaha o uvolnění poměrů mezi českou 

republikou a sudetskými Němci v letech 1918 - 1938 našla uznání jednak ve 

jmenování konzulem v Rakousku a také zvolením delegátem v mezinárodní 

obchodní komoře, což tehdy bylo velice prestižní postavení. 

V době třetí říše ušel stěží zatčení a umístění v koncentračním táboře. Za svůj život 

děkoval svým zaměstnancům, kteří se za něho postavili. Po roce 1945 přišlo 

zestátnění jeho podniků a následný odsun rodiny do Rakouska. Zbytek života strávil 

ve Vídni. Více než majetková ztráta s ním otřásla ztráta životní role a zodpovědnost 

za Broumovsko a své zaměstnance. 118 

Celá Schrollova rodina byla v roce 1946 odsunuta do Vídně, kde potomci žijí 

dodnes. V roce 2000 se rodina Schrollů zúčastnila znovuodhalení pomníku Josefa 

Schrolla v Olivětíně a slavnostního pojmenování "Schrollova parku" za budovou 

městského úřadu v Broumově, kde nejmladší z rodiny vysadil památný strom. 

118 Štěpánová Ludmila. Krátce z dějin podnikání Schrollů v textilní výrobě, nestránkováno 
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Obr. Č. 17: V roce 1888 si nechal Benedikt Schrol! postavit v novorenesančním 
slohu sídlo své rodiny a zároveň textilní firmy. Budova je od roku 1998 zapsanou 
kulturní památkou, protože má hodnotné, stylově zachované renesanční prvky. 

Obr. č. 18: V roce 1900 se rodina Schrol!ů rozhodla postavit nové sídlo pro svoji 
rodinu afirmu. Rozsáhlá vila byla postavena v novobarokním slohu. 
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Obr. č. 19: V roce 
1888 nechal Josef 
Schrol!, na vlastní 
náklady a pro potřeby 
města Broumova, 
vybudovat 
v Soukenické ulici 
obecní chudobinec, 
který se po druhé 
světové válce 
proměnil v textilní 
učiliště s internátem. 
V 90. letech minulého 
století byla budova 
rekonstruována na 
byty pro důchodce. 
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5.3. Anselm Heinzel, starší (1846 - 1921) 

Obr. Č. 20. 

Dalším významným textilním podnikatelem 

po rodině Schrollů byl Anselm Heinzel. 

Převzal po svém otci Josefu Heinzelovi 

textilní finnu založenou roku 1860. Její 

provozy v Jetřichově a v Hynčicích neustále 

zdokonaloval a přistavova1. Heinzel byl 

politicky činný. Po mnoho let byl přednostou 

okresního zastupitelstva a poslancem 

zemského sněmu za Broumov - venkov. Byl členem německé sekce Zemské školní 

rady pro Království české, atd. Byl také mecenáš Okresního chudobince 

v Broumově a zvelebitel obecných škol v Hynčicích a Jetřichově. Za své zásluhy 

v průmyslovém podnikání a činnost v politice byl vyznamenán Řádem císaře 

Františka Josefa a Zlatým záslužným křížem. 119 

Fabrik der firma Anselm Heinul ln Ditlelsbam 

Obr. Č. 2 J: Přádelna a barevna příze Anselma Heinzela postavená v 
80. letech J 9. století. 

Obr. Č. 22: Tkalcovna Anselma Heinzela v Hynčicích postavená v roce J 892. Dnes 
Broumovské strojírny. 

119 Sborník: Oas Braunauer Land, str. 648-649 
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5.4. Nejvýznamnější podnikatel v textilní výrobě na Policku :Vilém Pelly (1849 

-1939) 

Obr. č.23. 

Podobně jako Schroll v Broumově, udával tempo bavlnářství v Polici nad Metují 

Vilém Pelly. Kronikář Josef Brandejs o něm napsal: ,,Dosud nebylo takového 

měšťana, co Police od 13. století stojí, aby na svůj věk jen svým přičiněním 

takového značného majetku nabyl. H Vilém Pelly se narodil dne 20. prosince 1849 

v rodině mlynáře v domě č. p. 28 v Hořejší ulici. Dlouho zde s rodiči nepobyl, 

protože střídali nájmy mlýnů i místa pobytu. Nakonec se vrátily do Police nad 

Metují, kde koupili dům na náměstí a zabývali se krupařstvím a také výnosným 

obchodem se dřevem a semeny. Vilém Pelly pocházel z 10 dětí, dospělého věku se 

však dožili toliko 4 sourozenci. Sám měl potom v manželství 5 dětí. Dům na 

náměstí předali rodiče synu Vilémovi. Ten se vyučil kupectvím a také si osvojil 

technologii výroby lihovin, na které založil svoji budoucí existenci. Kvalita výrobků 

Pellyho se záhy stala pověstná, provizorní výrobní prostory nestačily, proto roku 

1886 postavil novou, vlastní výrobnu likérů. 120 

Největší obchodní boom však nastal za éry pověstných suchodolských zjevení, jež 

počaly roku 1892. Ze všech koutů Čech, Pruska i Rakouska se začaly hrnout 

nekonečné zástupy poutníků k zázračné Panně Marii Suchodolské 121. Za rok prošlo 

Policí nad Metují v době největší kulminace až 400000 poutníků, některé dny až 15 

120 Pichl Miroslav. Police nad Metují v datech., str. 148 
121 Panna Marie Suchodo/ská - 10. 8. 1892 došlo k prvnímu zjevení 141eté Kristině Ringlové ze 
Suchého Dolu Panny Marie v Suchodolském lese. Série 23 zjevení se jí opakovala až do roku 1895. 
O každém byl sepsán protokol. Zjevení vyvolala vlnu procesí nejenom z Cech, ale i z Německa a 
dalších zemI. Ročně zde prošlo až 400 000 poutníků. V Suchodolském lese byly postaveny dvě 
kapličky. Davovému nadšení udělal přítrž až po několika letech biskup, který procesí do Suchého 
Dolu zakázal. 
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000 denně! Je jisté, že Pellyho kořalky vypili poutníci nepřeberné množství. Zde 

načerpal Vilém Pelly kapitál, který vložil do textilního podnikání a tím :začíná 

průmyslový rozvoj města. 

Nejprve je to roku 1895 přádelna, později tkalcovna s 279 stavy, určenými pro 

pestrobarevné bavlněné tkaniny a roku 1922 :zahajuje stavbu vlastní barevny, 

bělidla a šlichtovny. V té době se již fmna :začíná specializovat na výrobu 

smyčkového zboží - froté 122, záhy získává v tomto sortimentu téměř monopolní 

postavení. Ve výrobě likérů pokračuje na náměstí po přestavbě takzvaného Pellyho 

domu, ten je do dnešní podoby přestavěn roku 1928. 123 

Neméně významné bylo i veřejné působení Viléma Pellyho. Od roku 1892 do roku 

1906 byl třikrát zvolen starostou. Působil také v Sokole, dobrovolném hasičském 

sboru a dělnickém vzdělávacím spolku "Budislav". Na své náklady nechal provést 

artéský vrt na náměstí "Julinka", který je dodnes v provozu. Na stavbu Kolárova 

divadla věnoval ze své cihelny desetitisíce cihel. Vilém Pelly zemřel v roce 1939. 

Městský kronikář o něm :zapsal: ,,Byl to pravý šlechtic ducha a práce. " 

Obr. Č. 24: Pellyho domy na Polickém náměstí před přestavbou. 

Obr. Č. 25: Pellyho domy na Polickém náměstí 
v současné podobě. 

122 Froté - tkanina se smyčkovou vazbou ( k výrobě ručnfko., osušek, županů) 
123 Pichl Miroslav. Police nad Metuji v datech., str. 152 
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6. Znárodnění textilního průmyslu na Broumovsku 

6.1. Textilní výroba po roce 1945 

V posledních měsících 2. světové války se výroba v textilních závodech na 

Broumovsku úplně zastavila. Schrollovy závody s osmi sty zaměstnanci přešly pod 

národní správu a obdobně to bylo i s ostatními továrnami. Tato situace trvala do 

října roku 1945, kdy byly textilky znárodněny. První poválečné měsíce byly 

provázeny nedostatkem uhlí, bavlny a dalších surovin. Bylo nutné vrátit některé 

provozy z válečné výroby opět na textilní výrobu. Dalším problémem zvláště, 

v Broumově a Meziměstí, byl nedostatek kvalifikovaných odborníků. 

Z Broumovska bylo odsunuto 22 000 Němců, za které nebyla rovnocenná náhrada. 

124 Osídlování pohraničí probíhalo pomalu a tím váznul i přísun pracovní síly pro 

textilní závody. Jiná byla situace na Policku, které bylo české. 

Po znárodnění se finny "Schroll" Olivětín, "Gyger" v Broumově - Velké Vsi a 

"Vilém Pelly" Police nad Metují staly základem Východočeských bavlnářských 

závodů se sídlem v Náchodě. Postupně se obnovovaly vazby na vývoz a v roce 

1948 se vyváželo již do 7 zemí, především do USA a Kanady. Ukázalo se, že kolos 

Východočeských bavlnářských závodů s rozdílnou výrobou je těžko zvladatelný, 

proto ministerstvo průmyslu přistoupilo k rozdělení na "Tepnu" Náchod, "Metu" 

Police nad Metují a "Vebu" Broumov - Olivětín. 

Později došlo ke sloučení Mety a Veby v jeden podnik s ředitelstvím v Broumově -

Olivětíně. Meta se specializovala na výrobu smyčkového zboží a Veba na česané 

damašky, bílé a pestře tkané atlasgrádly 125 a další povlakové typy lůžkovin. Výroba 

šatovek, plénkovin a ubrusů byla zastavena. Veba měla provozy v těchto místech: 

Broumov - Olivětín, Velká Ves, Meziměstí, Martínkovice, Police nad Metují, 

Bukovice, Machov, Žďár nad Metují, Nízká Srbská, Jívka, Petrovice a Havlíčkova 

Borová. Postupem doby byly menší provozy zastaveny. Například v Martínovicích 

se závod proměnil ve sklad hotového zboží. Veškerý vývoz pro Vebu zajišťoval 

podnik zahraničního obchodu Centrotex. 126 V roce 1958 již podnik dosáhl 

124 Košťál Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska, str. 103 
125 Atlasová tkanina - tkanina s vysokým leskem a hladkým povrchem 

Atlasgrádl- tkanina s podélnými nebo příčnými pruhy 
126 Cižmar Zeno. 150let textilní průmyslové tradice na Broumovsku. str. 26-27 
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předválečné úrovně vývozu, který činil 70 % celkové výroby. V roce 1960 směřoval 

vývoz již do 88 zemí světa. Veba získala titul "Vzorný exportní podnik'. 

Ani textilky na Broumovsku se nevyhnuly zapojení do socialistického budování a 

plnění pětiletých plánů. Celostátně nejznámější postavou údernického hnutí se stala 

tkadlena ze závodu Veba Olivětín Anna Vacková, která obsluhovala 90 stavů. Že 

mezi stavy neběhala sama se mluvit nesmělo, ani uvádět, že tento systém práce 

přinášel zmetky a nekvalitní tkaninu, ale Vacková obdržela na Hradě vysoké 

vyznamenání. Za pár měsíců už pracovala v krajských odborech a takové množství 

stavů již nikdo neobsluhoval. Hospodářský význam textilních závodů na 

Broumovsku si uvědomovalo i tehdejší komunistické vedení státu. Veba byla 

oceňována různými tituly a řády. Například "První údernický závod v roce 1949", 

"Řád práce v roce 1965". 

V 50. letech navštívil olivětínský závod Ludvík Svoboda a po něm řečnila 

k textilákům i Gusta Fučíková. 127 Veškeré investice však v tehdejší době 

směřovaly do těžkého průmyslu a měst v okolí těchto závodů. Textilní průmysl 

pouze odevzdával zisky do státní pokladny, což se začalo projevovat i na vnějším 

vzhledu továren a jejich okolí a nulové bytové výstavbě. Nebýt velkorysostí 

Schrollů a dalších továrníků, kteří na výstavbu bytů, závodních jídelen, prodejen i 

kulturních zařízení pro své zaměstnance nezapomínali, nastal by asi odliv 

pracovníků z Broumovska. K určitému obratu ve výstavbě bytů došlo až v 70. a 80. 

letech minulého století. Požadavky na kvalitu textilního zboží pro vývoz a 

k uspokojení i domácí poptávky přinutily vedení podniku, aby začala s modernizací 

strojového vybavení jednotlivých závodů. Nejprve to bylo na počátku 60. let 

zavedení žakárských stavů sovětské výroby, ale ke skutečnému skoku došlo v 70. 

letech zakoupením švýcarských skřipcových stavů Sulzer. 128 Polická přádelna se 

stala na přelomu 60. a 70. let první bezvřetenovou přádelnou v Československu. 

Stále větší poptávka po smyčkovém zboží přiměla vedení, aby v Polici nad Metují 

vybudovali novou tkalcovnu na tyto výrobky. V roce 1956 připadal podle statistiky 

jeden froté ručník na 10 obyvatel, froté osuška byla přepychem a jedna připadala na 

130 obyvatel. Do roku 1975 se výroba froté ztrojnásobila a Veba byla monopolním 

výrobcem. Nabízela 39 výrobků froté v různých úpravách a barevných dezénech. 

127 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 28-30 
128 Skřipcový stav - plně automatický, universální stav bez použití člunku 
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Vyráběla i zboží k různým příležitostem, například ručníky a osušky k mistrovství 

světa v ledním hokeji v roce 1972. 129 

V roce 1972 začal ve Vebě pracovat první obří počítač Celatron, který měl 

zkvalitnit administrativu a pomoci i výrobě. 

Dochází opět ke koncentraci výroby, ruší se závod v Jívce, v Bukovici a vzdálenou 

Havlíčkovu Borovou přebírá "Mileta" Hořice. 

Stěžejní výrobou však zůstávají damašky a lůžkoviny. Tento správný trend, který 

Veba nastoupila, byl potvrzen v 90. letech i v současnosti. 

6.2. 90. léta 20. století 

Nová politická situace přinesla i nutnost změn v hospodářské oblasti. Nevyhnuly se 

tomu ani textilní podniky na Broumovsku. Veba vypracovala vlastní plán přechodu 

ze státního podniku na akciovou společnost i navázání nových obchodních 

kontaktů. Projekt transfonnace na akciovou společnost byl na jaře v roce 1992 

schválen a došlo k zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku. 

Podnik byl ohodnocen na 560 milionů korun. Tak jako většina společností 

v republice přistoupila i Veba a.s. na kupónovou privatizaci. Hodnota podniku byla 

rozdělena na tisícikorunové akcie, které byly fonnou kupónových knížek nabídnuty 

k prodeji veřejnosti. Podle privatizačního projektu se z majetkové podstaty podniku 

vypořádaly nároky restituentů znárodněných malých továren, které se po roce 1949 

staly součástí Veby a to buď přímým vydáním nemovitostí nebo, a to z větší části, 

fonnou akciových podílů v nové společnosti součástí Veby. Veškeré byty na 

sídlištích v Broumově, včetně mateřských školek i podnikové ubytovny, získal 

bezúplatným převodem městský úřad v Broumově. Zkrátka nepřišly ani další 

městské a obecní úřady, kterým Veba převedla majetek v celkové výši 137 milionů 

korun. 130 

V roce 1992 vlastnila Veba jako akciová společnost provozy v Broumově -

Olivětíně, v Broumově - Velké Vsi, v Polici nad Metují, v Meziměstí, 

v Martínkovicích, v Machově, Petrovicích a Jívce. Mimo kupónovou privatizaci se 

samostatně privatizovalo středisko strojních a generálních oprav, založené v roce 

1874 jako speciální dílna Schrollova podniku. 

129 Bouza Erik, Vaňková Věra. Osm století textilní výroby na Broumovsku, str. 33 
130 Cižmar Zeno. l50let textilní průmyslové tradice na Broumovsku, str. 34 
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život akciové společnosti poznamenala restrukturalizace textilního průmyslu nejen 

na českých, ale i na zahraničních trzích. Dlouhodobým poklesem začala od roku 

1992 procházet výroba froté. Zlepšení měla přinést modernizace závodu v Polici 

nad Metují ve výši 140 milionů korun, vybavením novými švýcarskými stavy 

Sulcer a s nimi zahájily provoz historicky první elektronické žakáry značky Bonas 
131 

Příští rok ale přinesl celoevropskou recesi textilního průmyslu. Začaly stagnovat 

zahraniční trhy, které pro Vebu a.s. znamenají 80 % produkce. Válka v Jugoslávii 

znamená ztrátu tradičního odběratele, podobně i války a devalvace měn některých 

států v západní Africe zhoršují situaci. I rozdělení Československa znamená ztrátu 

části trhů. Následná ztráta vývozních tržeb, která překročila částku 180 milionů 

korun, přinutila Vebu a.s. k hledání nových odbytišť v Kanadě a USA. 

Navzdory obtížné situaci pro textilní průmysl v celé Evropě, která pokračuje 

v dalších letech, se snaží Veba překonat situaci další modernizací, zvyšováním 

produktivity práce a dalšími opatřeními. Je nutné překonat i zvyšující se ceny 

bavlny, které dosáhly historického maxima. 

Ze zastaralé přádelny v Meziměstí, která je zrušena, se budují centrální sklady. Je 

prodán odlehlý malý závod v Jívce. Důležité bylo obnovení trhů v západní Africe. 

Jako první textilka v České republice získala Veba a.s. certifikát jakosti ISO 9001. 

132 V Broumově byla otevřena nová podniková prodejna, která nabízí celý sortiment 

svých výrobků. Od roku 1990 do roku 1994 se zmenšil počet pracovníků Veby o 

1 100 z celkového počtu 4850 zaměstnanců. 

V roce 1994 oživil podnik sociální program pro zaměstnance. Poskytuje půjčky při 

koupi bytů do osobního vlastnictví, poskytuje příspěvky na dopravu, na rekreaci 

dětí. Podle délky zaměstnání v podniku dostávají zaměstnanci věrnostní příplatky, 

příspěvky na stravování i pro penzisty a také možnost penzijního připojištění. 

Společnost zakládá podnikovou banku. V roce 1995 vznikají dceřiné společnosti 

Vebagal a Vebatrade. 133 

Protože všechny závody Veby a.s. leží v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, 

bylo nutné řešit problémy vypuštění odpadních vod napojením na nové čistírny 

v Broumově a Machově a uskutečnit rekonstrukci čistírny odpadních vod v Polici 

131 Žakárský stav - stav na tkaní velkých vzorů 
132 Cižmar Zeno. 150let textilní průmyslové tradice na Broumovsku. str. 37 
133 Cižmar Zeno. 150let textilní průmyslové tradice na Broumovsku. str. 37 
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nad Metují. Ještě závažnějším úkolem bylo ukončení činnosti tepláren na hnědé uhlí 

nebo mazut a plynofikovat všechny závody. Tím byl učiněn důležitý krok ke 

zkvalitnění čistoty ovzduší a vod v CHKO. 

Povodeň na řece Stěnavě v roce 1997 způsobila škody závodům v Olivětíně a Velké 

V si ve výši 25 milionů korun. 134 

V roce 1998 vyhlásil dosavadní většinový vlastník Veby a.s. Centortex úpadek a 

polovinu akcií získala společnost Pyrr s.r.o. Paralelně vstoupila do Veby a.s. 

společnost Incot s.r.o. Pád Centrotexu jako hlavního exportéra měl za následek 

propad vývozu a následně i tržeb. V následujícím roce Veba a.s. vykázala ztrátu 

kolem 30 milionů korun. 

Do roku 2000 se situace stabilizovala. Pokračovalo se v modernizaci, Incot se stal 

většinovým vlastníkem a Veba převzala vývozní aktivity Centrotexu a začala 

obchodovat i po internetu. Navzdory problémům textilního průmyslu v republice 

Veba a.s. vykázala v roce 2000 čistý zisk 51 milionů korun. 135 

Do roku 2005 se podařilo modernizovat všechny provozy. Bylo nutné ukončit 

provozy přádelen, i když patřily k nejmodernějším, protože se nevyplácí dovážet 

surovou bavlnu a je levnější nakupovat hotovou kvalitní přízi v Egyptě a v Asii. 

Ukončení činnosti přádelen neznamená propouštění. Většině z přibližně 200 

pracovníků přádelen byla nabídnuta rekvalifikace a zaměstnanci byli poté 

převedeni do jiných provozů Veby. Posilování pružnosti pracovníků ke změnám je 

jedním ze strategických cílů společnosti, který je podporován strukturovaným 

motivačním systémem, zlepšovaným systémem orientovaným na základní pracovní 

úroveň, kvalitní (nadstandardní) kolektivní smlouvou a specifickými prvky 

sociálního programu. Celkově uvedená opatření vyúsťují v kultivaci a akceptování 

firemních hodnot výraznou většinou pracovníků. 

I když předení nepochybně bylo významnou součástí textilní tradice Broumovska, 

bylo nezbytné adekvátně reagovat na změny podnikatelského prostředí v zájmu 

zachování a dalšího rozvíjení této tradice jako celku. Veba se zařadila mezi 50 

prosperujících českých firem. Postupně přebírá obchodní aktivity Centrotexu, 

134 Broumovský Zpravodaj Č. 8, str. 9 
135 Cižmar Zeno. l50let textilní průmyslové tradice na Broumovsku. str. 38 
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například v Kanadě. V současné době navzdory krizi patří mezi zdravé a úspěšné 

podniky v naší zemi. 
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7. Současnost textilní výroby na Broumovsku 

Textilní průmysl nepatří v současné době v naší republice k odvětvím, které by se u 

nás rozvíjely a u kterých by se zvyšovaly roční zisky. Naopak řada dříve 

významných podniků skončila svoji produkci nebo jsou v konkursu. Tak například: 

Tepna Náchod, Perla Česká Třebová, Seba Tanvald, Tiba Dvůr Králové a mnoho 

dalších. V našem městě působí akciová společnost Veba a.s. Broumov, která je 

největším průmyslovým podnikem na Broumovsku a zaměstnává 1 370 pracovníků 

a prakticky je hlavním zaměstnavatelem regionu. 

V čem byla příčina, že Veba a.s. se jako jediný podnik udržel a plánuje každoroční 

zvyšování zisku? Od počátku privatizace investovala akciová společnost do 

zdokonalování produktů na základě vlastního vývoje, moderních technologií a 

prováděla pennanentní restrukturalizaci a intenzifikaci výroby. V uplynulých Sti 

letech vložil podnik do nových technologií téměř 450 milionů korun. Mohl si to 

dovolit, protože obrat v roce 2007 činil 1,5 miliardy korun. Důležitá je úzká 

spolupráce s rozhodujícími zákazníky, kontinuita podnikatelského záměru a 

schopnost rychlé reakce na změny na trhu. 136 

Veba a.s. se tradičně orientuje na náročnou žakárskou výrobu bytového a oděvního 

sortimentu, froté zboží všeho druhu, stolní prádlo a lůžkoviny, žakárské košiloviny. 

Velmi dynamickým prvkem sortimentu je specifická žakárská tkanina 137 sloužící 

jako materiál pro tradiční africké oděvy - bavlněný brokát. Žakárské damašky a 

výrobky z nich nabízí jako jediný podnik v České republice a ve střední Evropě. 

Z 80 % je závislá na vývozu svých výrobků. ledním z důležitých kroků Veby a.s. 

bylo proniknutí na africké trhy svým "africkým brokátem" 138. Nejkvalitnější africké 

brokáty jsou po řadu let skutečným obchodním fenoménem a obléká se do něj nejen 

značná část Afriky, ale i silné africké minority ve Francii a Velké Británii. Mimo 

Afriku patří mezi největší odběratele výrobků Veby a.s. Německo, USA, 

Skandinávie a Británie. 

Africké brokáty představují v západní Africe významné zpracovatelské odvětví s 

barvířskými a konfekčními dílnami, ve kterých se špičkový průmyslový produkt 

136 Pancíř, Jiří. Rozhovor s Ing. Novákem, generálním ředitelem a.s.Veba., str. 34 
137 Žakárská tkanina - tkanina se složitou vazbou a složitým vzorem 
138 Africký brokát - těžká, vícebarevná tkanina se složitým vzorem, ještě protkávaná dalšími, třeba 

stříbrnými nebo zlatými nitkami 
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přetváří v mužské i ženské oděvy nejvyšší hodnoty. Veba patří do exkluzivního 

klubu několika málo evropských výrobců, kteří zvládli výrobu tohoto výjimečného 

produktu v celé komplexnosti a stala se lídrem trhu při jeho dalším vývoji. 

Obr. Č. 26: Ke zlepšení odbytu svých výrobků založila Veba a.s. v řadě měst své 
vzorkové prodejny. 

Vzorková prodejna akciové společnosti Veba v Broumově. 

Novými trhy Veby a.s. se staly africké státy. Soustředění se na výrobu afrického 

brokátu má své jasné opodstatnění. Africké trhy jsou pro Vebu a.s. velice 

významnou destinací jako odbytiště jejich výrobků. Vlastní vývoj, neustálé 

zdokonalování, originální kolekce vedou ke stále se zvyšující oblibě afrického 

brokátu jako oděvního materiálu na tradičních i nových afrických trzích. Přestože se 

výroba afrických brokátů v období 2006 - 2008 ve Vebě více než zdvojnásobila, 

rostla poptávka a požadavky zákazníků stále rychleji. Mimo vlastních kapacit pro 

Vebu a.s. vyrábějí v kooperaci další české textilní firmy Hedva, Incot, Mileta a 

další. Je zřejmé, že orientací na Afiiku čelí firma nové situaci a novým výzvám. 

Veba a.s. v letech 2003 - 2005 výrazně kvantitativně i kvalitativně zvýšila objemy 

afrického brokátu zejména zvládnutím technologií konečných úprav zboží. 

Veba vykročila s projektem "ART-FIN" pro dotace ze Strukturálních fondů EU. 
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Co je to ART - FIN? Pouze bílé provedení brokátu je pro africké zákazníky 

pouhým polotovarem, který je určen pro další zpracování - lokální barvení a 

konečné úpravy. Toto je prováděno pouze v tradičních afrických dílnách. Tento 

proces lokální, artisanální úpravy nebylo doposud možné pro žádného dodavatele 

brokátu nahradit průmyslovou výrobou. Tato konečná artisanální úprava, která byla 

doposud aplikována pouze na africkém kontinentě, byla pro tým vebských vývojářů 

v posledních čtyřech letech velkou výzvou. Zahájen byl vývoj nového produktu 

označeného ART - FIN. Intenzivně byly hledány nové možnosti jak napodobit 

průmyslovým způsobem konečné efekty na brokátu. Byly navrženy vzorky, které 

byly porovnány s africkými a výsledek byl více než pozitivní. Veba a.s. usoudila, že 

představí vzorky africkým obchodním partnerům a zákazníkům kjejich vyjádření a 

názorům. Po dlouhé cestě vývoje Veba a.s. získala testovací zakázky a představila 

svoji artisanální úpravu zákazníkům. Ohlasy byly více než příznivé a nyní se hledají 

možnosti, jak posílit výrobní kapacity, aby bylo možno uspokojit potřeby afrických 

zákazníků. 139 

V loňském roce byla podniknuta cesta do centrální Afriky - Nigérie, Beninu a 

Ghany. Cílem cesty bylo zmapovat nová teritoria, případně vytipovat nové 

zákazníky a tím zahájit přímou spolupráci. V únoru letošního roku proběhla další 

prezentace výrobků a.s. Veba v centrální Africe. Tentokrát se zástupci firmy vydali 

do středoafrické Konžské republiky. Cílem této marketingové cesty byla nejenom 

prezentace samotného afrického brokátu, ale i sortimentu domácenského textilu -

tedy damašků a froté. 

Během cesty zástupci jednali s celou řadou místních obchodníků a podnikatelů. 

Zájem o zboží projevili jak majitelé drobných butiků a konfekčních dílen, tak i velcí 

a významní dodavatelé vybavení pro místní hotely a restaurace, obchodníci a 

majitelé luxusních kamenných obchodů. Některé obchody byly uzavřeny přímo na 

místě, ty další se rodí nyní, po návratu domů. 

V damaškových lůžkovinách z Veby spí i členové thajské královské rodiny a do 

brokátu z broumovské Veby se obléká i libyjský vůdce Muammar Kaddafi. Brokáty 

z Veby Broumov se dostávají do podvědomí Afričanů jako značka "vysoké 

kvality". 140 

139 Informační Bullet - in akciové společnosti Veba Broumov, č.1 
140 Informační Bullet - in akciové společnosti Veba Broumov, č.1 
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Jednou z podmínek udržení provozu textilního podniku je provádění modernizace. 

Proto se Veba a.s. rozhodla zúčastnit vyhlášeného programu Ministerstva průmyslu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro období 2007 - 2013 v rámci 

Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 15 programů finanční podpory. 

Mezi nimi byl vyhlášen v roce 2008 i program INOVACE, který je určen pro velké 

podniky, mezi které se Veba a.s. řadí. Po dlouhé měsíce Veba a.s. shromažďovala a 

připravovala všechny podklady a přílohy k ART- FINU, aby doložila inovaci 

produktu a celého průběhu procesu. Plná žádost projektu byla podávána počátkem 

února letošního roku a Veba a.s. netrpělivě očekávala výrok hodnotící komise. 15. 

4. 2009 bylo vydáno vyrozumění, že projekt byl schválen a vyhověl tak všem 

požadavkům hodnotitelů. ll. 6. 2009 bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu 

podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Projekt ART - FIN je realizován v období od října 2008 do června 2011 a Je 

rozvržený do 5 investičních etap. Rozpočet projektu je rozvržen na úrovni cca 200 

milionů Kč s maximální dosažitelnou hodnotou dotace 75 milionů Kč. 141 

Za posledních 20 let investovala Veba neuvěřitelných 1,9 miliardy korun, a to 

včetně investic do ekologie, pracovního prostředí a bezpečnosti práce. Jen za 

poslední dva roky 2007 - 2008 se investice přiblížily k 400 miliónům Kč a 

současně bylo dalších 250 miliónů Kč určeno na opravy a údržbu stávajících 

zařízení. 

Výkony a tržby firmy v důsledku toho vzrostly o 600 miliónů korun, což je více než 

o 50 %. Tím, že prudce investuje do nových technologických procesů, roste nejen 

produktivita práce, ale i poptávka po jejím zboží. V roce 2008 bylo dosaženo 

historicky rekordních tržeb v úrovni 1,7 miliardy Kč, ze kterých přes 80 % 

směřovalo na vývoz do čtyř světadílů. 142 

141 Informační Bullet in akciové společnosti Veba Broumov, č. 2 
142 Pancíř, Jiří. Rozhovor s Ing. Novákem, generálním ředitelem a.s.Veba, str. 33 
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vývoj tržeb VEBA, textilní závody a.s. 
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Obr. Č. 27. 

7.1. Úspěchy Veby 

Veba a.s. se zúčastňuje mnoha veletrhů. V polovině ledna 2009 se Veba a.s. 

zúčastnila významného mezinárodního veletrhu bytového textilu ve Frankfurtu nad 

Mohanem. Stánek byl umístěn v jedné z prestižních hal ve společnosti významných 

firem. Účast Veby a.s. byla velmi úspěšná, došlo k jednání s mnoha partnery. 

Vystavovalo celkem 2 721 firem ze 64 zemí. Veletrh navštívilo 74 000 účastníků ze 

121 zemí. 

Mezinárodní veletrhy módy STYL A KABO byly tento rok opět největší prezentací 

módního průmyslu v České republice i ve střední Evropě. V únoru 2009 se v Brně 

v expozicích představily kolekce 807 značek ( což je oproti loňskému roku o více 

než 200 značek méně) z 22 zemí. Mezi vystavovateli nechyběli nejvýznamnější 

tuzemští výrobci oboru. V průběhu galavečera pořádaného v rámci zahájení 

veletrhu přispěla i Veba a.s. svými materiály do módní přehlídky. Únorový veletrh 

je tradičním místem vyhlášení prestižních cen časopisu TEXTILŽURNÁL "Zlaté 

ramínko". 

Prestižní cena "Zlaté ramínko" každoročně vyznamenává podniky z textilního a 

oděvního průmyslu, které působí na českém a slovenském trhu. Kritériem udělení je 

mimořádný výkon v kterékoliv sféře podnikatelské činnosti nebo celková 

podnikavá výkonnost. Veba a.s. byla oceněna touto cenou za rok 2008 v kategorii 

"Výrobce roku ČR". Ocenění převzal předseda představenstva a generální ředitel 

a.s. Veba Ing. Josef Novák. 143 

143 Infonnační Sullet - in akciové společnosti Veba Sroumov,č. 2. 
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Obr. č. 28. 

Veba a.s. prochází obdobím silného rozvoje a růstu, který výrazně kontrastuje se 

značně neutěšenou situací českého textilu jako celku. Firma má jasnou strategii 

rozvoje, ambiciózní plány dalšího růstu a na žebříčku velikosti a významu textilních 

výrobců se trvale propracovává vzhůru.V roce 2009 se stala naší 4. největší českou 

textilkou a v celoevropském kontextu patří do osmé desítky. 

Obr. Č. 29: Veletrh STYL 2008 Brno 

7.2. Předseda představenstva a generální ředitel a.s. Veba Ing. Josef Novák 

o významných průmyslnících píši již v kapitole 5, ale generálního ředitele zařazuji 

až do současného dění Veby a.s. Je podstatný rozdíl mezi bývalými majiteli 

textilních podniků a funkcí generálního ředitele v současnosti. I proto patří zmínka 

o této osobě až do této kapitoly. 

Ing. Josef Novák působí ve své funkci již 17 let. Jeho manažerské schopnosti měly 

v minulosti obrovský vliv na osud firmy a často zachránily firmu před pádem a 

značnými ztrátami. Josef Novák je v manažerských kruzích známou osobností aje 

mnohdy právem obdivován pro jeho vedoucí schopnosti. Od samého počátku ve 
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funkci generálního ředitele se řídí heslem: " Nikdo se nepostará o naše věci, pokud 

se o ně nepostaráme sami." 

Od roku 1992 Veba a.s. investuje do nových technologií, modernizuje strojový 

park, důsledně se stará o kvalitu svých výrobků a řídí se druhým heslem: " Firma 

stojí a padá s úspěšností dovozu a vývozu. " 

Ing. Josef Novák je zároveň prezidentem Asociace textilního, oděvního a 

kožedělného průmyslu České republiky. 

Nejprestižnější osobnostní manažerská soutěž v České republice každoročně volí 

osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a 

přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Letos byla poprvé posuzována mimo jiné 

i kvalita strategií, které manažeři zvolili k překonání celkově nepříznivé 

ekonomické situaci a důraz byl kladen na zhodnocení kvality rozvoje lidských 

zdrojů. V letošním roce bylo do soutěže nominováno celkem 148 osobností. Ing. 

Josef Novák zvítězil v kategorii "Manažer odvětví" (výroba a zpracování textilu, 

oděvů a kůže), v celkovém pořadí TOP 10 soutěže "Manažer roku 2008" obsadil 4. 

místo. 

Ing. Josef Novák v jednom rozhovoru uvedl, že se nepovažuje za prvoplánově 

soutěživý typ a je si plně vědom rčení "Každá sláva polní tráva". Tvrdí, že minulé 

úspěchy nejsou totiž zárukou úspěchů budoucích. Jeho kandidatura do soutěže 

vznikla i proto, že chtěl více zveřejnit úspěch a rozvoj Veby a.s. 

Často se v rozhovorech nabízí otázka, jak to vlastně dělá, že podnik, v jehož čele 

stojí již od roku 1992, prosperuje i v dobách, kdy dochází k trvalému zhoršování 

podnikatelských podmínek zejména pro silné vývozce, mezi které Veba a.s. patří. 144 

144 Pancíř, Jiří. Rozhovor s Ing. Novákem, generálním ředitelem a.s.Veba, str. 33 
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Obr. č. 30: Na obrázkuje generální ředitel akciové společnosti Veba Broumov se 
svými africkými zákazníky. 

Jak dále uvádí Ing. Josef Novák, český textilní sektor je obecně pod tlakem 

zhoršujících se podmínek, ke kterým patří zejména růst výrobních nákladů nesený 

explozivním zdražováním energií, neomezený přístup konkurenčního zboží v Asie 

na vyspělé trhy a také mezinárodní liberalizace obchodu textilem, která byla 

provedena asynchronně v neprospěch výrobců ve vyspělých zemích. Negativně 

působí i příliš rychlé posilování kurzu koruny pro exportéry, kteří vyvážejí do 

dolarové oblasti. Určitou roli sehrává také nezájem politických, ekonomických a 

intelektuálních elit o dění v textilním sektoru. 145 

Bohužel je již známou věcí, že zejména z Asie přicházejí do Evropy napodobeniny 

a padělky výrobků světoznámých značek. Společnost Veba a.s. byla doposud 

pozornosti tohoto druhu ušetřena. Minulý čas je v tomto případě na místě. Celním 

úřadem Praha 2 bylo společnosti Veba a.s. v průběhu měsíce ledna 2009 doručeno 

sdělení o zadržení zboží podezřelého z porušování práv k ochranné známce Veba 

a.s. V rámci posuzování podezřelého zboží bylo zjištěno, že uvedené zboží nebylo 

vyrobeno společností ani nebylo společností objednáno. Štítky s vyobrazením 

ochranné známky Veba a.s. byly na předmětném zboží použity bez vědomí a 

souhlasu společnosti. Podle údajů poskytovaných Celním úřadem Praha 2 byla 

odesílatelem zboží čínská právnická osoba, místem odeslání Čína. Zboží bylo 

nakonec na žádost Veby zničeno. 

Ing. Josef Novák si je vědom konkurence z Asie, ale tvrdí, že nemusí být smrtící. 

Aby Veba a.s. mohla ustát tuto konkurenci, začala konkurovat luxusním produktem 

a rychlým dodavatelským servisem. Číňané se svými levnými alternativami na 

145 Pancíř, Jiří. Rozhovor s Ing. Novákem, generálním ředitelem a.s.Veba, str. 35 

74 



produkty Veby a.s. dnes nemohou. Tento trh se ovšem nesmí podceňovat a 

generální ředitel Veby a.s. si je stále vědom, že Číňané jsou velmi schopní a dělají 

rychlé pokroky. Pokud se ale specializují na masový trh a levné zboží, nejsou pro 

Vebu a.s. fatální konkurencí. 146 

146 Pancíř, Jiří. Rozhovor s Ing. Novákem, generálním ředitelem a.s.Veba, str. 35 
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8. Závěr 

Chceme-li studovat textilní výrobu na Broumovsku a dějiny Broumovska vůbec, 

musíme vstoupit do archivních dokumentů, které jsou uloženy v několika archivech 

a do dalších většinou dílčích pojednání, rozptýlených v různých historických nebo 

regionálních časopisech a publikacích. Musíme počítat s tím, že větší část těchto 

materiálů je psána německy, tak jak to vyplývalo z osídlení Broumovska, které bylo 

z větší části německé. 

Nezanedbatelnou prací o dějinách textilní výroby je "Osm století textilní výroby na 

Broumovsku" z roku 1972, napsanou Erichem Bouzou a Věrou Vaňkovou. Bez této 

knihy se neobejde nikdo, kdo chce podrobněji proniknout do dějin textilní výroby 

v tomto kraji. Čtenář by ovšem měl k této knize přistupovat kriticky, protože je 

značně nepřehledná a v některých směrech neodpovídá současným poznatkům. 

Pokud jde o archivy, je důležitý okresní archiv v Náchodě, který obsahuje archiv 

města Broumova i obcí na Broumovsku, archivní sbírku JUDr. Eduarda Langera

Schrolla i důležité dokumenty cechů v Broumově. Dalším archivem je oblastní 

archiv v Zámrsku a Státní ústřední archiv v Praze, který obsahuje písemnosti 

broumovských Benediktinů. V 80. a 90. letech byl uspořádán archiv akciové 

společnosti textilních závodů Veba Broumov, kde se nachází velké množství 

podrobných materiálů o výrobě a obchodu s textilním zbožím, zvláště z posledních 

150 let. Nejúplnější jsou dokumenty firmy Schroll, bohužel z ostatních textilních 

podniků jsou dochovány pouze dílčí dokumenty nebo jejich zbytky. 

Autoři dalších článků a publikací se zabývají dílčími úseky textilní výroby na 

Broumovsku ajsou rozptýleny v různých časopisech (Dějiny a současnost, Stopami 

dějin Náchodska, Broumovsko, Rodným krajem, atd.), případně v příležitostných 

publikacích jako je" 150 let textilní průmyslové tradice na Broumovsku". 

Broumovské klášterní gymnázium mělo profesory, kteří se tradičně zabývali 

regionální historií a z nich je nutné především jmenovat Laurenze Winteru, 

Vinzenze Maiwalda a Bedu Menzela. loni se dílčím způsobem zabývali textilní 

výrobou nebo jejími sociálními dopady na život na Broumovsku. 
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Pokusem o ucelenou historii Broumovska, která obsahuje i kapitoly o ruční a 

průmyslové výrobě, je kniha "Das Braunauer Land" vydaná v roce 1971 

Krajanským sdružením ve Forchheimu. 

Ucelená publikace od soukenictví, přes plátno, bavlnu, až po současnost čeká na 

svého autora, který se chopí všech nových poznatků a znovu vstoupí do archivních 

dokumentů. 

Tato diplomová práce by nemohla vzniknout, kdybych neměla možnost navštívit 

archiv Veby a.s. a využít ochoty bývalého ředitele muzea Broumovska, pana 

Miroslava Otteho, který mi poskytl užitečné rady i materiály. S publikacemi a 

časopisy napsanými v němčině mi pomohl bývalý starosta Broumova pan Zdenek 

Streubel. Rovněž tak oceňuji spolupráci s bývalou archivářkou Veba a.s. Ludmilou 

Štěpánovou. Fotografie a materiály ze současné doby mi poskytla sekretářka 

generálního ředitele paní Mrštinová. 
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10. Resumé 

Diplomová práce se zabývá vznikem a rozvoJem textilního průmyslu na 

Broumovsku. Soustřeďuje se na vývoj soukenictví, plátenictví a bavlnářství a 

zachycuje tyto tři obory textilní výroby tak, jak na sebe navzájem navazují. Součástí 

práce je také krátký nástin životní dráhy nejvýznamnějších osobností tohoto 

průmyslu na Broumovsku. Pozornost je věnována jejich snaze o rozvoj textilu a o 

neustálé zlepšování sociální politiky pro jejich zaměstnance. V neposlední řadě 

práce přibližuje i současný vývoj textilního průmyslu, jeho úskalí, ale i úspěšné 

překonávání obtížných období. Cílem této práce je vymezit stěžejní období a 

rozhodující události, které měly vliv na průběh textilního podnikání. Práce 

zachycuje tradici, kteráje po staletí nedílnou součástí Broumovska. 

This Diploma thesis deals with the origin and the development of textile industry in 

Broumovsko. It concentrates on the development of drapery, canvas and cotton 

production and follows these three branches of textile production the way they link 

together. It also includes a brief summary of the most famous personalities of the 

industry in Broumovsko. The attention is paid to their effort to improve textile 

industry and also tbe socia\ benefits for their employees. Moreover, the thesis 

focuses on the current development of textile industry, its struggles, but also its 

effort to overcome the hard times. The aim of this thesis is to define the main 

periods and also crucial events that have had the infuence on textile industry. The 

thesis stresses the tradition, which is for many centuries stili alive in Broumovsko. 

81 



11. Přílohy 

11. 1. Příloha č. 1- Seznam obrázků použitých v textu 

Obr. č. 1: Pohled na Broumov od západu z roku 1750 - uloženo v benediktinském 

klášteře. 

Obr. č. 2: Soukenický znak - z cechovní knihy 1761 - uloženo v muzeu 
Broumovska 

Obr. č. 3: Náhrobní kámen soukenického mistra - v hradební zdi u kostela Petra a 
Pavla z roku 1581. Foto: Otte Miroslav. 

Obr. č. 4: Pohled na klášter. Haun, A. - kolorovaná litografie z 18. století -
uloženo v muzeu Broumovska 

Obr. č. 5: Roubená chalupa v Hejtmánkovicích. Foto: Otte Miroslav. 

Obr. č. 6: Přadlena - uloženo v archivu a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 7: Tkadlec - uloženo v archivu a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 8: Tkalcovský člunek - uloženo v archivu a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 9: Náměstí ve Stárkově z 19. století. Sbírka Otteho Miroslava. 

Obr. č. 10: Pohled na Schrollovy závody v Broumově - Olivětíně z počátku 20. 
století - uloženo v archivu a.s.textilní závody VEBA 

Obr. č. 11: Pohled na Schrollovy závody v Meziměstí na začátku 20. století
uloženo v archivu a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 12: Pohled na Schrollovy závody v Meziměstí na začátku 20. století
uloženo v archivu a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 13: Benedikt SchrolI, foto z 2. poloviny 19. století - uloženo v archivu a.s. 
textilní závody VEBA 

Obr. č. 14: Josef Edler von Schroll, socha před závodem v Olivětíně - uloženo v 
archivu a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 15: JUDr. Langer SchrolI, fotografie z konce 19. stol. Sbírka Otteho 
Miroslava 

Obr. č. 16: Rodina SchrolIů, fotografie ze začátku 20. století - uloženo v archivu 
a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 17: SchrolIovy domy, Masarykova ulice v Broumově. Foto: Otte Miroslav 
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Obr. č. 18: Schrollovy domy, Masarykova ulice v Broumově. Foto: Otte Miroslav 

Obr. č. 19: Schrollův chudobinec, Soukenická ulice v Broumově, foto z konce 19. 
století - uloženo v muzeu Broumovska 

Obr. č. 20: Anselm Heinzel, fotografie z 2. poloviny 19. století. Sbírka Otteho 
Miroslava 

Obr. č. 21: Přádelna a barvírna A. Heinzela v Jetřichově, počátek 20.století. Sbírka 
Otteho Miroslava 

Obr. č. 22: Tkalcovna A.Heinzela v Hynčicích na počátku 20.století. Sbírka Otteho 
Miroslava 

Obr. č. 23: Vilém Pelly, fotografie z l. poloviny 20.století. Foto: Šrůtek, P.
uloženo v archivu a.s. textilní závody VEBA 

Obr. č. 24: Pellyho domy na konci 19. století - uloženo v muzeu Broumovska 

Obr. č. 25: Pellyho domy - současný stav. Vlastní foto. 

Obr. č. 26: Podniková prodejna VEBA a.s.v Broumově - uloženo v archivu a.s. 
textilní závody VEBA 

Obr. č. 27: Vývoj tržeb VEBA a.s., Bullet - in č. 2/2009 

Obr. č. 28: Převzetí "Zlatého ramínka" generálním ředitelem Ing. Novákem, Bullet 
- in č. 212009 

Obr. č. 29: Foto z veletrhu - stánek Veby a.s. , Bullet - in č. 212009 

Obr. č. 30: Afričtí zákazníci s Ing. Josefem Novákem, Bullet - in č. 212009 
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11. 2. Příloha č. 2 - Seznam 0l!!tů benediktinského opatství Svatého Václava 

Břevnovští opaté 
I 

I 

I 

1. Anastasius Radia i 993 - 996 
i 

~ - - _._-- - - -- . -_.- _~ J 
~~ 

• ___ o 

I 

asi 999 - asi 
2. Hieronymus I 

1007 I 

13. Gregorius 
asi 1007 - asi 

1023 

,I asi 1023 - asi:1 
I 

1035 I I 4. Arsenius I 

! 

Miroslaus (nejisté) asi 1035 - asi 
I I 

1043
1 

i 

I I 

I 

~ ~ 

I J asi 1043-I 

5. Meinhardus 
1089 

6. Adalbertus I 1089 - 1110 ~ ~ -

I 7. Klemens I. J 1110-1127
1 

r 8. Udalrich 
1 

1127 - 1129 I 
I 

[ 9. Petrus I. 
I 

;1 

-
1129 - 1167 I 

I ~ ~ - ~ 

10. Hartmannus 
1- _ 

1167 - 1169 I 
~ ~ ." •• -'0 o.. . 

11. Heinricus I. J 1169 - 1197 
, Zdeno (ve starých seznamech vynecháno) 1197 
, 

r 12. Kuno J 1197 - 1217 
I -- --- ~ - ~ - ~ 

, 13. Dluhomilus jl 1217 - 1236 I 

i 

1236 - 1238 I '114. Paulus I. 

r 15. Klemens II. 1238 - 1249 J 

~ ~1249 - 1253 II ~ 16. Vitus ~ n 

1117. Martinus I. 

r1S. Christianus 

1253-1278 I 

II 1278 - 1289 

'119. Bavarus de Nečtin J 
'120. Teoderich 1332 - 1336 I 
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121. Před~orius de Chraustoklat j[ 1336 - 1360 

122. Divissius I. il 1360 - 1366 

i~. Ulricus nobilis de Ružovic J 1366 - 1381 
I 
I 

... j 
I -

II [24. ~_~_n~icus II. de Lochovic 1381 - 1385 
I --I 25. Divissius II. 

I 
1385 - 1409 ! I 

i 

i 26. Zyffridus 
I 

1409 - 1419 

Břevnovští opaté, kteří sídlili od roku 1420 v Broumově 

l27. Nicolaus de Jistebnic _ _ ___ I __ 1419 - 1426 : 

, 28. Hermannus de John Jl , 

1426 - 1449 _I 

:129. Johannes I. II 1449 - 1460 

'bo. Gallu~ _I 1460 - 1463_ 

~ 31 Gregonus II. 146~ I 
132. Petru s II. Jl 1464 - 1475 J 

1133. Johannes II. _ II 1475 - 1481 I 

il~4~Gregorius III. _ _ ~ 1481 - 1483 I 

I~· Paulus II. Birke__ ][ 1483 - 1499 I 
136. Klernens III. I[ 1499 - 1506 I 

i1 37. Gregorius IV. lL 1506 I 

1~[3=8=.=L=au=r=e=nt=iu=s=========_=_=======_= ___ ======_=_=== ___ = ___ ~jFI =---=1=5=~=6=-=1=_~=~-=;~i' 
IIF~=9.=J=ac~o=bu=S=I.====~~~~~~==~~==~J 

1515 -1537 : 

!,rF4=o=.M=a=t=hia=s============================~Ir==15=3~7=-=15~5~3~1 
i
l 
41. Johannes III. Chotovský de Chotov I,I 1553 - 1575 i 

ilF=======================================~ 
~2. Martinus II. Korytka de Pravdovie . I H 1S75 - 1602 

I:-=4=3=. =W=o=lfg=a=n=g=us==S=el=e=~d=e=_~=d=e=p=ro=s=SO=V=iC========~ __ =_= ___ ~_ =_ = __ ~_ j __ 160~ - 1619 

:~4=4=. =Jo=h=a=n=ne=s=B=e=n=~=~=(I=.)=F=la=c=cu=s=d=e=F=a=lk=e=n=be=r=g========~11 p _~ 621 - 1B4? 

,rF~=5=. _=A=~e~x~iu=S=H=í.i=~n=e=r==================_=_ ====11_ 1646 - 1651 

iI 46. Augustinus Seyfert II 1652 - 1663 i 
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~ 47. Thomas Sartorius ... 

'148. Othmarus Zinke 

:149. Benno II. Lobl 

'150. Friedericus Grundmann 

151. Stephanus Rautenstrauch 

1[52. Jacobus II. Chmel 

153. Fortunatus Bohm 

ll! 54. P~acidus. Benesch 

,b5. Johannes Nepomuk Rotter 

,156. Rupertus Smolík 

1.57. Bruno Čtvrtečka 
,b8. Guilielmus Rudolf 

1[59. Dominicus Prokop 

Břevnovští opaté, kteří jsou od roku 1939 odděleni od 

Broumova 

:11. Anastasius Opasek 

'I 2. (převorProkop Siostrzonek) . __ u __ 

!BroumOVŠtí opaté, kteří jsou od roku 1939 odděleni od 

: Břevnova a od roku 1946 sídlí v Rohru 

\ 1. Dominicus Prokop 

1-

12. Virgilius Kinzel 

'l 4. Gregorius Zippel 
I -

I 3. Johannes Nepomucenus Zeschick 
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1663 - 1700 

1700 - 1738 

I 
1738-1751 I I 

I 

jl " 1752 - 1772 : 
] 

i 1773 ~ 1785 ,I 

i 1786 - 1805 i 
, , 

, 1806 - 1818 
, 

1 1818 - 1844 : 

i~44-1886 i 

II 1886 - 1887 : 

I 1887 - 1922 i 

J 1922 - 1926 i 

II 1926 - 1939 

J 
, 

1947 -199~ 

1999 -

II 
I 1939 - 1969 (+, 
I 1970) I I 

_I I 

I 

1969 - 1988 (+i I 

I 

II 

1998) I 

I 

1988 - 2002 I 

I 

i I 

.1. 
2002 -

I --



11. 3. Příloha č. 3 - Významné osobnosti Broumova a Broumovska 

Broumov, úměrně své velikosti, se může pochlubit jak významnými rodáky tak i 

osobnostmi, které v tomto městě pobývaly. Zde jde především o studenty nebo 

absolventy nejprve klášterní benediktinské školy, později klášterního gymnázia a od 

roku 1945 státního českého gymnázia. V menší míře to byli Češi, převažovali 

Němci, ale až do 2. poloviny 19. století se na národnost tak nehledělo. Tyto 

osobnosti v minulosti zaujímali významná místa v církevní hierarchii, ve státní 

správě, na vysokých školách nebo působili v uměleckých oborech. 

Nejvýznamnější osobou středověku, která pobývala a studovala v broumovském 

klášteře byl ve 14. století Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský ( jeho 

hrobka s monumentální sochou se nachází v gotickém chrámu nedalekého 

Klodzka.) 

Bohuslav Balbín studoval v klášterním gymnáziu kolem roku 1631. 

J. G. A Hesselius (1630 - 1695), městský písař, správce broumovského klášterního 

panství je autorem slavného ilustrovaného urbáře klášterního panství a dějin 

selského povstání na Broumovsku v roce 1680. Oba rukopisy byly několikrát 

vydány nebo se staly pramenem pro významné vědecké práce. (Rukopisy jsou 

uloženy ve státním archivu Zámrsk). 

Georg Kiinzel, ( 1620 - 1680 ), šonovský šolc, vůdce selského povstání, který byl 

r.1680 popraven na broumovském náměstí. 

Významní opaté: 

Thomas Sartorius, který se narodil v Broumově r.1630, započal rozsáhlou barokní 

přestavbu kláštera. 

Otmar Zin ke po studiu na broumovském gymnáziu získal profesuru filosofie na 

pražské univerzitě. Stal se opatem a pokračoval v rozsáhlé barokní výstavbě. Pozval 

do Broumova významné pražské barokní stavitele Kryštofa a Kiliána Ignáce 

Dlentzenhoferovi a další významné barokní umělce např. sochaře Jana Brokofa. 
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Johann Babtist Lachenbauer, absolvent broumovského gymnázia, který se r. 1741 

narodil v Broumově. Stal se rektorem generálního semináře ve Vídni a r. 1786 

biskupem v Brně. 

Heinrich Kahlert, narozen r.1638 v Broumově. Stal se opatem ve slezském 

Heinrichau, kde zahájil velkou barokní přestavbu, reformoval řádový život a po 

tureckých válkách obnovoval opatství v uherském Zircu. 

Johann Deimling, narozen roku 1700 v Broumově, ředitel klášterního panství, 

proslul organizováním manufakturní výroby a plánem obnovy Broumovska po 

sedmileté válce. 

Nepomuk Johann Rotter, narodil se 1807 v Broumově. Po absolvování 

klášterního gymnázia vystudoval v Praze filosofii a teologii, stal se univerzitním 

profesorem, rektorem UK, členem panské sněmovny, byl nejvýznamnějším opatem 

19. stol. Podporoval vědu a umění, přátelsky se stýkal s významnými osobnostmi 

českého kulturního života. Významným způsobem podporoval charitativní činnost. 

Zemřel v Broumově roku 1886. 

Spisovatelé a publicisté: 

Alois Jirásek se narodil 1851 v Hronově, zemřel v Praze 1930. 

Do Broumova přišel roku 1862 do hlavní školy, aby se zdokonalil v němčině, 

následující rok vstupuje do klášterního gymnázia. Místa pobytu - první rok ve 

Velké V si, potom "na handlu" v Hejtmánkovicích, dále v ulici Protifašistických 

bojovníků a dále pod klášterem, viz. pamětní desky. 

V Broumově poprvé přečetl "Babičku", u místního knihkupce si koupil "Rukopis 

Královédvorský". Na gymnáziu měl Čelakovského "Českou čítanku". Do klášterní 

knihovny docházel "Lumír" a "Květy".V Broumově budoucí dramatik spatřil první 

skutečný divadelní sál a uviděl profesionální soubor. 

Vavřinec Wintera (1864 -1914), profesor klášterního gymnázia, nejvýznamnější a 

nejplodnější regionální kulturně historický spisovatel před 1. světovou válkou. 

"Historie Broumovska a protestantského hnutí" atd. 
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Stanislav Brandejs (1891 - 1957 ), diplomat, publicista, překladatel. 

Napsal" "Kniha o Polici nad Metují a Policku" 

Jan Bezděk (1858 - 1915) polický učitel. Zakladatel moderní české mykologie, 

průkopnické dílo "Houby jedlé a jim podobné jedovaté" , ilustroval ak. malíř 

Václav Luňáček. 

Hudebníci a divadelníci: 

Oskar Teuber, divadelní historik, novinář. Narodil se roku 1852 v Křinicích, 

v rodině křinických šolců. Výborný student broumovského gymnázia, spolužák 

Jiráska, maturoval v Praze na piaristickém gymnáziu. Dále studoval vysokou 

vojenskou akademii ve Vídni, ale vojenské dráze se ze zdravotních důvodů 

nevěnoval. Ve Štýrském Hradci studoval na univerzitě filosofii a dějiny. 

Teubera těšilo po příchodu do Prahy (redaktor časopisu BOHEMIA,) že se 

v různých dobách v Praze hrálo divadlo latinsky, německy, česky i francouzsky. 

Zkrátka, že se Praha stala divadelní křižovatkou Evropy. Napsal obsáhlé "Dějiny 

pražského divadla". V té době nic nebylo zmapováno. Musel jít do pramenů -

periodik, cedulí, plakátů, kalendářů, memoárů i do soukromých sbírek. S nesmírnou 

pečlivostí připravil dějiny vídeňského Burgtheatru. Spolupracoval na obsáhlých 

dějinách "Divadla Vídně." 

Byl autorem a redaktorem obsáhlého díla "Rakousko-Uhersko slovem a obrazem" 

Další jeho díla jsou "Slavné dny Rakouska.", "Rakouská annáda". Především byl 

ale žurnalistou. 

Josef Alois Tichatschek, narodil se roku 1807 v Teplicích nad Metují v rodině 

tkalce. Zpívá a hraje na housle již v Teplicích, poté studuje v Broumově na 

gymnáziu a zpívá v klášterním sboru. Jako dvacetiletý odchází z broumovského 

gymnázia studovat vojenskou lékařskou fakultu do Vídně. Zároveň se stává 

sboristou v divadle. Odchází do divadla ve Štýrském Hradci, kde se stává miláčkem 

obecenstva. Hostuje v Praze a v Drážďanech. 1838 uzavírá sedmiletou smlouvu s 

"Drážďanskou dvorní operou". Vystupuje v Berlíně, Londýně, nadšené publikum 

nachází v Rakousku, Švédsku, Dánsku, Polsku atd. Proslavil sebe, ale i Wagnera 

jako interpret hlavní postavy jeho oper. 
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Na rodném domě v Teplicích byla umístěna pamětní deska, kterou věnoval hudební 

spolek v Drážďanech za přispění saského krále. 1948 proběhla demolice domu, 

pamětní deska byla zahozena a poté nalezena v Metuji roku 1992. 

Franz Xaver Frisch, narodil se 1797 v Broumově, po absolvování gymnázia 

studuje na univerzitě v Praze, odchází jako vychovatel, sekretář, knihovník do 

Vídni. Později dramaturg Burgtheatru. Proslavil se jako "Franz aus Braunau" a pod 

tímto pseudonymen napsal řadu veseloher i lyricky zaměřených her nejen pro 

Burgteatr, ale i ostatní vídeňská divadla. 

Hanuš Wihan (1855 - 1920) polický rodák, profesor pražské konzervatoře, 

zakladatel a člen Českého kvarteta. 

Jaromír Žid (1898 - 1956), polický rodák, dirigent, kapelník oper v Bratislavě, 

Brně, Plzni.Velké operety v Praze atd. 

Václav Hypš, polický rodák, absolvent pražské konzervatoře, trumpetista orchestru 

Karla Vlacha, dirigent. 

Karel Gult z Teplic nad Metují. Po absolvování broumovského gymnázia 

studoval AMU. Sólista hudebního divadla v Karlíně. 

Milan Vošmik, absolvent broumovského gymnázia v roce 1949, vystudoval režii 

na FAMU.Úspěšný režisér dětských filmů. 

Další významné osobnosti: 

Franz Roser, narozen v Teplicích nad Metují 1818. Po studiu v Broumově 

absolvoval medicínu v Praze. Po praxi v cizině působí jako lékař v Broumově. Je 

liberálním politikem a stává se poslancem říšské rady ve Vídni. Bojuje za 

uzákonění právního postavení dělnictva a zlepšení životních podmínek lidu. Proslul 

svým bojem proti alkoholismu a loterii. Zakladatel prvních broumovských novin 

Vorwarts. 
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Celestýn František Opitz, narodil se ve velmi chudé rodině v Hehnánkovicích 

roku 1810 ( zemřel r.1866 ). Navštěvoval klášterní gymnázium a ve dvaceti letech 

dostal povolení vstoupit do řádu milosrdných bratří. Tím se naplnila touha pomáhat 

slabým a nemocným. V dnešní pražské nemocnici "Na Františku" získal nejprve 

vzdělání ošetřovatele, později ranhojiče a od roku 1842 byl magistrem chirurgie. 

Utrpení nemocných při chirurgických zákrocích a operacích vedlo Opitze k hledání 

cesty jak jim pomoci. Celestýnu Opitzovi bylo povoleno studovat na lékařské 

fakultě a roku 1854 ve Vídni promoval. Teprve v loňském roce se dočkal pamětní 

desky v rodných Hehnánkovicích. 

Norbert Schultes, broumovský lékař, první primář broumovské nemOCnIce, 

purkmistr města, který neohroženě působil v době pruské okupace 1866 a při 

likvidaci epidemie cholery, která po této válce vypukla. 

Vincenc Maiwald 1862 - 1950, profesor a ředitel klášterního gymnázia, významný 

přírodovědec. Napsal vědeckou práci o dějinách botaniky v Čechách a řadu 

publikací s přírodovědnou tématikou. Významné jsou články a publikace na téma 

broumovské historie a vlastivědy. Byl velmi oblíbený mezi českými i německými 

žáky. 

Toto jen pouze stručný výběr z rozsáhlého seznamu významných osobností a 

absolventů klášterního a reálného gymnázia v Broumově. 
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