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1.  ÚVOD 

1.1. Předmět a cíle práce 

 

Tato bakalářská práce má za cíl vykreslit měnící se obraz malého města Javorníka, jeho 

nejbližšího okolí a přilehlé krajiny, pochopit změny probíhající zde v období industrializace 

země. Zkoumaná oblast
1
 není z těch, do kterých by průmyslová revoluce výrazně zasáhla, kde 

by vznikaly velké továrny a podniky, rostl počet městských obyvatel, razantně se měnil podíl 

pracujících směrem k dělnickým profesím apod. Přesto i zde průmyslová revoluce a její 

průvodní jevy zanechala své stopy, působila a proměňovala, ať již šlo o vznik různých 

podniků a dolů, budování železnice, infrastruktury, zvyšování úrovně občanské vybavenosti či 

o vznik četných spolků a sdružení. Samotné město Javorník svou rozlohou ani počtem 

obyvatel nevzbuzuje na první pohled větší zájem, bylo vždy jen jedno z malých měst 

v českých zemích, od poloviny 18. století ležících dokonce na samé hranici habsburské 

monarchie a později československé republiky. Nicméně podle studie Jiřího Matějčka Malé 

město v českých zemích a jeho vliv na fungování společnosti (úvodní studie) měla malá města 

v 19. století v českých zemích důležité postavení, neboť „tvořila značný podíl sídel a 

soustřeďovala tedy i značný počet a podíl obyvatelstva země“.
 2

 Výchozí tezí Matějčkovy 

studie je, že právě vysoký podíl obyvatelstva země v malých městech, která měla sklon 

k tradicionalismu, a jejichž charakter určovala malovýroba a s ní spojená profesní a sociální 

skladba, „zpomaloval přechod k industriální společnosti.“
3
 Samotné malé město je definováno 

jako nejmenší sídelní jednotka s obslužnou a regulativní funkcí „nad“ vesnicemi.
4
 Této 

definici odpovídá i město Javorník, a proto mi přijde důležité věnovat se i vývoji a proměnám 

takovýchto měst. Má bakalářská práce nezkoumá pouze samotné město Javorník. Chce jej 

zasadit do širšího kontextu sociálních a časoprostorových vztahů a má tím být příspěvkem ke 

studiu novověké krajiny. Zkoumání novověké krajiny ze společenskovědního hlediska se 

                                                           
1 Vymezení oblasti viz samostatná kapitola níže. 

2
 MATĚJČEK, Jiří: Malé město v českých zemích a jeho vliv na fungování společnosti (úvodní studie), in: 

Machačová Jana – Matějček Jiří, Studie k sociálním dějinám 19. st., 3. díl, Slezský ústav v Opavě, 1993, s. 112. 

3 tamt., s. 184. 

4 tamt. 
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zatím rozvíjí pro oblast Čech
5
, Morava a Slezsko jsou v tomto ohledu poněkud zanedbávány. 

Na tomto poli proto vidím potenciální přínos mé práce. 

Dalším důvodem, proč píši zrovna o této oblasti, je, že k ní mám blízký vztah – pocházím 

odtud - a doufám, že prostřednictvím této práce tomuto kraji lépe porozumím, pochopím jeho 

příběh. 

 

1.2. Prameny a literatura, metody 

 

Práci člením do tří oddílů, které si vyžadují různé zdroje bádání. V úvodní části využívám pro 

studium tématu průmyslové revoluce a industrializace přehledovou literaturu a literaturu k 

hospodářským dějinám českých zemí. Vycházím především z děl Jaroslava Purše Průmyslová 

revoluce. Vývoj pojmu a koncepce (Praha 1973) a Průmyslová revoluce v českých zemích 

(Praha 1960) a z novějšího díla kolektivu autorů pod vedením Ivana Jakubce a Zdeňka Jindry  

Dějiny hospodářství českých zemí (Praha 2006). Užitečným zdrojem pro studium druhé 

průmyslové revoluce je i publikace Horské – Vrbové Český průmysl a tzv. druhá průmyslová 

revoluce (Praha 1965). Charakteristika zkoumané oblasti je zpracována zejména na základě 

studia regionální literatury.
6
 

Ve druhém oddíle mapujícím projevy industrializace na Javornicku jsou hlavními zdroji 

bádání archivní prameny uložené ve Státním okresním archivu Jeseník a Zemském archivu 

v Opavě spolu s důležitou publikací Hanse Pachla Jauernig und das Jauerniger Ländchen7
, 

Sborníkem československého průmyslu a obchodu8 a Historickým místopisem Moravy a 

                                                           
5 Viz např. dílo Václava Matouška Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době industriální, Praha: 

Krigl, 2010 nebo řada bakalářských a diplomových prací napsaná především pod jeho vedením. Také díla 

Václava Cílka jsou většinou zaměřená na Čechy (viz např. Makom. Kniha míst, Praha: Dokořán, 2009; Krajiny 

vnitřní a vnější, Praha: Dokořán, 2005.) 

6
 ZUBER, Rudolf a kol. Jesenicko v období feudalismu do roku 1848. Ostrava: Profil, 1966.; MELZER, Miloš – 

SCHULZ, Jindřich a kol. Vlastivěda šumperského okresu. Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, 1993. 

7
 PACHL, Hans. Jauernig und das Jauerniger Ländchen: Ein Heimatbuch des ehemaligen Gerichtsbezirkes 

Jauernig. Regensburg, 1983. 

8 FRANZL, Karel – MANSFELD, Bedřich – NEUMANN, František. Sborník československého průmyslu a obchodu. 

Praha: Čsl. kompas, 1920 – 1923. 
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Slezska
9
. Tyto zdroje jsou doplněny o již zmíněnou regionální literaturu. K zařazení 

jednotlivých zjištěných průmyslových odvětví do kontextu jejich celkového vývoje je použita 

rozsáhlá encyklopedie kolektivu autorů pod vedením Hany Hlušičkové Technické památky 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 2001). Ke studiu problematiky spolkové činnosti 

využívám díla Mileny Lenderové
10

. 

Ve třetí, interpretativní části, pracuji s časovou osou vytvářenou během druhého oddílu 

znázorňující projevy industrializace v čase a s mapovými podklady
11

, ve kterých zachycuji 

tyto projevy v prostoru. Tímto se snažím o vytvoření časoprostorových vrstev proměn 

zkoumané oblasti v industriálním období.  

Celkový přístup práce je inspirován metodami britské industriální archeologie, která se 

zabývá komplexním antropologickým studiem industriálního období, zvláště pak vlivu lidské 

činnosti na proměny krajiny s důrazem na časoprostorové vztahy.
12

 

 

1.3. Vymezení pojmů industriální období, industrializace, průmyslová 

revoluce 

 

Problematika průmyslové revoluce, industrializace a industriální doby byla v minulosti již 

důkladně zpracována, proto není složité formulovat jejich obecné charakteristiky, které budu 

aplikovat ve své práci. 

Industriálním obdobím mám na mysli epochu, během níž docházelo k procesu industrializace. 

Ta je dle Purše definována jako „širší pojem všeobecného charakteru, kterým se obvykle 

                                                           
9
 BARTOŠ, Josef – SCHULZ, Jindřich – TRAPL, Miloš. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960. 

Sv. 13, Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 

10 LENDEROVÁ, Milena a kol. Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Praha: Karolinum, 2009. 

11
 Vlastní zachycování projevů industrializace provádím do upravené turistické mapy oblasti: Rychlebské hory a 

lázně Jeseník. Soubor turistických map 1:50 000. 2. vydání, 2002. Vydala TRASA, spol. s. r. o. Dále se opírám o 

archivní mapy II. a III. vojenského mapování a mapy císařských otisků poskytnuté Českým úřadem 

zeměměřičským a katastrálním. III. vojenské mapování a mapy císařských otisků jsou dostupné k nahlédnutí 

také online z: http://archivnimapy.cuzk.cz 

12 K základnímu proniknutí do oboru industriální archeologie viz: PALMER, Marilyn. Industrial archaeology: 

principles and practice. London: Routledge, 1998. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


9 

 

označuje postupný přechod od agrární společnosti ke struktuře převážně průmyslové, 

k industriální nebo průmyslové společnosti.“
13

 

Purš se snaží začlenit období od počátků průmyslové revoluce do širšího kontextu „komplexní 

revoluce moderní doby“, kterou časově vymezuje vyvrcholením renesance až do současnosti  

a která se „skládá z parciálních revolucí postihujících asynchronicky různé oblasti vývoje 

společnosti, jako byla revoluce vědecká a filosofická, revoluce buržoazní, revoluce technická, 

komunikační, zemědělská, demografická a tři fáze revoluce průmyslově vědecké 

(průmyslová, technickovědecká, vědeckotechnická)“.
14

 Ony tři fáze vědecko průmyslové 

revoluce Purš dále podrobně rozvádí. První fázi označuje jako průmyslovou revoluci (60. - 

80. léta 18. st. – konec 19. st.), jiní autoři (např. Jakubec – Jindra, 2006) používají spíše pojmů 

„klasická“ nebo „první“ průmyslová revoluce. Průmyslová revoluce podle Purše znamená 

„přechod od manufakturní a řemeslné výroby k výrobě tovární“
15

, kde „tovární výroba je 

výroba většího rozsahu za použití pracovních strojů a nových chemických a technologických 

procesů, v níž se na určitém stupni vývoje začíná používat univerzálních motorů průmyslové 

revoluce, dvojčinných parních strojů“.
16

 Důležitým ukazatelem dovršení průmyslové revoluce 

je výroba strojů stroji. Průmyslová revoluce započala v Anglii v textilním průmyslu a poté se 

šířila do dalších zemí i odvětví. Nemá jen stránku technickou, nýbrž i ekonomickou a 

společenskou, které se projevují vyšší produktivitou práce, jejím zespolečenštěním, 

hospodářským růstem, nárustající dělbou práce mezi jednotlivými průmyslovými sektory i 

mezi továrním průmyslem a zemědělstvím. Dalším průvodním jevem je rozšíření vnitřního 

trhu, vznik velkých průmyslových center a rostoucí protiklad mezi venkovem a městem 

spojený také s vyšší mírou urbanizace.
17

 

Druhá fáze - technickovědecká revoluce (poč. 80. let 19. st. – 30. léta 20. st.), nebo také 

„druhá“ průmyslová revoluce, se vyznačuje použitím elektrické energie, nafty, vynálezem 

výbušných motorů, rozvojem těžké chemie, širším využitím vědy ve výrobní praxi, počátky 

                                                           
13

 PURŠ, Jaroslav. Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce, Praha: Academia, 1973, s. 370. 

14 tamt., s. 365. 

15 tamt., s. 367. 

16
 tamt., s. 368. 

17 PURŠ, Jaroslav. Průmyslová revoluce v českých zemích. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960, 

s. 7 nn. 
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automatizace.
18

 Třetí fáze nazývaná vědeckotechnická revoluce má kořeny již na přelomu 19. 

a 20. století, spíše se však uplatňuje až po 2. světové válce. Věda se zde dostává na první 

místo, důležitým rysem je používání atomové energie, rozšíření automatizace, rozmach 

výroby umělých hmot a nových pohonných látek a rozvoj kybernetiky.  

Každá země má díky rozdílným přírodním, ekonomickým a institucionálním podmínkám svá 

specifika ve vývoji, v časovém vymezení jednotlivých fází, průběhu průmyslové revoluce i 

tempu industrializace. V případě českých zemí trvalo počáteční stadium průmyslové revoluce 

od počátku 19. století do konce 20. let 19. století, kdy se stroje používaly jen u některých 

pracovních postupů v textilnictví (především při předení bavlny). K rozvoji průmyslové 

revoluce dochází v českých zemích na přelomu 20. a 30. let 19. století a tato etapa trvá do 

roku 1848. V tomto období přistupuje ke strojové výrobě v hlavních centrech textilního 

průmyslu i průmysl potravinářský (hlavně cukrovarnictví). Také se rozšiřuje použití parních 

strojů, vzrůstá výroba strojů, používají se nové výrobní postupy v železářství, papírenském 

průmyslu a jinde, narůstá těžba uhlí, budování železnic, parní plavba. Od roku 1849 následuje 

období rozmachu končící na přelomu 60. a 70. let 19. století završením průmyslové 

revoluce.
19

 Jakubec – Jindra by nicméně o dovršení průmyslové revoluce v českých zemích 

nehovořili. Habsburská monarchie nebyla zemí prudkého boomu a nárůstu výroby v důsledku 

průmyslové revoluce, vykazovala spíše „pomalý, ale relativně konstantní proces růstu“ a ač 

byly české země jednou z nejprogresivnějších částí monarchie, přeci jen ještě při sčítání lidu 

v roce 1869 působilo 52% ekonomicky aktivních osob v zemědělství a jen 35% se hlásilo 

k průmyslu, obchodu, živnostem či dopravě.
20

 Matějček mluví o „neúplné industrializaci“ 

českých zemí, tzn. o procesu relativně pomalého ekonomického i sociálního vývoje v 19. 

století, k čemuž přispíval i velký počet malých měst (nízká urbanizace).
21

 

Tzv. druhá průmyslová revoluce znamenala pro české země především výrazný rozvoj 

cukrovarnického průmyslu, jak po stránce technologické, tak i strojním vybavením. Zásadní 

obrat nastal v 80. letech 19. století v hutnictví železa, kdy se v habsburské monarchii začala 

využívat česká železná ruda bohatá na fosfor.
22

 

                                                           
18 PURŠ, 1973, s. 169 n. 

19
 PURŠ, 1960, s. 14 nn. 

20
 JAKUBEC – JINDRA, 2006, s. 19 n. 

21 MATĚJČEK, 1993, s. 112. 

22 JAKUBEC - JINDRA, 2006, s. 24 nn. 
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Ve své práci se budu zabývat hlavně obdobím prvních dvou fází, tzn. obdobím od počátku 19. 

století po zhruba 30. léta století dvacátého. Třetí fáze se již příliš nedotknu.  

 

1.4. Prostorové vymezení zkoumané oblasti 

 

Ústředním bodem zájmu mé práce je město Javorník a jeho nejbližsí okolí
23

 tvořící ve 

zkoumaném období, resp. od roku 1849, soudní okres Javorník, prakticky shodný s dnešním 

dobrovolným sdružení obcí mikroregionem Javornicko. Tento mikroregion leží 

na severovýchodě České republiky, v nejsevernější části českého Slezska - Javornickém 

výběžku, který ze tří stran obklopuje Polsko. Správně patří pod Olomoucký kraj, do bývalého 

okresu Jeseník. Rozlohou region zaujímá 16 213 ha, což je 22,6% okresu Jeseník. Počet 

obyvatel se v mapovaném období pohyboval přibližně mezi 11 000 – 15 000. 

Soudní okres Javorník politicky spadal pod Jeseník a spolu se soudními okresy Vidnava, Zlaté 

Hory a Jeseník vytvářel správní jednotku rakouské části Niského knížectví. Před rokem 1850 

Javornicko tvořilo 19 obcí, z nichž některé byly po roce 1850 připojeny k obcím větším, tudíž 

se počet obcí do konce zkoumaného období snížil na 10.
24

 Jsou to: město Javorník (do roku 

1921 tvořen samostatnými částmi Javorník-Město a Javorník-Ves), obce Horní Hoštice, Bílý 

Potok, Travná, Zálesí, obec Vlčice s částmi Bergov, Vojtovice, Dolní Les, obec Uhelná 

s částmi Horní a Dolní Fořt, obec Nové Vilémovice s osadami Hraničky a Červený Důl, obec 

Bernartice s částmi Buková a Horní Heřmanice a Bílá Voda rozdělená na tři části - Městys 

Bílá Voda, Ves Bílá Voda a Kamenička. 

 

1.5. Přírodní podmínky Javornicka
25

 

 

Jak již bylo řečeno, zkoumaná oblast se nachází ve vysunutém Javornickém výběžku 

obklopeném Polskem. Podél jihozápadní hranice se táhne pohoří Rychlebských hor a vytváří 

                                                           
23

 Maximální vzdálenost od Javorníka je 10km. 

24 BARTOŠ, Josef – SCHULZ, Jindřich – TRAPL, Miloš. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960. 

Sv. 13, Olomouc: Univerzita Palackého, 1994, s. 79 (dále citováno jako Historický místopis). 

25
 Pokud není uvedeno jinak, informace k této kapitole čerpány z regionální literatury: ZUBER, Rudolf a kol. 

Jesenicko v období feudalismu do roku 1848. Ostrava: Profil, 1966, s. 15 – 27; MELZER, Miloš – SCHULZ, Jindřich 

a kol. Vlastivěda šumperského okresu. Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, 1993, s. 42 nn. 
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tím přirozenou hranici. Nejvyšším vrcholem Rychlebských hor je Smrk o nadmořské výšce 

1125 m, ten však již do zkoumané oblasti nespadá. Nejvyšším vrcholem Javornicka je 

Borůvková hora s 899 m.n.m. Charakteristický reliéf Rychlebských hor tvoří více než dvacet 

paralelních údolí orientovaných kolmo k hlavnímu hřebeni. Ráz terénu Rychlebských hor 

ovlivnil vznik Sudetského okrajového zlomu a dodává jim dominantního vzezření nad 

krajinou otevírající se k severovýchodní hranici do Vidnavské nížiny a dále plynule do nížin 

Polska. Nadmořská výška u hranic s Polskem zde činí 250 m.n.m. Průměrná nadmořská výška 

zkoumaného území je 427 m.n.m. Severovýchodním směrem, dál do Horního Slezska, se 

orientovala hospodářská aktivita, která byla po roce 1742 násilně utlumena (viz kap. 

Historický vývoj Javornicka). Tím se Javornicko (i celé Jesenicko) dostalo do určité izolace, 

neboť od zbytku tehdejší monarchie a nyní republiky jej dělí Rychlebské hory, část hlavního 

hřebene Hrubého Jeseníku a skupina Orlíka. 

Klima Javornicka je vzhledem ke své otevřené poloze do nížin Polska relativně mírné. 

Průměrné roční teploty se zde pohybují mezi 7 – 8 °C. Průměrný roční úhrn srážek v oblasti 

činí 600 – 700 mm.
26

 Délka vegetačního období, která je důležitá pro zemědělství, je až 140 

dní. Právě díky úrodné nížině a mírným klimatickým podmínkám se oblasti také přezdívá 

Slezská Haná. 

Jako půdní typ naprosto převažuje kambizem (tj. hnědá půda nižších poloh).
27

 Z hlediska 

půdních druhů převažují lehčí až středně těžké půdy hlinito-písčité. Co se týče zemědělské 

výroby můžeme Javornicko zařadit do obilnářské oblasti, výše položené území i do 

bramborářské.
28

 Ve zkoumaném období se zde ve vyšších polohách pěstovaly pícniny, oves, 

v nižších polohách pšenice, ječmen, cukrová řepa, kukuřice, vojtěška, jetel i brambory.  

Vegetační kryt přirozeně tvořily smíšené lesy se silným zastoupením bučin. Hojnost lesů 

znamenala pro Javornicko důležitý hospodářský prvek. 

Po stránce hydrologické je Javornicko (stejně jako celé Jesenicko) oblastí pramennou 

spadající do povodí Odry. Javornickem protéká řada menších toků (např. Javornický p., Račí 

                                                           
26

 Zdroj: ČHMÚ. Průměrné hodnoty jsou naměřeny mezi lety 1961 – 1990. Pro zkoumané období se budou o 

něco lišit, ale pro představu o klimatu postačí. 

27 Zdroj: Povodí Odry, státní podnik, © 2007. Zpráva 2005 o charakterizaci oblasti povodí Odry [online]. 

Dostupné z WWW: http://www.pod.cz/planovani/cz/pripravne-prace-2004/ 

28
 Určení podle: ČERBA, Otakar. Databázové systémy GIS. Kap. 14. Geografie zemědělství [online](prosinec 2003 

– únor 2004). Dostupné z WWW: http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch14.html. Zuber (1966, s. 

24) uvádí jako zemědělský výrobní typ pouze bramborářský typ. 

http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch14.html


13 

 

p., Vojtovický p.), které pokračují dál do Polska a tvoří přítoky Kladské Nisy. Málé a kolísavé 

průtoky vodních toků neumožňovaly jejich širší průmyslové ani energetické využití. Vznikala 

na nich pouze menší vodní díla pohánějící hamry, mlýny, pily, malé elektrárny apod.  

Mikrorerigon Javornicko nikdy neměl výraznějších ložisek nerostných surovin a rud narozdíl 

například od sousedního Žulovska
29

, které již svým názvem evokuje žulové lomy (ale těží se 

zde dodnes i mramor a vápenec) a Reichensteinu
30

, kde se pro změnu dlouhé tradici těšilo 

dobývání zlata, které dosáhlo největšího rozmachu v 16. a 17. století. Na Javornicku se v 16. 

století kutalo stříbro, později se v oblasti těžil vápenec, silniční kámen (Bernartice), čedič 

(Zálesí), arsenové rudy (Račí údolí), bylo zde naleziště lignitu (Uhelná) i uranové rudy.
31

 

Kolem Zálesí a Travné se nacházela také malá naleziště kobaltu, magnetitu, galenitu, niklu. 

Byl zjištěn i výskyt žáruvzdorných kaolinických jílů (Bernartice, Uhelná). 

 

1.6. Historický vývoj Javornicka do počátku 19. století
32 

 

 

Pro pochopení situace Javornicka v industriálním období je důležité narčtnout i historický 

vývoj oblasti. Účelem mé práce není podat vyčerpávající výklad o historii Javornicka, 

pokusím se spíše podat stručný přehled k utvoření si obrazu zkoumané oblasti od pravěku do 

konce 18. století. 

Z období pravěku máme jen velmi nedostatečné zprávy o osídlení Javornicka. Nevznikaly zde 

žádné trvalejší osady, v nejbližším okolí byly objeveny zbytky sídlišť v údolí Vidnávky u 

Vidnavy z doby bronzové a železné, také v době římské se zde nacházela rozsáhlejší osada 

blíže neurčeného germánského kmene. Ostatní nálezy naznačují, že oblast byla spíše jen 

průchozím bodem obchodní stezky vedoucí napříč Rychlebskými horami (např. nález mince 

císaře Diokleciána na Travné).
33

 

                                                           
29 Žulová jakožto „ústřední město“ mikroregionu Žulovsko se nachází 15km jihovýchodně od Javorníka. 

30 Po roce 1742 město připadlo Prusku, dnes se město nazývá Złoty Stok a patří k Polsku. 

31 Těžba uranové rudy probíhala v okolí Zálesí, Horních Hoštic a Bílé Vody v 50. letech 20. století a trvala asi 10 

let. (MELZER – SCHULZ, 1993, s. 42.) 

32
 Informace k historickému vývoji oblasti čerpány z: ZUBER, 1966, s. 59 – 184; MELZER – SCHULZ, 1993, s. 65 – 

89. 

33 MELZER – SCHULZ, 1993, s. 67 nn. 
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Až období stěhování národů mezi 4. – 7. stoletím přivedlo do oblasti trvalé osídlení – 

slovanské obyvatelstvo, které se s rozvíjejícím feudalismem usazovalo v okolí hrádků 

menších feudálů či v otevřených vsích. Na přelomu 9. a 10. století spadalo Javornicko jako 

součást Slezska politicky k velkomoravské říši, součástí české říše bylo za Boleslava I. i II. do 

konce 10. století. Následující století bylo ve znamení bojů o Slezsko mezi českými a polskými 

panovníky. Boje ukončila úmluva v r. 1137, kdy se český stát vzdal nároků na Slezsko, kromě 

Kladska, Hlubčicka a Prudnicka. Za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. se oblast opět 

stala součástí Zemí Koruny české. 

Podstatným krokem v období rozvoje feudalismu bylo založení vratislavského biskupství r. 

1000, které po mnoho let ovlivnilo celé Jesenicko jak po stránce hospodářskopolitické, tak po 

stránce církevní i kulturní. Roku 1155 vydaná bula papeže Hadriána IV. uvádí rozsah území 

spadající do biskupské pravomoci a mj. uvádí „Otmuchów
34

 s příslušenstvím“, což 

zahrnovalo i oblast kolem Vidnavy a Javorníka. 

Velmi důležitým obdobím byla od konce 12. století do pol. 14. století kolonizace oblasti, 

která měnila jak ráz krajiny, tak národnostní složení obyvatelstva. Rozšiřovala se zemědělská 

půda na úkor lesů, zakládaly se nové osady a města, k původně slovanskému obyvatelstvu se 

přidávali kolonisté z německých zemí. Kolonizační proces byl sice veden oběma stranami, 

německé etnikum nicméně v kraji nakonec převládlo. Příčinou mohly být jednak dlouholetý 

spor
35

 vratislavského biskupa Tomáše II. s knížetem Jindřichem IV., který obsadil některé 

z biskupových vesnic, vyháněl z nich slovanské obyvatelstvo a dosazoval do nich německé 

kolonisty, další příčinou mohl být prostě silnější příliv německých kolonistů, kteří postupně 

řidší slovanské obyvatelstvo vytlačili či převrstvili. Do pol. 14. století se počet obyvatelstva v 

kraji
36

 zvýšil asi o 30 % a odhaduje se, že zde žilo na konci 13. století 6000 – 8000 obyvatel.
37

 

Z období kolonizace také pocházejí první zmínky o mnoha obcích na Javornicku (ač u 

některých je pravděpodobné, že vznikly i dříve, a ve 13. a 14. století byly pouze rozšiřovány). 

                                                           
34 Město Otmuchów leží v Polsku cca 20 km severovýchodním směrem od Javorníka. 

35
 Spor navazoval na předchozí šarvátky vratislavských biskupů a vratislavských knížat, kde šlo především o 

vymanění se církve ze světské moci a o udržení území kolem Otmuchowa jako nezávislé biskupské državy. Spor 

skončil ve prospěch biskupství, které r. 1290 získalo velké privilegium, jež mu v otmuchowsko-niském kraji 

zajišťovalo veškeré imunity a vévodská práva (Zuber, 1966, s. 72). 

36
 Údaj uveden pro celé Jesenicko. 

37
 ZUBER, 1966, s. 67. 
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Takovými obcemi je samotný Javorník, Bernartice, Vlčice, Travná, Uhelná, Bílý Potok, Horní 

Heřmanice. 

Po dokončení vrcholné kolonizace nastal ve 14. a 15. století v oblasti opět úbytek 

obyvatelstva a hospodářský útlum podtržený husitskými vojsky, která táhla krajem a na čas 

obsadila hrad v Javorníku, města Otmuchow i Paczków. Oživení přineslo až relativně klidné 

16. století. Narůstá počet vrchnostenských dvorů a pivovarů, rozmáhá se podnikání 

velkostatku, důlní podnikání a v souvislosti s ním těžba dřeva, také probíhá nová osidlovací 

činnost, převážně vnitřní. V této době na Javornicku vznikly osady jako Zálesí, Vojtovice, 

Dolní Les, obec Bílá Voda… 

Za biskupa Jana Thurza (1506 – 1520), přítele Erasma Rotterdamského, se husitskými 

válkami poničený hrad Jánský Vrch nad Javorníkem dočkal přestavby na renesanční zámek a 

biskup jej učinil svým druhým sídlem. To dopomohlo i ke kulturnímu rozvoji oblasti, šíření 

humanismu a renesance. Roku 1549 byla Javorníku biskupem Balthasarem von Promnitz 

udělena jako biskupskému ochrannému městu městská práva, která umožňovala zřízení 

správy, městské rady v čele se starostou, fungování cechů a vaření piva. Povolovala také 

týdenní a roční trhy. 

Následující století příliš dobrého nepřineslo. Oblast zasáhla morová epidemie, která nejvíc 

zasáhla Bernartice, kde přežilo pouze 13 lidí. Další ránu způsobila epidemie neštovic a ani 

třicetiletá válka se Javornicku nevyhnula - mezi lety 1643 – 1648 tudy táhla švédská vojska, 

která napáchala značné škody. 

Zásadním zlomem pro Javornicko, ale i celé Jesenicko byly však Slezské války z let 1740 – 

1748. Roku 1742 došlo k odtržení většiny Slezska od habsburské monarchie a jeho připojení 

k Prusku, čímž se Jesenicko ocitlo na samé výspě habsburské monarchie a bylo tak odtrženo 

od své přirozené hospodářské základny. Pouta však nebyla přervána úplně a i nadále 

probíhala tímto směrem legální i nelegální hospodářská aktivita. Alespoň nějakým přínosem 

pro Javornicko v tomto období bylo roku 1748 zřízení komorního ředitelství vratislavských 

biskupských statků v Javorníku, čímž se Javorník stal hospodářským a správním střediskem 

pro celé Jesenicko. Komorní ředitelství zde fungovalo až do roku 1948. V roce 1766 se na 

zámek Jánský Vrch trvale usídlil biskup Filip Gothard Schaffgotsch, za kterého Javornicko 

velmi vzkvétalo po kulturní stránce. Biskup zde také přemístil zemskou vládu (od r. 1785 

nazývanou zemským právem) pro rakouskou část niského knížectví, která trvala až do pádu 

absolutismu. 
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Tereziánské a josefínské reformy ve 2. polovině 18. století dopomohly k rozvoji měšťanského 

podnikání a vzniku několika soukenických manufaktur na Javornicku. Díky patentu Josefa II. 

o zrušení nevolnictví z roku 1781 se rozvázala pouta svazující poddané  k půdě a umožnila 

jim migraci za lepšími pracovními příležitostmi, což znamená, že se zároveň uvolnila 

pracovní síla pro nastupující průmyslovou výrobu. Zrušení nevolnictví působilo zřejmě jako 

jeden s faktorů výrazného nárůstu počtu obyvatelstva během 18. století. Z odhadovaných 

18 000 – 20 000 obyvatel Jesenicka na přelomu 16. a 17. století se do konce 18. století jejich 

počet více než zdvojnásobil na přibližně 45 000.
38

 

S rozvojem manufakturní a průmyslové výroby v této době se také zlepšuje dopravní spojení 

oblasti s okolím. Tímto se však již dostáváme k tématům následujících kapitol, ve kterých se 

zaměříme na popis existujících průmyslových odvětví na Javornicku, budování infrastruktury, 

složek občanské vybavenosti a jejich časoprostorové začlenění do portrétu místní krajiny.  

 

                                                           
38 ZUBER, 1966, s. 149. 
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2. Projevy industrializace na Javornicku: charakteristika průmyslových 

odvětví, infrastruktury, občanské vybavenosti, spolkové činnosti 

 

Studiem literatury, dokumentů a archivních pramenů jsem na Javornicku zjistila výskyt 

několika průmyslových odvětví a fenoménů industriálního období. V následujících kapitolách 

pojednám o charakteristikách jednotlivých zjištěných odvětvích a průvodních jevů procesu 

industrializace v oblasti a popíši konkrétní příklady. 

 

2.1. Průmyslová odvětví na Javornicku 

2.1.1. Textilnictví 

 

Textilnictví se obecně považuje za odvětví, ve kterém byla nastartována průmyslová revoluce. 

Pohraniční oblasti v českých zemích, tedy včetně naší zkoumané oblasti, měly dobrou 

základnu pro textilní výrobu. Mnoho obyvatel se zde od středověku živilo domáckým 

přadláctvím, tkalcovstvím, ve městech vznikají cechy sdružující textilní řemesla, od poloviny 

18. století dochází k výraznějšímu zakládání textilních manufaktur. Do 2. poloviny 18. století 

se také musíme navrátit při popisu textilních odvětví na Javornicku, neboť tehdy 

zaznamenáváme největší rozkvět textilnictví v této oblasti. 

V protoindustriálním období se Javorník rozvíjel mj. díky svým třem soukenickým 

manufakturám.
39

 Mnoho informací o nich nemáme, neboť značná část dokumentace shořela, 

víme však alespoň, že největší z manufaktur byla v provozu od roku 1760. Patřila k ní i 

apretura a valchovna a vlastnil ji Jan Kryštof Oehl pocházející z Novojičínska. Další 

manufakturu ve stejné době provozovali bratři Josef a Johann Caspar Goeblovi, v  roce 1810 ji 

převzal syn Caspara Franz Ludwig. Existuje zmínka i o třetí továrně, pravděpodobně 

biskupské, o té však není mnoho dalších zpráv. V roce 1770 byl Javorník největším 

střediskem výroby harasu (hrubého sukna) ve Slezsku. Byla zde utkána téměř polovina 

slezské produkce. Zboží nacházelo odbyt hlavně v Uhrách a na Balkáně. V roce 1798 

pracovalo ve 2 manufakturách 149 stavů.
40

 Státní bankrot v roce 1811, velký požár Javorníka 

                                                           
39

 K manufakturám na Javornicku viz ZUBER, 1966, s. 291nn; PACHL, Hans. Jauernig und das Jauerniger 

Ländchen: Ein Heimatbuch des ehemaligen Gerichtsbezirkes Jauernig, Regensburg, 1983, s. 351. 

40
 ZUBER, 1966, s. 291. 
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v roce 1825, během nějž shořelo 104 domů (mj. vyhořela i Oehlova manufaktura a většina 

soukenických a tkalcovských dílen), fabriky ochromily. Navíc v Jeseníku narůstala 

konkurence v podobě největší plátenické firmy v rakouském Slezsku - Raymannovy 

továrny
41

, se kterou skomírající a poničené javornické manufaktury nedokázaly soutěžit. Do 

poloviny 19. století již není žádná z javornických manufaktur v provozu. Valchovna 

v městském údolí je již během 20. let 19. století přeměněna na pilu, v roce 1855 je prodána i 

valchovna v Javorníku – Vsi patřící soukenickému cechu a je přestavěna na mlýn. Tím končí 

éra soukenictví v Javorníku. 

V Bílé Vodě byla zřízena roku 1771 apretura lnu, která byla bratry Zuppanovými z Jeseníku 

pronajímána javornickým bratrům Goeblovým. Poněkud přispěla k oživení obce na samém 

okraji monarchie, udržela se však pouze do počátku 19. století.
42

 

K bělení tkanin zřídil Josef Meigsner v Račím údolí u Javorníka v roce 1833 velké bělidlo.
43

 

Mnoho dalších informací o něm nemáme, z mapových podkladů III. vojenského mapování se 

nicméně můžeme dohadovat, že fungovalo ještě ke konci 19. století. Zmínku  o bělidle máme 

kolem roku 1836 i z Vlčic.
44

 

Ostatní textilní odvětví se rozvíjela jen na řemeslné úrovni a v důsledku nastupující 

efektivnější mechanické výroby od 40. let 19. století se dostávala do krize. K povzbuzení 

přadláctví v regionu založil biskup Melchior von Diepenbrock v roce 1845 v Javorníku a 

v roce 1846 v Bílém Potoce přadlácké školy. Školu v Javorníku navštěvovalo 55 žáků a 

vyučovali zde učitelé z Náchoda a Adršpachu.
45

 V Bílém Potoku to bylo 22 žáků a o rok 

později už jen 12.
46

 Další školy byly zakládány i v Bernarticích Josefem Latzlem a Vlčicích 

hraběnkou Schaffgotsch.
47

 Žáci se zde měli učit nové tzv. vestfálské metodě kvalitnějšího 

                                                           
41

 Raymannova továrna se specializovala na výrobu plátna a damašku. Tovární koncesi získala roku 1834. V  roce 

1828 dosahoval objem výroby 70000 zlatých, což bylo oproti místním poměrům nevídané. V době svého 

největšího rozkvětu továrna zaměstnávala až 3000 lidí. (ZUBER, 1966, s. 310; MELZER – SCHULZ, 1993, s. 290.) 

42
 MELZER – SCHULZ, 1993, s. 195. 

43
 ZUBER, 1966, s. 292. 

44 tamt., s. 422. 

45
 PACHL, 1983, s. 351. 

46
 ZUBER, 1966, s. 210. 

47 NEUBAUEROVÁ, Michaela. Přadlácká škola Arnošta Latzela v Tomíkovicích (1845 – 1846) [online], 2011. 

Dostupné z WWW: http://www.muzeum.jesenik.net. 
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Obr. 1: Vápenka v javornickém městském údolí 

v posledních letech provozu. Přibližně první 

desetiletí 20. století. (foto archiv Vlastivědného 

muzea Jeseník, pracoviště Javorník) 

ručního předení, které by se vyrovnalo strojové přízi. Žádná ze škol však neobstála a byly do 

tří let zavřeny. 

 

2.1.2. Těžba nerostných surovin 

 

Na Javornicku se ve zkoumaném období významněji těžil vápenec, arsenová ruda, lignit a jíl. 

Zaměříme se tedy na popis těchto oblastí hornictví. 

 

2.1.2.1. Těžba vápence 

 

Vápenec je hornina se širokým využitím ve 

stavebním (na stavební kámen, dekorační 

mramor, štěrk), cementárenském (výroba 

cementu a vápna), hutním (použití k hutnění 

rud), cukrovarnickém i chemickém průmyslu. 

V Čechách, na Moravě i ve Slezsku se nacházejí 

hojná vápencová naleziště, z nichž některá byla u 

nás dobývána již od neolitu.
48

 

Na Javornicku ve zkoumaném období existovaly 

vápenky v Javorníku, na Zálesí a v Bílé Vodě. 

V roce 1832 žádá Josef Meigsner město Javorník 

o pronajmutí pozemku v městském údolí a 

povolení stavby vápenky, na místě, kde již 

v minulosti stávala zděná vápenná pec. Meigsner 

těžil vápenec z kamenolomu v kopci nad 

vápenkou a na vlastní náklady jej ve vápenné 

peci pálil. Kolem roku 1847 se však Meigsner 

začíná potýkat s finančními problémy, proto 

                                                           
48 HLUŠIČKOVÁ, Hana a kol. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl. Praha: Libri, 2001, s. 

115 (dále citováno jako Technické památky) 
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provozu vápenky vzdává.
49

 Její osud mezi lety 1847 – 1861 není příliš objasněn, víme však, 

že roku 1861 se těžby vápence a pálení vápna ujímá město Javorník. Kolem roku 1900 se již 

těžba nevyplácí a provoz utichá. Z konstrukčního hlediska můžeme vápenku označit za 

jednoduchou šachtovou vápenku kruhového půdorysu s jednou šachetní pecí a jedním 

vybíracím otvorem.
50

 K vápence přiléhala zavážecí rampa, odkud se shora do pece vhazovala 

surovina k vypálení. V peci se topilo dřevem. Vápno se povětšinou využívalo pro lokální 

potřebu a po obcích se rozváželo na vozech. Javornickou vápenku je možné podle současných 

terénních výzkumů považovat za nejstarší dochovanou šachtovou pec na území Olomouckého 

kraje.
51

 V roce 2008 se chátrající vápenka dočkala kompletní rekonstrukce v rámci projektu 

„Program 2000“ Lesů české republiky s. p. a stala se atraktivním odpočinkovým místem pro 

turisty. 

Konstrukčně podobně řešené jako vápenka v městském údolí, jen s obdélníkovitým 

půdorysem, byly i vápenné pece na Zálesí. Zmínka o existenci první z nich pochází z roku 

1836. Její tehdejší majitelé nejsou známi. V roce 1860 je jako vlastník uvedena rodina 

Schwarzerova ze Zálesí. Někdy v této době se provoz rozšířil a na mapě stabilního katastru 

z roku 1872 je zaznačena ještě druhá pec s obytným domem v blízkosti. Činnost vápenek je 

vykázána ještě v roce 1909. Kdy přesně bylo pálení vápna zastaveno, není známo. Dnes stojí 

v krajině pouze torzo starší vápenky. Mladší i s domkem byly po roce 1945 zbourány.
52

 

V Bílé Vodě se dovídáme o existenci několika vápencových lomů z mapy stabilního katastru 

z roku 1836. Lomy a vápenné pece patřily bělovodskému velkostatku. V roce 1848 jsou 

v Bílé Vodě uváděny dvě fungující vápenky.
53

 Od 2. poloviny 19. století, kdy se majitelkou 

velkostatku stává Marianna princezna holandská, se rozšiřuje jak rozloha velkostatku, tak i 

počet vápenek, z nichž některé jsou pronajímány. Kolem roku 1900 se na území Bílé Vody 

pálilo vápno celkem v osmi pecích, přičemž některé vápenky se nacházely i na pruské straně. 

                                                           
49 Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Jeseník (dále jako ZAO – SOkA), fond AM Javorník, inv. č. 511, 

karton 119 (1832 – 1847). 

50 HLUŠIČKOVÁ, Hana a kol. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl. Praha: Libri, 2002, s. 

150. 

51
 Informační leták Vápenka Javorník. Vydaly Lesy České republiky, s. p.. Dostupné v Městském informačním 

centru Javorník. 

52 tamt. 

53 Historický místopis, s. 127. 
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Během prvních desetiletí 20. století však činnost většiny z nich postupně utichá. Nejdéle 

přetrvala vápenka a vápencový lom provozované Augustinem Neugebauerem od roku 1898. 

Ve Sborníku československého průmyslu a obchodu jsou evidovány ještě v roce 1921 a 

zřejmě pracovaly i déle.
54

 

 

2.1.2.2. Těžba arsenové rudy
55

 

 

Na začátku Račího údolí vzdáleného cca 2 km od Javorníka bylo roku 1851 objeveno 

naleziště arsenové a v menší míře také stříbrné rudy, o jejímž dobývání zde jsou zmínky již 

v 16. století. V roce 1852 zde vznikla štola Melchior pojmenována podle vratislavského 

biskupa Melchiora von Diepenbrock. Do dolování se pustila firma Güttler & Co. z pruského 

Reichensteinu, která patřila k nejvýznamnějším těžařským společnostem v Prusku, prakticky 

ovládala nerostné bohatství Rychlebských hor, a její vliv zasahoval i na sousední rakouské 

území. V roce 1853 byl nedaleko ústí štoly vybudován hornický domek s kanceláří, ložnicí 

pro horníky a bytem důlního. Dolu se říkalo „Segen Gottes“ (Boží požehnání). K drcení rudy 

byla v blízkosti nákladem 36 000 zlatých postavena stoupa. Jelikož se první tři roky těžba 

dařila a v roce 1855 se při těžbě narazilo na obzvlášť bohatou arsenovou žílu, rozhodla se 

firma, že ke zpracování rudy zřídí huť na Račím potoce v blízkém Horním Fořtu (německy 

Oberforst). Kvůli ostrým protestům občanů Javorníka, Horního Fořtu a okolních obcí proti 

stavbě, která by svými jedovatými exhalacemi zatěžovala okolí, byl projekt nejprve zamítnut. 

Firma se však odvolala u ministerstva ve Vídni, které následně stavbu schválilo. V období 

svého největšího rozkvětu podnik zaměstnával 136 lidí.
56

 Provoz huti byl ukončen roku 1866, 

pravděpodobně v důsledku prusko - rakouské války.
57

 K čemu přesně se arsenová ruda 

z Račího údolí používala, se literatura nezmiňuje, obecně se však arsenik (oxid arsenitý) 

získávaný z rudy používal na výrobu skla, barev či emailů, ke konzervaci kůže a dřeva či 

k výrobě jedu na hlodavce.
58

 

                                                           
54 tamt, s. 1964. 

55
 K těžbě arsenové rudy u Javorníka: PACHL, 1983, s. 17; NOHEL, 2008, s. 13. 

56 PACHL, 1983, s. 17. 

57 NOHEL, 2008, s. 13. 

58 WIKIPEDIE. Otevřená encyklopedie. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_arsenit%C3%BD. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_arsenit%C3%BD
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2.1.2.3. Těžba lignitu a jílu 

 

Sloj hnědého uhlí – lignitu o mocnosti až 8 metrů byla objevena roku 1859 jihovýchodně od 

obce Sörgsdorf (dnes Uhelná – české jméno dostala právě podle těžby uhlí). Důlní právo 

získal o tři roky později majitel šoltéství
59

 v Uhelné Friedrich Schenkenbach, na jehož 

pozemku bylo uhlí nalezeno. Důl také nesl jeho jméno – Friedrich. Těžba probíhala z důvodu 

nepříliš velké mocnosti nadloží hlavně povrchově. Zařízení lomu bylo takřka po celou dobu 

jeho trvání primitivní. Ke třízení uhlí na kusové a drobné se používalo vidlí. Hmotnost 

vytěženého uhlí se ve zkoumaném období pohybovala mezi 200 t ročně v roce 1862 a 3000 t 

ročně v roce 1919.
60

 Uhlí bylo využívano jako energetická surovina hlavně pro provozy 

v okolí. 

V nadloží lomu se nacházely 

jíly vhodné na výrobu cihel. 

Friedrich Schenkenbach již 

kolem roku 1850 jednu malou 

cihelnu provozoval. Po zřízení 

dolu byla roku 1867 postavena 

větší cihelna v jeho blízkosti. 

Friedrichův vnuk (opět) 

Friedrich ji zboural a na jejím 

místě postavil roku 1907 větší 

parní cihelnu, která vyráběla cihly, střešní tašky, kabřincové cihly i drenážní trubky. Statek i 

s cihelnou a dolem po něm zdědil syn Dr. Hans Schenkenbach, díky němuž obojí nadále 

prosperovalo. Provoz cihelny byl ukončen spolu s vysídlením jejího majitele v roce 1945 a 

konfiskací majetku.
61

 V dole přejmenovaném na „Důl Antonín Pelnář“ se těžilo ještě do roku 

1957, poté byl zatopen a dnes slouží k rekreaci a rybaření. 

 

                                                           
59

 „Šoltéství byly svobodné statky, s nimiž byla spojena funkce venkovských soudců. Některé z nich byla určena 

pro šlechtice a nazývala se rytířská šoltéství. Mimo biskupská území se podobné statky jmenovaly rychty.“ 

(Zuber, 1966, s. 488). 

60
 Tercierní uhlonosné relikty ve Slezsku [online]. 2010. Dostupné z WWW: 

http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/skin/publikace/Hnedeuhli_284_333.def.indd.pdf. 

61 PACHL, 1983, s. 494. 

Obr. 2: Schenkenbachova parní cihelna v Uhelné v prvním desetiletí 20. 

století. (převzato z Pachl 1983) 

http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/skin/publikace/Hnedeuhli_284_333.def.indd.pdf
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2.1.3. Zpracování dřeva - pily 

 

Zalesněné podhůří Rychlebských hor zavdávalo dobré příležitosti k zakládání četných pil. 

Pily se nacházely téměř v každé obci na Javornicku, nejčastěji byly poháněny vodou (tzv. 

pilní mlýny), někde byly spojeny s výrobnou elektřiny. Většinou patřily k velkostatkům. 

Významnější pily se nacházely v Račím údolí, v Bergově, Horním Fořtu a hned při hranicích 

v pruském Heinersdorfu. 

V Račím údolí fungovala od 70. let 

19. století biskupská parní pila 

spadající pod lesní úřad v Žulové. 

Soustředila se na výrobu řeziva, 

šindele a loukotí.
62

 V komplexu 

pily se nacházela i prádelna 

s kovárnou, naproti přes silnici stál 

obytný úřední dům. Začátkem 20. 

století byla pila zbourána a na jejím 

místě vyrostla v letech 1906 – 1907 

secesní tančírna Georgshalle 

vystavěná biskupem kardinálem 

Georgem Koppem a projektována javornickým stavitelem Aloisem Utnerem,
63

 který ve své 

době projektoval téměř všechny významnější stavby na Javornicku. O něco níže po toku 

Račího potoka zřídil právě v období výstavby Georgshalle kolem roku 1907 stavitelův syn 

Herbert Utner pilu i s výrobou elektrické energie pro vlastní potřebu. Elektřinu vyráběla 

turbína firmy Voith St. Pölten.
64

 Náhon k ní vedoucí je patrný dodnes. 

Na přelomu 19. a 20. století vznikla i pila v Bergově, která patřila majitelům velkostatku ve 

Vlčicích. Její součástí byl i mlýn a elektrárna. Roku 1919 provoz převzali noví majitelé 

                                                           
62 Digitální archiv Zemského archivu v Opavě (dále jako ZAO). Dostupné z WWW: 

http://vade.archives.cz/vade/centrum.mhtml?rs=8&si=wW1f7wvzynrCVCi0&np=3&cv=detail. 

63
 NEUGEBAUEROVÁ, Michaela. Historie tančírny v Račím údolí [online]. 9. března 2012. Dostupné z WWW: 

www.museum.jesenik.net.  

64 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 650, karton 206 (1919-1930). 

Obr. 3: Parní pila v Račím údolí na počátku 20. století. (foto 

archiv VMJ, pracoviště Javorník) 

http://vade.archives.cz/vade/centrum.mhtml?rs=8&si=wW1f7wvzynrCVCi0&np=3&cv=detail
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Franke a Klein a založili společnost Franke & Klein G. m. b. H. (s. r. o.).
65

 Místo si dodnes 

zčásti zachovalo svůj charakter – provozuje se zde stolařství. 

V Horním Fořtu pracovala jedna pila nejpozději od 80. let 19. století a patřila k majetku 

tamního velkostatku. Josef Merta, který se stal vlastníkem či nájemcem velkostatku v roce 

1910 ji nechal zbourat a na jejím místě v letech 1913 - 1914 vybudoval větší pilu, kterou brzy 

vybavil turbínou k výrobě elektrické energie, a lihovar (viz níže) provozované jako společnost 

s ručením omezeným.
66

 Pila zde byla v provozu až do nedávné doby. 

Roku 1896 vznikla hned při hranici v pruském Heinersdorfu velká biskupská parní pila, kde 

nacházelo pracovní příležitosti mnoho obyvatel Bernartic.
67

 

 

2.1.4. Výroba potravin, potravinářský průmysl 

 

Až do začátku 19. století probíhala výroba potravin v domácnostech nebo na řemeslné úrovni. 

Rozvoj průmyslové výroby v potravinářství nastal od 2. pol. 19. století v důsledku 

technického pokroku a rozmachu dopravy. Domácká a řemeslná výroba nicméně fungovala i 

nadále paralelně s ní. 

Potravinářství má na Javornicku díky vhodným podmínkám pro zemědělství největší 

zastoupení z celého spektra průmyslových odvětví. 

 

2.1.4.1. Mlynářství 

 

Na Javornicku téměř nenalezneme obec, ve které by nestál minimálně jeden mlýn. Výjimku 

snad tvoří podhorské obce jako Hraničky a osada Zastávka, kde se nevyskytovaly vhodné 

vodní toky. Na mapě II. vojenského mapování probíhajícího mezi lety 1806 – 1869 

napočítáme v oblasti přes 20 mlýnů, z naprosté většiny vodních. Tyto mlýny svým vzhledem i 

technickým zařízením víceméně odpovídaly tradičním středověkým mlýnům s jednoduchým 

                                                           
65 FRANZ, Karel – MANSFELD, Bedřich – NEUMANN, František. Sborník československého průmyslu a obchodu. 

Praha: Čsl. kompas, 1920 – 1923, s. 1434. (dále citováno jako Sborník československého průmyslu) 

66
 Digitální archiv ZAO. Dostupné z WWW: 

http://vade.archives.cz/vade/centrum.mhtml?rs=8&si=wW1f7wvzynrCVCi0&np=3&cv=detail. 

67 PACHL, 1983, s. 399. 

http://vade.archives.cz/vade/centrum.mhtml?rs=8&si=wW1f7wvzynrCVCi0&np=3&cv=detail
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mlýnským složením poháněným jedním či více koly. Raritou byl parní mlýn na dvoře 

Hamberk při velkostatku v Bílém Potoku zřízený majitelem statku Vincencem Priessnitzem 

kolem roku 1848. Byl to pravděpodobně  první parní mlýn ve Slezsku. Bohužel se o něm 

mnoho dalších zpráv nedochovalo.
68

 Další parní mlýny se v oblasti neobjevují. 

Modernizace technického vybavení nastává u několika mlýnů na Javornicku kolem 20. let 20. 

století, kdy je mlýnské kolo nahrazováno turbínou. V Bílé Vodě tak například učinil Alfred 

Putze v roce 1918, v Uhelné roku 1920 Kaschel, ve Vlčicích vyměňuje A. Schubertová roku 

1930 starou turbínu za novou,
69

 tudíž zde byla turbína v provozu již před tímto rokem. 

Podobná změna se děla i u pil (viz výše). 

 

2.1.4.2. Pivovarnictví70 

 

Na přelomu 19. a 20. století můžeme na českém území napočítat přes 100 větších akciových 

pivovarů, z nichž některé stále fungují. Vedle nich se až do 2. světové války udržovaly menší 

městské právovárečné a panské pivovary používající většinou ještě zařízení z 19. století. 

Jedním z takových menších městských pivovarů byl i pivovar v Javorníku. Kdy přesně došlo 

k soustředění výroby piva z měšťanských právovárečných domů do jedné budovy 

měšťanského pivovaru, není jisté, víme však, že se přibližně od roku 1725, kdy se Javorník 

dočkal výstavby nové radnice na náměstí, pivovar nacházel v budově radnice staré, odkud byl 

roku 1850 přemístěn do jiného domu v Niedergasse (později Bahnhofstrasse, dnes ul. 17. 

listopadu). V roce 1862 byl pivovar prodán Ottu Thielovi, dále však nesl název „Městský 

pivovar“.
71

 Pivovar střídal majitele i nájemce. Kolem roku 1877 je jako nájemce uváděn 

Anton Krautner.
72

 Po různých peripetiích pivovar v roce 1908 odkoupilo město Javorník od 

městské spořitelny, která jej získala v exekucích. Město provozovalo pivovar až do roku 

1917. Pivovar však postupně vykazoval spíše ztráty než výnosy, zadlužoval se. Ve válečném 

období byla výroba více a více omezována, pivo se prodávalo v určitých hodinách k určitým 

                                                           
68 ZUBER, 1966, s. 214 n. 

69
 ZAO – SOkA Jeseník. Seznam neinventarizovaných vodohospodářských spisů. 

70 Obecné informace o vývoji pivovarnictví: Technické památky, s. 210 n. 

71 PACHL, 1983, s. 352 nn. 

72 tamt., s. 293. 



26 

 

účelům. Od prosince 1916 pivovar nepracoval. Město se proto rozhodlo pivovar prodat. 

V říjnu 1917 jej odkoupila Nordmährische Aktien Gesellschaft in Mährisch Schönberg, která 

později výrobu piva v Javorníku zcela zrušila a budovu pivovaru používala pouze jako sklad 

piva.  

Ze stavebních plánů z roku 1908 vysvítá, že veškerá zařízení pivovaru i s byty sládka, 

hospodáře, kancelářemi, výčepem se vešla do dvou vzájemně propojených jednopatrových 

budov. Budovy byly podsklepeny a ve sklepech se pivo kvasilo, skladovalo, chladilo. 

Součástí pivovaru byla i sladovna.
73

 

Městský pivovar měl v Javorníku ještě jednu konkurenci v podobě biskupského pivovaru, 

pracujícího zřejmě od konce 18. století.
74

 Knížecí biskup Melchior von Diepenbrock k němu 

zřídil k nelibosti měšťanů roku 1848 pivnici pod zámkem Jánský Vrch, ve které se mj. konaly 

různé společenské události.
75

 K pivovaru patřil i sklep na uskladňování piva pod pivnicí. Na 

počátku 20. století jako nájemce biskupského pivovaru vystupuje Karel Skatulla.
76

 Do konce 

našeho zkoumaného období zde nicméně výroba zaniká. 

Právo postavit pivovar získala i osada Pavlínka u Bernartic. Osadu založila v roce 1782 

manželka komorního ředitele biskupských statků Pavlína Rustová.
77

 O pivovaru podrobnější 

informace nemáme. Osada Pavlínka zaniká v 50. letech 20. století. 

Zmínku o pivovaru nacházíme také v materiálech o obci Bílý Potok. Zde pivovar patřil 

k místnímu velkostatku. Ve 2. polovině 19. století je však již mimo provoz.
78

 

O pivovarech se dovídáme i v Bílé Vodě a ve Vlčicích, kde patřily k panským statkům. 

Vlčický pivovar vznikl někdy v 17. století, kdy byl držitelem vlčického léna rod Maltitzů. Po 

polovině 19. století pivovar pravděpodobně již nepracoval.
79

 O bělovodském pivovaru máme 

                                                           
73

 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 574, karton 183 (1908 – 1921). 

74 ZAO, fond Komorní ředitelství statků vratislavského biskupství na Jánském Vrchu, inv. č. 3352, karton 2247.  

75 PACHL, 1983, s. 141. 

76 KÖNIG, 1904, nečíslovaná příloha. 

77 ZUBER, 1966, s. 197. 

78 Velkostatek Bílý Potok 1765 - 1880. Inventář. Opava, 1971. Inventáře a katalogy Státního archivu v Opavě. 

Číslo listu JAF: 407. Číslo pomůcky: 737. 

79 MELZER – SCHULZ, 1993, s. 516. 
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zpráv, že se zde pivo vařilo od konce 17. století. Před rokem 1887 byl pivovar již mimo 

provoz.
80

 

Javornický městský pivovar byl z uvedených pivovarů nejvýznamnější a patrně i nejdéle 

působící. Dodával pivo pro celý soudní okres Javorník a občas i do vzdálenějších oblastí. 

Roční předválečná výroba se pohybovala kolem 3500 hl piva.
81

 

 

                                                           
80

 Velkostatek Bílá Voda /1606/ 1780 – 1947. Inventář. Opava, 1966. Inventáře a katalogy Státního archivu 

v Opavě. Číslo listu JAF: 149. Číslo pomůcky: 325. 

81 Sborník československého průmyslu, s. 1264. 

Obr. 4: Biskupský pivovar v Javorníku přibližně ve 

20. letech 20. století. (foto archiv VMJ, pracoviště 

Javorník) 

 

Obr. 5: Průhled Nádražní ulicí (dnes ul. 17. 

listopadu) v Javorníku s budovou městského 

pivovaru na pravé straně. Foto přibližně ze 30. let. 

(foto archiv VMJ, pracoviště Javorník) 
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2.1.4.3. Lihovarnictví 

 

Rozvoj lihovarů v českých zemích souvisel s rozšiřováním pěstování brambor od 18. století. 

Lihovary vyráběly z brambor, potažmo z obilovin, jakostní pitný líh, který měl neomezenou 

trvanlivost. V 19. století vyrostlo na Javornicku množství lihovarů. Jejich nárůst zároveň 

podmínil intenzivnější produkci brambor v oblasti. Lihovary byly rozesety v níže položených 

obcích na Javornicku v Bílém Potoku, Bernarticích, Bukové, Vlčicích, Horním Fořtu. Většina 

těchto lihovarů byla přinejmenším při svém založení součástí velkostatku. 

Lihovar v Bílém Potoku byl založen roku 1858, kdy byl velkostatek majetkem rodiny 

zakladatele vodoléčby Vincence Priessnitze. Velkostatek patřil Priessnitzovým dědicům až do 

roku 1905, jako poslední majitel je uváděn Dr. Erich Lundwall, který statek vlastnil od roku 

1920 až do roku 1945.
 82

 V té době také zřejmě končí provoz lihovaru. 

Vlčický lihovar stejně jako tamní pivovar patřil k majetku lenních pánů Schaffgotschů a 

vznikl pravděpodobně již kolem roku 1836 jako menší palírna. Za první pozemkové reformy 

roku 1919 jej již jako zemědělský družstevní lihovar získala spolu s dvorem, výrobnou 

marmelády a zemědělskými pozemky rodina Schubertova. Zemědělský lihovar pracoval ve 

Vlčicích až do 50. let 20. století, kdy byl zastaven.
83

 Rušení lihovarů na českém území v 50. 

letech se provádělo programově, bez ohledu na prosperitu podniku.
84

 

V Horním Fořtu vlastnil velkostatek od roku 1910 již zmiňovaný Josef Merta, který při něm 

nechal roku 1913 také postavit lihovar. Jeden lihovar je však v Horním Fořtu zmiňován již od 

70. let 19. století. Tehdy se praděpodobně nacházel v jiném objektu, který byl po roce 1885 

zbourán a na jeho místě vznikla továrna na umělá hnojiva. Ta měla nicméně jen krátkého 

trvání.
85

 Mertův lihovar fungoval nejdéle z lihovarů na Javornicku – až do roku 1961 (tehdy 

již jako státní podnik) a byla k němu přidružena i sušírna brambor. 

Velkostatkář a velice aktivní podnikatel Albert Michler (ve své době považovaný po 

zakladatelích lázní v Jeseníku a Lipové Priessnitzovi a Schrottovi za nejvýznamnějšího muže 

Jesenicka) založil roku 1863 v Bukové likérku, kde začal vyrábět bylinný likér Original – 
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 viz pozn. 81. 

83 MELZER – SCHULZ, 1993, s. 516. 

84 Technické památky, s. 214. 

85 NOHEL, 2008, s. 13. 
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Buchsdorfer, později zkráceně Buchsdorfer, jehož věhlas sahal i za hranice monarchie.
86

 

Kromě toho byl Michler majitelem dvou dalších zemědělských lihovarů. Jednom v Bukové a 

druhém, jehož součástí byla i rafinérie, v Bernarticích. Bukovský lihovar byl založen roku 

1869 a po Michlerovi jej převzala jeho dcera Maria se svým manželem statkářem Albertem 

Budem.
87

 Ve Sborníku československého průmyslu a obchodu z roku 1923 je zaznamenán 

jako hospodářský lihovar produkující ročně kolem 1015 hl lihu.
88

 Lihovar v Bernarticích 

fungující od roku 1899 zdědil Michlerův syn Rudolf a jako společnost s. r. o. (od r. 1917) jej 

provozoval až do roku 1939, podobně jako likérku, jíž navíc rozšířil o marmeládovnu a 

výrobnu ovocných šťáv.
89

 

V Bernarticích se nacházel ještě jeden lihovar založený již roku 1840 a patřící k  velkostatku 

rodu Latzelů. Roku 1930 lihovar zaměstnával až 40 lidí.
90

 Po roce 1948 byl statek 

zkonfiskován a tím byl zpečetěn i osud lihovaru. 

                                                           
86 PACHL, 1983, s. 429. 

87
 tamt. 

88
 Sborník československého průmyslu, s. 1194. 

89
 Sborník československého průmyslu a obchodu, s. 1190; PACHL, 1983, s. 429.  

90 Historický místopis Moravy a Slezska, s. 125. 

Obr. 6: Michlerova likérka vyobrazená v době svého největšího rozkvětu. 

Pravděpodobně počátek 20. století. (převzato z Pachl 1983) 
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2.1.4.4. Cukrovarnictví91 

 

Cukrovarnictví je nejmladší z potravinářských oborů. Vzniklo až začátkem 19. století, kdy 

bylo nutné nalézt náhradu za třtinový cukr, který se z důvodu Napoleonovy blokády 

kontinentu nemohl dovážet. K velkému zakládání cukrovarů dochází ve 30. a 40. letech 19. 

století. Po roce 1860, kdy se cukr stal významným vývozním artiklem, jejich nárůst 

pokračuje. Cukrovarnictví se stalo pro české země nejvýznamnějším odvětvím 

potravinářského průmyslu a jedním z motorů industrializace vůbec. 

Místem pro zřízení jednoho z prvních cukrovarů ve Slezsku se staly roku 1850 Bernartice.
92

 

Cukrovar byl sice zbudován již na pruské straně hranice v Horních Bernarticích, ale jako 

rodinný podnik jej založil majitel statku v Bernarticích a poslanec říšského sněmu ve Vídni 

Phillip Josef Latzel, tudíž jej můžeme počítat do provozů patřících na Javornicko. Josef Latzel 

pocházel z bohatého a podnikavého rodu Latzelů, který významně ovlivnil rozvoj průmyslu a 

podnikání na celém Jesenicku.
93

 Jako vzdělaný a zcestovalý muž věděl, v čem leží 

budoucnost potravinářského průmyslu. Podnik se stal významným poskytovatelem 

pracovních míst v oblasti, zaměstnával až 250 lidí. Rodinná firma, s jejímž založením 

pomáhal Josefův mladší bratr Anton Cajetan, byla později převedena na Bernartickou 

cukrovarnickou akciovou společnost. Jedním z podílníků se mj. stal již zmíněný majitel 

likérky a velkostatkář Albert Michler. Se vznikem cukrovaru se na Javornicku také zvýšilo 

pěstování cukrové řepy, jejíž produkce však ne vždy postačovala a cukrovka se musela 

dovážet, což bylo poněkud nákladné. Teprve vybudování železnice do Bernartic s otevřením 

trati do Pruska roku 1896 zprostředkovalo cukrovaru výhodnější a levnější dovoz cukrovky 

z pruského Otmuchowa. 

Provoz cukrovaru se i přesto postupně přestal vyplácet a roku 1903 byl zastaven. Latzelův 

vnuk Fridrich Alfred Latzel nechal poté část budovy cukrovaru strhnout a na jejím místě zřídit 
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 Obecná literatura k cukrovarnictví: Technické památky; PURŠ, 1960, s. 55 nn. 

92 K cukrovaru v Bernarticích viz: PACHL, 1983, s. 410. 

93 Otec Josefa Latzela obchodoval s přízí a plátnem, Josefův bratr Anton I. Cajetan nastartoval ve velkém těžbu 

vápence ve Vápenné, syn Antona Cajetana Josef III. založil továrnu na výrobu šamotu ve Vidnavě, ostatní 

potomci většinou pokračovali v díle svých otců...(Latzelova stezka krasem Rychlebských hor. Informační tabule 

č. 2, Dostupné z WWW: http://latzel.napomezi.cz/tabule-naucne-stezky.) 
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jednou vratislavskou zahradnickou firmou park. Osud budovy cukrovaru byl zpečetěn roku 

1928, kdy stavba, která byla využívána jako skladiště, shořela.
94

  

 

2.1.5. Papírenství 

 

Z papírenského průmyslu se prosadila v Javorníku „továrna na kartonáže a papírové zboží, 

knih- a kamenotiskárna“
95

 Johanna Dobischka vyrábějící přepychové a lékárnické kartonáže, 

papírové zboží, skládací krabičky, etikety apod. Podnik byl otevřen roku 1896 za podpory 

javornického lékárníka Hettmera v zadním domě kupce Tintera. Podnik oproti očekáváním 

vzkvétal a vyžadoval více prostoru. Roku 1899 proto Dobischek odkoupil kus pozemku na 

Nádražní ulici a postavil tam menší továrnu i s obytným domem. Továrna byla postupem času 

                                                           
94 PACHL, 1983, s. 398. 

95 Sborník československého průmyslu, s. 1539. 

Obr. 7: Dobová pohlednice Bernartic z roku 1897. Malebnost zemědělské obce vyobrazená spolu se 

zdůrazněním výdobytků průmyslové revoluce – cukrovaru (uprostřed) a nádraží (vlevo dole). (sbírka 

digitalizovaných archivních pohlednic autorky) 
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ještě rozšiřována. V roce 1918 zde pracovalo 60 

zaměstanců.
96

 V roce 1927 byl podnik převeden na 

akciovou společnost a výroba zde probíhala do roku 1945, 

kdy byli podobně jako u jiných provozů v kraji majitelé 

továrny vysídleni a jejich majetek převzal stát. 

Knihtiskárnu v Javorníku provozoval i Eduard Schlick. 

Zmínku o této tiskárně nacházíme ve Sborníku 

československého průmyslu a obchodu z roku 1923
97

, o 

jejím fungování se dovídáme i z regionální literatury 

vydávané touto tiskárnou ve 30. letech 20. století,  

podrobnější informace o ní však nemáme. 

 

2.1.6. Chemický průmysl – sirkárny98 

 

Koncem 19. století se Javornicko dočkalo dalších dvou 

podniků – sirkáren v Horním Fořtu a v Bernarticích. Oba provozy byly založeny podnikateli 

ze sousedního Pruska, kteří objevili díru na trhu v rakouském příhraničí, kde v širokém okolí 

žádná sirkárna nebyla. 

Sirkárna ve Fořtu byla starší, ale i podstatně menší a svým zařízením jednodušší. Povolení ke 

stavbě továrny získala první majitelka Anna Schneiderová (původem z Makolna v Prusku) 

v září roku 1888.
99

 Stavbu prováděl javornický stavitel Alois Utner. Provoz byl zahájen o rok 

později v dubnu 1889. Továrna byla plánována pro 15 – 16 dělníků, nakonec jich zde 

nepracovalo více než 10. Továrna měla po celou dobu trvání manufakturní charakter, byl zde 

pouze jeden zakládací stroj, po rozšíření továrny v roce 1896 byl pořízen ještě parní stroj na 

vytápění. Kromě výrobního traktu měla budova i obytnou část, kde bydlela majitelka 

s rodinou. V sirkárně se vyráběly pouze vlastní sirky z bílého forforu a síry, ostatní 

                                                           
96 Historický místopis Moravy a Slezska, s. 122. 
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 Sborník československého průmyslu a obchodu, s. 1602. 

98
 Informace k sirkárnám čerpány z prací: NOHEL, Jan. Sirkárny na Javornicku v bývalém okresu Jeseník. I. díl. 

Brno 2008 a NOHEL, Jan. Sirkárny na Javornicku v bývalém okresu Jeseník. II. díl. Brno 2009. 

99 NOHEL, 2008, s. 13. 

Obr. 8: Dobová reklama na 

Dobischkovu továrnu, podle níž je 

označena dokonce za první slezskou 

farmaceutickou kartonážku. 

(převzato z König 1904) 
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komponenty se dovážely. Hlavním odběratelem sirek v prvních letech provozu byl zřejmě 

javornický obchodník se smíšeným zbožím Ernst Nitsche. Ten se také, když se Schneiderová 

roku 1895 rozhodla továrnu prodat, stal jejím majitelem. Nitsche sám by na koupi podniku 

finančně nedosahoval, založil proto s dalšími třemi společníky javornickým starostou 

Heinrichem Lindnerem, majitelem realit v Javorníku Prokischem a vlčickým obchodníkem 

Grögerem veřejnou obchodní společnost E. Nitsche & Co.
100

 Éra těchto vlastníků znamenala 

největší rozkvět a již zmíněné rozšíření sirkárny. Odbyt byl zajištěn především u domácího 

obyvatelstva, u kterých se projevil lokální patriotismus (všichni vlastníci pocházeli z blízkého 

okolí). Avšak poté, co se do podniku zapojil „přistěhovalec“ Bruno Seeliger a nechal na sebe 

firmu přepsat, sirkárna postupně upadala, až byl provoz roku 1900 zrušen. Budovu si roku 

1904 pronajal a 1910 odkoupil A. Reinisch se svou ženou a provozovali zde až do konce 2. 

světové války mlékárnu a výrobnu sýrů, které nacházeli odbyt i za hranicemi v Paczkowě. 

 

Hledáme-li na Javornicku moderní průmyslový podnik, jenž ve zkoumaném období svým 

záběrem a technickým vybavením přesahoval ostatní podniky v oblasti, nalezneme jej 

v komplexu sirkárny ležícího necelého půl kilometru od Bernartic při okresní silnici ve směru 

na Javorník. Sirkárnu 

v Bernarticích založili roku 

1892 majitel sirkárny 

v pruském Paczkowě Julius 

Huch a jeho společník 

stavitel Morawietz z téhož 

města.
101

 Na zakládání 

továrny se podílel i 

bernartický podnikatel 

Albert Michler, stavební 

plány dodal Alois Utner. 

Ředitelem továrny se stal 

Josef Seifert ze Žulové. 

                                                           
100 tamtéž, s. 34, 

101 NOHEL, 2009, s. 8. 

Obr. 9. Celkový pohled na sirkárnu v Bernarticích v roce 1911. Dvoupatrová 

budova s nástavbou (vodojem) úplně vpravo  sloužila ke zhotovování 

dřevěného drátu, přízemní budova v popředí k výrobě fosforových sirek, 

v patrové budově za ní se vyráběly sirky bezpečnostní. (sbírka 

digitalizovaných archivních pohlednic autorky) 



34 

 

Původní záměr podniku byla výroba bezpečnostních (švédských) zápalek přednostně 

určených na export, nicméně odbyt zřejmě nesplňoval Huchova očekávání, proto továrnu 

v roce 1894 rozšířil i o výrobu levnějších fosforových sirek. Kromě švédských a fosforových 

zápalek se v Bernarticích vyráběly i méně tradiční bengálské, parafinované a vulkan zápalky 

(většinou sloužily k zapalování pyrotechnických výrobků), do jiných podniků se prodával se i 

dřevěný drát k výrobě dřívek zápalek, papírové krabice a dýhové bedničky. Se zavedením 

železnice v roce 1896 (viz níže) se podniku otevírá možnost větší expanze. Sirky z Huchovy 

továrny nacházejí odbyt jak na místních trzích, tak i ve vzdálenějších Čechách, na Moravě, 

v jiných zemích monarchie i za jejími hranicemi. Továrna byla vybavena moderním 

strojovým zařízením a od svého vzniku se neustále rozšiřovala. Kromě dodávaných 

chemikálií a nálepek na krabičky byla zcela soběstačná. V roce 1898 byl celý komplex 

elektrifikován pomocí dynama napojeného transmisí na parní stroj. Podnik se i nadále rozvíjel 

a v roce 1904 zaměstnával již přibližně 200 osob.
102

 V témže roce se bernartická sirkárna 

začleňuje do akciové společnosti Solo Vídeň. Tato událost nijak výrazně chod podniku 

neovlivnila, ten i nadále prosperoval. Kolem roku 1910 komplex továrny sestával z původní 

patrové budovy na výrobu bezpečnostních zápalek, z haly na výrobu fosforových sirek, 

dvoupatrové budovy na výrobu dřevěného drátu, hospodářských budov, vlastní hasičské 

zbrojnice, vodojemu a katru (rámové pily). K dispozici byla ubytovna pro dělníky, svůj byt 

zde měl i ředitel továrny.
103

 

Během válečných let byl chod továrny utlumen, ani po válce se však výroba nemohla naplno 

rozjet v důsledku rozpadu monarchie a zmatků ohledně situace českých podniků spadajících 

pod a. s. Solo Vídeň. Výroba sirek byla v Bernarticích zastavena začátkem roku 1921 a 

přibližně o rok později bylo rozhodnuto o změně výrobního zaměření továrny. Od dubna 1923 

se v komplexu pod hlavičkou „SOLO“ spojené akciové československé sirkárny a lučební 

továrny rozjela výroba krémů na obuv a chemického zboží (čistidla, vosky, mořidla, od roku 

1926 prací prášek). V srpnu 1927 je továrna prodána firmě Bonus, která podnik ještě několik 

let provozuje, ten však již nikdy nedosáhne prosperity původní sirkárny a v roce 1932 

zaniká.
104
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103 tamt., s. 30. 

104 PACHL, 1983, s. 399. 
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2.2. Větší řemeslné provozy 

 

K dokreslení průmyslových podniků je potřeba zmínit i větší řemeslné dílny, továrničky, které 

vznikly v době postupující industrializace a které byly prakticky díky ní umožněny (například 

lepšími možnostmi odbytu se zlepšující se dopravní sítí, modernějšími nástroji výroby apod). 

V Javorníku takto vzniká „továrna“ na zemědělské stroje a nástroje založená Augustem 

Scholzem roku 1869. Zprvu se zde kromě jiného vyráběly hlavně různé druhy pluhů. V roce 

1883 provoz po Augustovi převzal jeho syn Paul, který jej dále rozvíjel ve stylu svého otce. 

Některé výrobky byly přímo patenty firmy. Kromě pluhů se zde začaly konstruovat také 

sklízeče brambor a cukrovky, plečky, řezačky apod. Největší odbyt nacházely výrobky u 

místních zemědělců, ale vyvážely se i do zbytku Slezska, na Moravu, na Slovensko i do Uher. 

Druhá světová válka znamenala utlumení výroby, definitivní zánik přišel s povoláním 

majitele podniku Paula Scholze ml. do vojenské služby v roce 1943.
105

 

Podobný provoz fungoval přibližně od přelomu 19. a 20. století v Uhelné. Založil jej Johann 

Pache a výroba se zaměřovala hlavně na mlátičky a čističky obilí, později i na stroje na 

lisování slámy. V roce 1928 provoz za nájemné přebírá Otto Latzel z Javorníka a vede jej až 

do válečných let.
106

 

O rozvoj včelařství v oblasti se velkou měrou zasloužil Franz Simmich, jehož podnik 

existoval od roku 1899. Kromě toho, že Simmich vlastnil několik set včelstev a produkoval 

kvalitní med, medové víno i medové likéry, zřídil navíc továrničku na výrobu včelařských 

potřeb. Některé z nich, podobně jako v případě Scholzova podniku, si nechal Simmich 

patentovat. Největších úspěchů firma dosahovala při výrobě odstředivek medu a umělých 

pláství. Výrobky podniku se hojně vyvážely do celé monarchie, ale i do balkánských států, 

Lucemburska či Ameriky. Konec provozu je opět spojován s vysídlením jeho majitelů.
107

 

 

                                                           
105 PACHL, 1983, s. 357 n. 

106 tamt., s. 494. 

107 tamt., s. 355 n. 
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2.3. Infrastruktura 

2.3.1. Doprava 

2.3.1.1. Silniční doprava 

 

Lepší dopravní spojení s okolním světem získalo Javornicko v době všeobecného rozvoje 

soukromé a poštovní dopravy v monarchii ve 30. letech 19. století.
108

 O vybudování silnic na 

Jeseník, Vidnavu, do Bílé Vody a dále do pruského Reichensteinu a výstavby kamenných 

mostů přes vodní toky se velkou měrou zasloužil starosta Javorníka Johann Krischker, který 

v úřadu působil v letech 1839 – 1869.
109

 V roce 1853 byly do Javorníku po hlavní silnici 

z Jeseníku zavedeny pravidelné poštovní jízdy. Z Jeseníku pokračovalo spojení na Moravu do 

Hohenstadtu (dnes Zábřeh na Moravě), přípojka vedla i do sousedního Pruska.
 110

 

 

2.3.1.2. Železnice111 

 

Jestliže některá průmyslová odvětví mají kořeny již v předprůmyslové době a průmyslová 

revoluce umožnila jejich rozšíření, výrobní inovace a přechod k tovární výrobě, železnice je 

přímo dítětem průmyslové revoluce, které přispělo výraznou měrou k jejímu rozmachu a 

celkové industrializaci společnosti. Díky železnici se výrazně usnadnila a urychlila doprava 

materiálu do míst zpracování, distribuce hotových výrobků do míst odbytišť, mohla se 

rozvíjet hromadná přeprava osob, zvýšil se pohyb pracovních sil, které mohly dojíždět za 

prací na větší vzdálenosti. 

Železnice dorazila na Javornicko až v poslední fázi budování železnic v monarchii, kdy se 

stavěly dráhy nižšího řádu propojující téměř všechna města po železnici. Rakouská společnost 

místních drah v roce 1885 získala koncesi k vybudování trati Hanušovice – Glucholazy, která 

měla být v Glucholazech napojena na pruské dráhy. Na této trati se zavázala vybudovat dvě 

                                                           
108 HLAVAČKA, Milan. Cestování v éře dostavníku:Všední den na středoevropských cestách, Praha: Argo, 1966, s. 

23 n. 

109 ZUBER, 1966, s. 292. 

110 PACHL, 1983, s. 143. 

111 Obecné informace k železniční dopravě čerpány z: Technické památky, s. 25 – 29, 31 – 33. 
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odbočky k severním pruským hranicím -  z Písečné do Velkých Kunětic a z Dolní Lipové do 

Bernartic. Tato druhá odbočka je i naším bodem zájmu.
112

 Výstavba trati započala 20. 12. 

1894. Prosazovali ji hlavně kameničtí podnikatelé z Vápenné i Žulové, velký zájem 

projevovali i obchodníci se dřevem, majitelé cukrovaru v Bernarticích, textilní podnikatelé. 

Všichni v tom viděli snížení výdajů za dopravu, usnadění odbytu svých výrobků i dovozu 

potřebných surovin. Dlouhá prodleva od získání koncese po samotné budování trati byla 

zapříčiněna finančními problémy Rakouské společnosti místních drah, které se v 90. letech 

19. století stupňovaly, až se vyřešily postátněním jejího majetku. Výstavbu trati tedy převzal 

stát. Po roce a půl byl 2. července 1896 slavnostně zahájen provoz na trati. Z Bernartic byla 

železnice vedena cca 1 km ke státním hranicím a v pruském Heinersdorfu (dnešních 

Dziewietlicích) napojena na trať do Otmuchowa. Stanice v Bernarticích disponuje třemi 

kolejemi, ze třetí koleje navíc odbočovala jedna nákladní kolej pro blízký cukrovar. Staniční 

budova je vzhledem ke svému významu pohraniční stanice největší na celé trati.  

Výstavba trati dále pokračovala odbočkou do Javorníka. Její budování nebylo vhledem  

k rovinatému terénu a délce 5,192 km nikterak náročné. Provoz byl zde zahájen 6. 8. 1897. V 

Javorníku železnice končí. Nádraží bylo vybaveno staniční budovou se třemi kolejemi, 

skladištěm s rampou, nakládací plochou u kusé koleje. Kusá kolej byla časem prodloužena a u 

ní zbudována překládková rampa sloužící hlavně pro překládku lignitu z Uhelné a dřeva. 

Celkem jsou na Javornicku tři vlakové stanice. Dvě již zmíněné v Bernarticích a Javorníku, a 

třetí nacházející se v Horních Heřmanicích, kde již před budováním železnice fungovala 

zemědělská škola. 

 

2.3.2. Výroba a zásobování plynem, vodovod a kanalizace 

 

O plynárenství jako průmyslovém oboru můžeme mluvit od  19. století, kdy se začínají stavět 

lokální karbonizační plynárny vyrábějící svítiplyn odplyňováním černého uhlí pro účely 

veřejného osvětlení. Od poloviny 19. století se svítiplyn využíval i pro jiné než osvětlovací 

účely (např. vytápění, vaření). Ke konci 20. let 20. století se uvádí v českých zemích 77 

                                                           
112 Informace k železnici na Javornicku čerpány z: ČERNOHORSKÝ, Milan. Železnice na Javornicku – vznik, 

historie, odbočky [online]. Posl. aktualizace 16. 7. 2005. [cit. 28. února 2012]. Dostupné z WWW: 

http://www.parostroj.net/historie/Javornicko/historie/javornicko_historie.htm.; Výstava Mašinky ve Vodní 

tvrzi v Jeseníku. Prosinec 2011. 

http://www.parostroj.net/historie/Javornicko/historie/javornicko_historie.htm
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plynáren.
113

 Mezi ně patří i městská plynárna v Javorníku, které se město dočkalo roku 1907. 

Plynárna, jejíž stavbu projektoval stavitel Alois Utner, byla postavena na okraji města u 

nádraží. Technické zařízení a plynové vedení zajišťovala firma Ing. Georg Rumpel 

z Teplic.
114

 Plynárna nebyla nijak velká, k obsluze pecí postačovali v jedné směně tři muži.
115

 

Zásoby plynu se uchovávaly v plynojemu. Roční výroba plynu se pohybovala kolem 120 000 

m
3
.
116

 K plynárně patřil i třípokojový byt pro vedoucího provozu, jímž byl od počátků 

plynárny po minimálně patnáct let Josef Brauner. Kolem roku 1921 se postupně rozšiřuje 

plynová síť nejen pro účely veřejného osvětlení, ale dochází i k napojení domů na ni. 

Plynárna fungovala až do 70. let 20. 

století.
117

  

Se zásobováním plynem jsou úzce 

spojeny i vodovody a kanalizace. 

V Javorníku za správné fungování 

vodovodní sítě stejně jako za chod 

plynárny zodpovídal Josef 

Brauner.
118

 Vodovod a plynové 

vedení se budovaly přibližně ve 

stejné době, tedy v prvních dvou 

desetiletích 20. století a byly 

pokládány vedle sebe. Vodárna existovala od roku 1901 v Javorníku na Jánském Vrchu, kde 

se shromažďovala voda z pramenů naražených v biskupských lesích. Samotná vodárna by 

všechnu vody pojmout nezvládla, proto se její hlavní část zadržovala v hlavní zásobárně vody 

zbudované na toku Račího potoka v horní části Račího údolí.
119

 Z vodárny na Jánském Vrchu 

pak byla voda do města přiváděna samospádem. Vodárna dodnes plní svou funkci. 

                                                           
113 Technické památky, s. 191. 

114 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 520, karton 128. 

115 PACHL, 1983, s. 294. 

116
 Sborník československého průmyslu a obchodu, s. 1684. 

117 Ústní sdělení několika místních pamětníků. 

118 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 573, karton 183. 

119 PACHL, 1983, s. 294. 

Obr. 10: Javornická plynárna. Stav z roku 1969. (foto archiv VMJ, 

pracoviště Javorník) 
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O napojení města na kanalizaci bylo rozhodnuto v březnu 1925. Podobně jako v případě 

plynového vedení se na položení vodovodu i kanalizace podílela firma Georg Rumpel. 

Odpadní voda byla nejprve sváděna přímo do potoka, později byl vybudován systém čistících 

šachet, které před vypuštěním odpadní vody do vodního toku nečistoty poněkud 

vyfiltrovaly.
120

 Vodovod i kanalizace byly zavedeny nejprve v centru města a postupně se 

spolu s množícími se žádostmi občanů o napojení svých domů rozšiřují směrem do 

katastru Javorníku-Vsi a dalších částí města.
121

 

 

2.3.3. Elektrifikace122 

 

Soustavnější plány na elektrifikaci Javornicka se začaly rozvíjet v roce 1919. V tomto roce 

vznikl projekt o napojení obcí Bílá Voda, Horní Hoštice, Bílý Potok, Město Javorník, Ves 

Javorník, Uhelná a Bernatice na elektrárnu důlní firmy Güttler v pruském Reichensteinu. 

Tento projekt se však neuskutečnil z důvodu finanční situace obcí, jež by nezvládly uhradit 

potřebné náklady na výstavbu vedení odhadované na minimálně 2,5 milionu korun. Podobná 

snaha o napojení na přeshraniční elektrárnu z pruského Oppeln (dnešní polské Opole) vznikla 

v roce 1922 v Bernarticích, kde nicméně také nebyla úspěšná. Lokální odběr elektřiny 

umožňovala pro své nejbližší okolí elektrárna bergovského mlýna, někteří majitelé mlýnů do 

svých provozů instalovali turbíny k výrobě elektřiny pro vlastní potřebu. Elektrifikace se obce 

na Javornicku dočkaly nakonec až roku 1930, kdy se výstavby elektrického vedení a zavedení 

eletřiny ujaly mezi místními obcemi nepříliš oblíbené Středomoravské elektrárny v Přerově. 

Provoz na vedení byl zahájen v roce 1933.
123

 

 

                                                           
120 Projekt přestavby odtoku odpadní vody kanalizace v Javorníku. Muzeum Jeseník, pracoviště Javorník. 

121
 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 581, karton 186. 

122
 Informace k elektrifikaci Javornicka čerpány z archivních materiálů SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 

575, karton 184 (1919 – 1933). 

123 tamt. 
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2.4. Občanská vybavenost124 

 

V této kapitole ve stručnosti shrnu složky občanské vybavenosti na Javornicku, jež z valné 

většiny vznikaly právě ve zkoumaném období. V tomto ohledu nad ostatními obcemi vynikal 

Javorník vzhledem ke svému postavení kulturního a správního centra oblasti. Přehled 

občanské vybavenosti začneme úřady poskytujícími občanům cenné služby. V roce 1841 byl 

v Javorníku zřízen poštovní úřad, se vznikem soudních okresů po roce 1848 Javorník získává 

i instituci soudu, v roce 1850 se k němu přidružuje i berní úřad a k zajištění bezpečnosti 

občanů velící stanice četnictva.
125

 Bernartice následují Javorník a roku 1864 je i zde zaveden  

poštovní úřad s úřadem telegrafním a roku 1895 četnická stanice.
126

 Do Javorníku se 

telegrafní úřad dostává až roku 1867 a roku 1870 je spojen s poštovním. Pošty byly dále 

zřízeny v Bílé Vodě (1869), ve Vlčicích (1868), v Uhelné (1892) a na Zálesí (1900).
127

 

Spravování financí kromě četných záloženských spolků (viz kap. Spolky) zajišťovala městská 

spořitelna v Javorníku od prosince 1869.
128

 Spolu se zavedením železnice vzniká i drážní 

úřad.
129

 

Zdravotní péče byla v Javorníku zaopatřena od 1. října roku 1888 v místní nemocnici 

postavené z dědictví paczkowského rodáka Karla Kranze, z fondu Kathariny Launer, který 

byl k tomuto  účelu zřízen, a za přispění místních spolků. Na stavbě budovy nemocnice se 

opět podílel stavitel Alois Utner. Kapacita nemocnice byla 20 lůžek. 

Pro účely sociální pomoci vznikly v Javorníku chudobinec (1877) a sirotčinec (1884), oba za 

finančního přispění biskupa Heinricha Förstera. Na chudobinec mimo něj značně přispěli i 

tehdejší starosta Franz Rösner a nájemce pivovaru Anton Krautner.
130

 

                                                           
124 Občanskou vybaveností mám na mysli zdravotnictví, sociální péči, školství, služby, zajištění bezpečnosti, míst 

k odpočinku apod. 

125 PACHL, 1983, s. 310. 

126 tamt., s. 398. 

127
 Historický místopis, s 122 nn. 

128 PACHL, 1983, s. 292. 

129 viz pozn. 112. 

130 tamt., s. 293 n. 
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Školství na Javornicku bylo zastoupeno hlavně obecnými školami, jež mohli žáci navštěvovat 

téměř v každé obci. V Javorníku navíc od roku 1859 fungovala klášterní dívčí škola a od 

počátku 20. století dvě měšťanské školy. V polovině 19. století oblast také zažila éru 

přadláckých škol (viz kap. Textilnictví). Většího významu a věhlasu dosáhlo šestileté 

piaristické gymnázium a kolej s klášterem v Bílé Vodě, jež založil olomoucký kanovník a 

pozdější biskup Jakub Arnošt Lichtenštejn. Vyučování se zde započalo již roku 1727 a 

přetrvalo do roku 1829. Studium bylo zaměřeno především na humanitní vědy a na vyúku 

hudby. Za svého fungování se škola stala centrem vzdělanosti, ale i kultury a uměleckého 

života v širém okolí.
131

 Počet studentů se za doby největšího rozkvětu vyhoupl až nad 300 

studentů.
132

 Druhou významnější školou na Javornicku je dodnes provozovaná zemědělská 

škola v Horních Heřmanicích. Jako jedna z prvních škol ve Slezsku tohoto zaměření byla 

založena v roce 1869 zemědělsko – lesnickým spolkem jako dvouletá rolnická škola. Popud 

k jejímu založení vzešel od ředitele bernartického cukrovaru Eduarda Siegla. Díky četným 

příspěvkům zemědělských spolků i jednotlivců se mohla uskutečnit výstavba dvoupodlažní 

budovy školy, stáje a stodoly. Pozemky ke stavbě a polnosti o výměře 28 ha věnoval statkář 

Johann Gerblich. Od roku 1872 byla škola zapsána jako Vyšší zemědělské učiliště s tříletým 

oborem zakončeným odbornou maturitou, 

roku 1922 byl zaveden obor čtyřletý. Počet 

studentů se pohyboval až kolem 110 žáků 

(školní rok 1918/19).
133

 Během let se areál 

postupně rozšiřoval o budovu s byty 

učitelů, velkou jídelnu sloužící i různým 

společenským událostem, další zemědělské 

budovy, pozemky, ubytovnu pro 40 

studentů v Bernarticích, i samotná budova 

školy byla rozšířena. V areálu školy byl 

rovněž založen okrasný parčík. 

                                                           
131 MELZER – SCHULZ, 1993, s. 194 n. 

132 ZUBER, 1966, s. 204. 

133 PACHL, 1983, s. 425. 

Obr. 11: Zemědělská škola v Horních Heřmanicích na 

perokresbě Fritze Gesiericha. (převzato z PACHL 1983) 
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Pro ty, kteří se chtěli věnovat 

řemeslu vznikla v Javorníku 

kolem roku 1914 živnostenská 

pokračovací škola.
134

 

Vyučování zde probíhalo za 

nedělních odpolední a vyúku 

vedli jak řemeslní mistři, tak 

učitelé javornické obecné 

školy. 

Odreagovat se mohli občané 

Javorníka v městském i 

zámeckém parku, v městských 

lázních, městském kině, v bazénu či na hřišti tělocvičného spolku (viz také kap. Spolky). 

Zámecký park přístupný veřejnosti vznikal již od roku 1798 za vratislavského biskupa 

Josepha Christiana zu Hohenlohe-Waldenburg-Bartensteina, který nechal v anglickém stylu 

zřídit tzv. „dolní“ a „prostřední“ park. Na jeho aktivitu navazuje v letech 1837 – 1840 biskup 

Leopold Sedlnitzky upravením „horního“ parku.
135

 Celková rozloha parku dosahovala 11 ha. 

Další z biskupů – Melchior von 

Diepenbrock se zasloužil o 

založení městského parku. 

Daroval městu roku 1849 větší 

zahradu vedle radnice na místě 

vyhořelého biskupského dvora k 

provozování trhů a zřízení parku.
 

136
  

Přibližně o třicet let později kolem 

roku 1880 vznikly při západním 

okraji Javorníka městské lázně 

                                                           
134

 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 601, karton 190 (1914 – 1933). 

135 VAŠÍČKOVÁ, Michaela – SAMEK, Štěpán. Javorník známý i neznámý. Javorník, 2010. 

136 PACHL, s. 317 n. 

Obr. 12: Náměstí v Javorníku v roce 1906 s dominantou zámku Jánský 

Vrch. V popředí budova radnice s městským parkem. (sbírka 

digitalizovaných archivních pohlednic autorky) 

 

 

Obr. 13: Bazén tělocvičného spolku v prvních letech provozu. 

(archiv VMJ, pracoviště Javorník) 
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poskytující koupele v teplé vodě v plechových vanách, minerální koupele či parní lázeň.
137

 

Lázně byly často jedinou možností obyvatel města k důkladné očistě těla, neboť jen 

málokterý dům disponoval vlastní koupelnou. Situace se poněkud změnila v roce 1922 

s postavením bazénu, které inicioval německý tělocvičný spolek a na nějž byla spolkem 

uspořádána sbírka mezi obyvateli města. Bazén lákal mnoho návštěvníků z Javorníka i 

okolních vesnic a byl zřejmě i atraktivnějším místem k setkávání a odpočinku než v té době 

již poněkud zastaralé městské lázně, které byly navíc v provozu jen jednou týdně v sobotu 

v období od května do září. Provoz lázní po většinu doby jejich fungování zajišťovalo město 

Javorník, v roce 1930 je od města pronajímá 

lázeňský mistr Anton Kisewetter, který plánuje i 

jejich rekonstrukci a rozšíření.
138

 K tomu však 

pravděpodobně již nedošlo a kolem roku 1935 lázně 

již patrně nejsou v provozu.
139

 Bazén je s občasnými 

několikaletými přestávkami, kdy byl uzavřen či 

v rekonstrukci, v provozu dodnes. 

Kouzla kinematografie si mohli javorničtí občané 

užívat od roku 1914 v městském kině vystavěném 

stavitelem Herbertem Utnerem. Kino mělo kapacitu 

342 míst. Ředitelem a provozovatelem kina byl při 

jeho začátcích Franz G. Miklík.
140

  

2.5. Spolky141 

 

Vznik různých spolků a sdružení je výraznou měrou spojen s fenoménem průmyslové 

revoluce. To neznamená, že by výlučně vznikaly až v této době, spolková činnost má starší 

kořeny a některé spolky jsou zmiňovány již od 16. století (viz dále), k jejich mohutnému 
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 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 580, karton 186 (1914 – 1933). 

138 tamt. 

139
 Historický místopis, s. 122. 

140
 ZAO - SOkA Jeseník, fond AM Javorník, inv. č. 851, karton 248. 

141 Obecné informace k vývoji spolkového života v habsburské monarchii viz: LENDEROVÁ, Milena a kol. Z dějin 

české každodennosti. Život v 19. století. Praha: Karolinum, 2009. 

Obr. 14: Javornické městké kino na fotografii 

asi z 20. let 20. století. (archiv VMJ, pracoviště 

Javorník) 
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zakládání nicméně došlo právě v průmyslovém období v souvislosti s nárůstem volného času. 

K utvoření komplexního obrazu Javornicka v tomto období je tedy žádoucí věnovat pozornost 

i spolkům. A právě spolková činnost na Javornicku čile kvetla. Rozmach spolků zde souvisel 

s celkovým trendem zakládání spolků v monarchii ve 2. polovině 19. století, kdy spolky 

překotně vznikají nejen v malých městech, na vesnicích, ale i v docela malých lokalitách. 

V neposlední řadě k tomu dopomohly zákony prosincové ústavy z roku 1867 o právu 

shromažďovacím a spolkovém. Spolky byly vnímány jako součást společenské prestiže, není 

proto divu, že členství ve spolku či jeho předsednictví lákalo významné osobnosti daného 

regionu, které se mnohdy účastnili činnosti vícero spolků najednou.  

Použijeme-li typologii Mileny Lenderové můžeme spolky na Javornicku rozdělit na spolky 

zaměřené na podporu ekonomiky (zprvu všechny akciové společnosti, družstva, apod.), 

hospodářské, lesnické, zemědělské spolky, svépomocné spolky, zábavní a náboženské 

spolky.
142

 

Na podporu zemědělství vznikl roku 1867 Zemědělsko – lesnický spolek pro severozápadní 

Slezsko v blízké Vidnavě, jehož zakladateli byli ředitel cukrovaru v Bernarticích Eduard 

Siegel, zakladatel cukrovaru Josef Latzel, jeho bratr Anton a příbuzný Arnošt. Cílem tohoto 

spolku bylo hájení zájmů zemědělců, celkové zlepšení zemědělské produkce v oblasti, ale 

také založení zemědělské školy v Horních Heřmanicích a pořádání různých zemědělských 

výstav a přehlídek. Krátce po svém vzniku měl spolek již 412 členů.
143

 Víceméně jako odnože 

tohoto spolku byly ke konci 19. století v několika obcích na Javornicku (v Bernarticích roku 

1887
144

, v Nových Vilémovicích 1894
145

, v Bílém Potoku 1895
146

, na Zálesí na počátku 20. 

století
147

) zakládány zemědělské kluby, v Bernarticích kromě toho vznikla již v roce 1871 

místní skupina zemědělsko - lesnického spolku. V Javorníku bylo po první světové válce za 

jeho pomoci založeno skladištní družstvo, jehož úkolem bylo skladování a zajištění odbytu 

                                                           
142 tamt., s. 320 nn. 

143 ZAO - SOkA Jeseník. Fond Zemědělsko – lesnický spolek Vidnava. Inventář. Signatura: 248. 

144
 Digitální archiv ZAO. Dostupné z WWW: http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html 

145 tamt. 

146 PACHL, 1983, s. 532. 

147 tamt., s. 511. 
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výrobků zemědělců a zprostředkovávání výhodných nákupů zemědělských potřeb (hnojiv, 

osiva, krmiva...). 

Činitelé zemědělsko – lesnického spolku měli navíc zásluhy na zakládání četných spořitelních 

a záloženských spolků v oblasti podporujících především ekonomickou aktivitu drobných 

zemědělců. Tzv. raiffeisenky vznikaly na Javornicku od 80. let 19. století v Bílé Vodě (od r. 

1886), Bernarticích (1892), ve Vlčicích (1894), v Uhelné (1898), v Javorníku a společná pro 

Travnou a Zálesí (1907).
148

 Raiffeisenky byly založeny na principu společného střádání a 

následného poskytování úvěrů svým členům s výhodou nízkého úroku. 

Se snahami o zavedení elektřiny v oblasti souvisel ve 20. letech 20. století vznik 

elektrárenských družstev v Javorníku, Bernarticích, Uhelné, Bílé Vodě a ve Vlčicích.
149

 V 

Bílém Potoku vznikla dvě družstva (1913 a 1927) k vzájemné výpomoci při mlácení obilí. 

Za účelem prosazování zájmů včelařů vznikl v Javorníku v roce 1894 včelařský spolek, jehož 

významným předsedou byl Franz Simmich, majitel velkého včelařství a továrničky na 

včelařské výrobky.
150

 

Na Javornicku byly velmi aktivní 

zábavní spolky. V Javorníku se 

dlouholeté tradici těšil střelecký 

spolek (později střelecká 

společnost), jehož vznik spadá již 

někdy do 16. století.
151

 Střelecké 

spolky byly obecně v německém 

prostředí velmi vážené a tvořily 

reprezentativní složku měst. 

Nejinak tomu bylo v Javorníku. 

Největší událostí střeleckého 

spolku byla každoroční „královská střelba“ o svatodušních svátcích spojená s okázalým 

průvodem městem v uniformách a s vlajkami. Tato událost byla zároveň slavností pro celé 

město a rádi se jí účastnili i vratislavští biskupové (např. Leopold Sedlnitzky, Dr. Heinrich 

                                                           
148

 PACHL, 1983, s. 65; Digitální archiv ZAO. 

149 Historický místopis, s. 122 nn. 

150 PACHL, 1983, s. 344. 

151 tamt., s. 333 nn. 

Obr. 15: Svěcení praporu střeleckého spolku. Počátek 20. století. 

(foto archiv VMJ, pracoviště Javorník) 
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Förster).
152

 Na náměstí vyhrávaly kapely, lidé se scházeli a sledovali soutěže, které na 

střelnici probíhaly po celý týden. Historie spolku končí s druhou světovou válkou. Dalším 

zábavním spolkem byl Německý tělocvičný spolek založený v červnu roku 1863.
153

 Byl 

vytvořen společnou aktivitou obcí Bernartic a Javorníka. Zpočátku se cvičilo v zimě v sále 

staré střelnice, v létě na kousku pozemku biskupského dvora na Jánském Vrchu, který biskup 

Heinrich Förster spolku volně přenechal. V roce 1904 se pak činnost spolku přemisťuje do 

nově postavené tělocvičny. V roce 1920 bylo otevřeno nové hřiště v dolním zámeckém parku, 

které se v zimě používalo i jako kluziště. Roku 1922 k němu přibyl bazén, sluneční a 

vzduchové lázně. O pět let později spolek odkoupil kus pozemku mimo centrum města na 

Landecker Strasse ke zřízení velkého sportoviště. Z četných aktivit spolku jmenujme alespoň 

běhy poslů (Eilbotenlauf) například z Javorníka do Vidnavy a zpět, účast na sletech 

tělocvičných spolků, ať již okresních, krajských či zahraničních (v roce 1921 se slet konal 

v Javorníku za účasti až 600 cvičenců a cvičenek), organizované výlety do Jeseníků apod. 

Spolku předsedali vlivné javornické či bernartické osobnosti jako stavitel Alois Utner, majitel 

výrobny na včelařské výrobky Franz Simmich, lékárník Leopold Gröger, ředitel cukrovaru 

Eduard Siegel. Nejzasloužilejším předsedou byl Josef Heimann, který spolku předsedal od 

roku 1874 do roku 1906. Jako učitel působil například vedoucí provozu plynárny Josef 

Brauner. V roce 1938 je do Německého tělocvičného spolku začleněn Německý křesťanský 

tělocvičný spolek, který od svého vzniku v roce 1924 fungoval paralelně. Činnost 

tělocvičného spolku však v témže 

roce končí s připojením Sudet 

k Německé říši.
154

 Z dalších 

sportovně zaměřených spolků 

jmenujme ještě bruslařský spolek, 

který vznikl v roce 1903 

iniciativou lékárníka Leopolda 

Grögera, sdružoval 51 členů a po 

první světové válce byl spojen 

                                                           
152 KÖNIG, Bruno. Geschichte und Führer für Jauernig und Umgebung. Javorník, 1904, s. 83. 

153 PACHL, 1983, s. 336 nn. 

154 tamt., s. 346. 

Obr. 16: Početný tělocvičný spolek ve Vlčicích. 20. – 30. léta 20. 

století. (foto archiv VMJ, pracoviště Javorník) 
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s Německým tělocvičným spolkem a cyklistický spolek s 35 členy založený roku 1896 

Maxem Seifertem.
155

 O tři roky později v roce 1899 vzniká i Bernartický německý 

cyklistický spolek
156

 a roku 1907 cyklistický spolek na Zálesí. Roku 1924 se ke sportovně 

zaměřeným spolkům přidává tělocvičný spolek v Bílém Potoku, roku 1925 spolek ve 

Vlčicích, v roce 1929 na Zálesí.
157 

 

K pěstování umění myslivosti vznikají na počátku 20. století myslivecká sdružení ve 

Vlčicích, Bílém Potoku, Bernarticích a v Javorníku.
158

 

Jako zábavní spolek orientovaný na uměleckou činnost vznikl v Javorníku mužský pěvecký 

spolek Engelsbergbund. Byl založen roku 1883 a čítal až 116 členů. Prvním předsedou byl 

ředitel komorního ředitelství biskupských statků Karl Stenzel, po něm městský lékař Dr. 

Hugo Hohlbaum, prvním sbormistrem Adolf Kneifel, dalším učitel Karl Fröhlich. V rámci 

spolku se utvořil i komorní orchestr a smyčcové kvarteto. Kromě hudební činnosti se 

Engelsbergbund věnoval i ochotnickému divadlu.
159

 V Bílé Vodě od roku 1901 působil 

hudební a pěvecký spolek Harmonia,
160

 ve Vlčicích obdobný spolek vznikl o tři roky 

později.
161

 

Ke sdružování javornických studentů o prázdninách bylo založeno 27. 7. 1905 

Ferialverbindung („prázdninové sdružení“) Gotia. Studenti navštěvující střední či vysoké 

školy v jiných městech měli takto příležitost k setkávání, organizování společných výletů, 

nacvičování divadelních her apod. S propuknutím druhé světové války činnost tohoto spolku 

utichá.
162

 

Do svépomocných spolků Lenderová řadí spolky dobrovolných hasičů. V Javorníku byl 

tento spolek založen 28. 12. 1873 v sále radnice  a měl až 121 členů. Zakladatelem a prvním 
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156 Digitální archiv ZAO. Dostupné z WWW: 

http://vade.archives.cz/vade/centrum.mhtml?rs=20&si=NeYfEqsjUaZ5MVQw&np=30&cv=detail  
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159 tamt., s. 341. 

160
 Digitální archiv ZAO. Dostupné z WWW: 
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161 PACHL, 1983, s. 581. 

162 tamt., s. 344. 
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komandantem byl Ferdinand Görtler, jako zástupce byli činní i již zmiňovaný stavitel Alois 

Utner a jako pokladní Josef Heimann (dlouholetý předseda tělocvičného spolku). Hasičská 

zbrojnice s nádrží byla vybudována roku 1894 ve dvoře špitálu.
163

 Tradice dobrovolných 

hasičů se v Javorníku udržela dodnes. Dobrovolní hasiči se sdružovali i v Horních Hošticích 

(od roku 1886), v Uhelné (1890), ve Vlčicích (1891), Bernarticích (1892), Bílém Potoku 

(1909), na Zálesí (1923).
 164

 

Svépomocným spolkem byl i spolek vysloužilých vojenských veteránů zřejmě z prusko – 

rakouské války založený vysloužilci z Javorníka a okolí 2. 7. 1876 pod záštitou vrchního 

štábního lékaře Dr. Phillipa Krischkera. Prvním předsedou byl zvolen Karl Pohler. V roce 

založení spolek čítal 42 členů. Po první světové válce do spolku přistoupili i veteráni z této 

války. Při setkáních členové nosili uniformy a měli svůj prapor, jehož patronkou byla dcera 

císaře Franze Josefa I. arcivévodkyně Valerie. Po vzniku ČSR si spolek musel změnit jméno 

na Kameradschafts-Unterstützungsverein (Přátelský podpůrný spolek) i uniformu, aby jeho 

činnost mohla nadále, avšak v omezené míře, probíhat.
165

 Spolky vojenských veteránů byly 

zakládány i v dalších obcích na Javornicku – např. v Bernarticích (1876) a ve Vlčicích (1879). 

Zábavní i svépomocnou funkci vykonávala javornická sekce Moravskoslezského 

sudetského horského spolku, která vznikla roku 1887. Mezi činnosti spolku patřilo značení 

turistických tras, výstavba horských chat, rozhleden, taktéž rekonstrukce ruiny hradu 

Rychleby podporovaná kardinálem Georgem Koppem. Významným počinem bylo zbudování 

přístřešku na Borůvkové hoře v roce 1930 na základě iniciativy předsedy spolku Walthera 

Scholze a pod stavebním dohledem Ing. Herberta Utnera.
166

 Iniciativou spolku bylo i založení 

městského muzea v roce 1923 a z této aktivity vzniknuvší samostatný muzejní spolek.
167

 

Z náboženských spolků kromě již zmíněného Německého křesťanského tělocvičného spolku 

na Javornicku působil ženský spolek Elisabeth, který byl založen již roku 1861, při svém 

vzniku měl 52 členek. Měl charitativní charakter – jeho členky pořádaly různé sbírky na 
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164 tamt., s. 368, 485, 581, 398, 532, 511. 

165 tamt., s. 340. 

166 tamt., s. 343. 

167 Městské muzeum Javorník 1923 – 1960 (1962). Inventář. Jeseník 2006.  SOkA Jeseník, fond Městské muzeum 

Javorník, signatura: 378. 
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oblečení, prádlo a potraviny pro chudé.
 168

 Podobně založený byl také Katolický lidový 

spolek pro Javorník a okolí působící od roku 1908 a podporující starší a nemocné občany, 

ale i sportovní a křesťansko-náboženské aktivity.
169

 V Bernarticích, Bílé Vodě, Bílém Potoku 

a ve Vlčicích plnil mezi lety 1910 – 1923 roli čtenářského a osvětového spolku Katolický 

nepolitický spolek.
170

 

Nacionálně orientovaným sdružením byl na Javornicku od roku 1894 svaz Němců (Bund der 

Deutschen), původně „Nordmark“ čítající 88 členů, který si zejména po vzniku samostatné 

ČSR kladl za cíl uchránit majetek Němců před „českou hrozbou“. Předsedou tohoto spolku 

byl mj. stavitel Herbert Utner. Podobně ochranářský charakter měl Německý kulturní svaz 

(Der Deutsche Kulturverband), vzniknuvší na Javornicku ve 20. letech 20. století z 

německého školského spolku (1881) a snažící se o zachování německé kultury a podporu 

německých škol v počešťujícím se prostředí.
171

 

 

                                                           
168 PACHL, 1983, s. 347 n. 

169 Digitální archiv ZAO. Dostupné z WWW: 
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3. Zhodnocení proměn Javornicka v industriálním období 

 

V předchozí části jsem nastínila a popsala situaci Javornicka v období industrializace. Nyní 

přejdu k vlastnímu vytváření proměňujícího se obrazu zkoumané oblasti od počátků 

průmyslového období po rok 1930. V této části práce budu pracovat s časovou osou 

vytvořenou na základě zjištěných informací (viz příloha I) a s mapovými podklady – 

především pomocnou turistickou mapou upravenou pro naše účely. Zkoumané období jsem 

rozdělila do pěti období podle nacházených souvislostí a určitých charakteristik, jimiž se ta 

která etapa vyznačuje. Každému období odpovídá jedna či dvě mapy, do nichž je 

zaznamenáván postup industrializace v daném období, proces modernizace společnosti, 

časoprostorové vrstvy proměn. 

 

3.1. Období 1800 – 1835/36 „Éra doznívajícího textilnictví“ 

(mapa k tomuto období viz příloha II) 

 

V této první etapě se známky počínajícího industriálního období na Javornicku projevují jen 

zcela nenápadně, nejistě. V zásadě se pokračuje v linii vrchnostenského podnikání minulých 

let. Velké slovo má v oblasti církev především v podobě vratislavského biskupství, které 

v oblasti vlastní značné majetky a v Javorníku sídlí jeho komorní ředitelství pro rakouskou 

část niského knížectví. Ve Vlčicích, Bílém Potoku, v Bílé Vodě a na Pavlínce pracují při 

statcích menší pivovary. V Javorníku fungují větší pivovary městský a biskupský. 

Z druhé půle 18. století, jež pro Javornicko, a zejména pro samotné město Javorník, 

znamenala dobu rozkvětu, se do počátku našeho zkoumaného období přehouply dvě  

javornické manufaktury, které mohly připravit půdu pro nástup modernější tovární výroby 

v oblasti. Bělovodská apretura lnu k těmto tendencím také mohla dopomoci. Nicméně ani 

jednomu, ani druhému nebylo přáno. Apretura neobstála déle než první léta 19. století, 

relativně slibný vývoj manufaktur uťal zničující požár Javorníka v roce 1825 a konkurence 

Raymannovy továrny z Jeseníku. Po těchto událostech se již textilnictví v oblasti nedokázalo 

v takové míře obnovit, manufaktury do 30. let 19. století zanikly, a textilní výroba dále 

přežívala jen na řemeslné úrovni. 

Po roce 1830 se začínají projevovat první známky svobodného podnikání. Pouští se do něj 

Josef Meigsner, který v Račím údolí u Javorníka zakládá velké bělidlo a v javornickém 
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městském údolí těží vápenec a pálí jej ve vápenné peci. Prakticky ve stejné době vápenky 

začínají pracovat i na Zálesí a u panského dvora v Bílé Vodě. 

Občanské aktivity se prozatím v této době mnoho neprojevují. Jako jediný spolek s tradicí od 

16. století působí střelecký spolek v Javorníku, který se pyšnil svou reprezentační funkcí, vliv 

na rozvoj a modernizaci města mu však příliš přičítat nemůžeme. Na zvyšování občanské 

vybavenosti na Javornicku se v této době podílí hlavně církev. V Bílé Vodě do roku 1829 

funguje věhlasné piaristické gymnázium, jež vychovávalo studenty po více než sto let. 

Ke zkrášlení okolí javornického zámku Jánský Vrch nechává již na konci 18. století biskup  

Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein zřídit zámecký park, jenž je volně přístupný i občanům 

města. 

Celkový obraz Javornicka této první etapy se i přes její nadějnou první půli jeví poněkud 

ospale. Město Javorník se po požáru vzpamatovává jen velmi pomalu, další rozvoj se zde na 

několik let zbrzdil. Na celém Javornicku pak už prakticky objevujeme pouze tradiční provozy 

jako mlýny a pily, obživu většina obyvatelstva nachází v zemědělství, lesnictví, přadláctví a 

jiných řemeslech, v Javorníku organizovaných v ceších. Počet obyvatel však v tomto období 

narůstá (s výjimkou Javorníka v důsledku požáru),
172

 což celkově svědčí o zlepšujících se 

životních podmínkách. 

 

3.2. Období 1836 – 1860/65 „Rozvoj lihovarnictví a cukrovarnictví“ 

(mapy k tomuto období viz přílohy III a IV) 

 

Počátek druhé etapy skýtá Javornicku určitou možnost rozvoje díky lepšímu propojení se 

světem vybudováním silnic na Jeseník, na Vidnavu a do Bílé Vody s pokračováním do 

pruského Reichensteinu přibližně. Lepší dopravní dostupnost přispěla ke zřízení dlouho 

požadovaného poštovního úřadu v Javorníku roku 1841, následovaného o dvanáct let později 

zavedením pravidelných poštovních jízd. S pádem absolutismu se na město přenáší 

zodpovědnost za výběr daní, který dříve spadal pod pravomoci jednotlivých panství. Roku 

1850 tedy v Javorníku vzniká berní úřad a ve stejném roce i velící stanice četnictva. O rok 

dříve se v Javorníku zřizuje okresní soud. 

                                                           
172 ZUBER, 1966, s. 147 nn. 
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Výrazným rysem tohoto období je však hlavně vznik a rozvoj zemědělských provozů 

souvisejících s úrodnou severovýchodní částí Javornicka. Vznikají tak lihovary ve Vlčicích 

(kolem r. 1836), Bernarticích (1840), Bílém Potoku (1858), cukrovar v Bernarticích (1850), 

který se později stal první akciovou společností na Javornicku, a likérka v Bukové. Spolu 

s těmito provozy je spojena i změna v zemědělském hospodaření, kdy se začínají intenzivněji 

pěstovat brambory a pro cukrovar je zavedeno pěstování cukrové řepy, která se do té doby 

v oblasti příliš neobjevovala. 

Průkopníky modernějšího hospodaření reagujícího na postupující průmyslovou revoluci 

v monarchii byli právě statkáři a podnikatelé Josef Latzel, jenž založil lihovar a cukrovar v 

Bernarticích, a Albert Michler, který se proslavil hlavně svou likérkou, ale který minimálně 

jako podílník investoval i do dalších podniků na celém Jesenicku. Nesmíme opomenout ani 

významného vodoléčitele a zakladatele lázní na Gräfenberku nad Jeseníkem Vincence 

Priessnitze, jemuž jeho vodoléčitelské schopnosti vynesly značné jmění, které pak mohl 

investovat jednak k rozšiřování svých majetků a tam, kde bylo potřeba, k jejich modernizaci. 

Takto nechal krátce po roce 1848 postavit na statku Hahnberg (Kohout) u Bílého Potoka první 

parní mlýn ve Slezsku a jeho ženě či dědicům můžeme přičítat i zásluhu na založení 

bělopotockého lihovaru. Takovýchto „osvícených“ podnikatelů chápajících trendy doby a 

s odpovídajícím kapitálem k zakládání větších podniků bylo však na Javornicku poskrovnu. 

Zřejmě i z tohoto důvodu zde začíná roku 1852 po objevení naleziště arsenové rudy  u 

Javorníka těžit úspěšná těžařská firma Güttler & Co. z pruského Reichensteinu a ne někdo 

z místních. K dolu Boží požehnání o tři roky později firma s vidinou dlouhodobější 

prosperující těžby zřizuje huť na zpracování rudy v Horním Fořtu při okresní silnici 

z Javorníku do Jeseníku. Důl a huť spolu s novými zemědělskými podniky vytvářejí potřebná 

pracovní místa pro stále mírně vzrůstající
173

 počet obyvatelstva Javornicka. 

V této druhé popisované etapě můžeme říci, že se obraz Javornicka již poněkud proměňuje. 

Hlavní dopravní spojnice tvoří zpevněné silnice opatřené kamennými mosty. V obcích 

v úrodné nížině se stávají dominantami obcí komíny nových provozů – lihovarů, cukrovaru a 

likérky. V podhůří Rychlebských hor se doluje arsenová ruda, která se vozí ke zpracování do 

huti v Horním Fořtu. Pod horami nadále fungují i všechny vápenky, v Bílé Vodě se dokonce 

jejich počet zvyšuje, jen v javornickém městkém údolí  přenechává Josef Meigsner provoz 

                                                           
173 Např. v Javorníku vzrostl počet obyvatel z 3071 v roce 1836 na 3156 v roce 1850. Zdroj: WIKIPEDIE. Otevřená 

encyklopedie. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Javorn%C3%ADk_(okres_Jesen%C3%ADk) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Javorn%C3%ADk_(okres_Jesen%C3%ADk)
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vápenky městu a ponechává si pouze bělidlo v Račím údolí. Drží se i biskupský a městský 

pivovar v Javorníku. Ten městský se navíc ještě rozrůstal a byl proto přestěhován do větší 

budovy. Menší panské pivovary v ostatních obcích naopak pozvolna zanikají. Kromě 

tradičních pil a mlýnů poháněných vodou pracuje i jeden mlýn parní. 

Město Javorník si udržuje postavení kulturního a správního centra oblasti a k podtržení tohoto 

statusu se kromě nabytých úřadů snaží o zkrášlení centra města zřízením městského parku za 

radnicí. K úpravnému vzezření města přispělo i rozšíření zámeckého parku. Co se týče dalších 

institucí občanské vybavenosti tohoto období, proběhla v oblasti pouze zhruba tříletá vlna 

přadláckých škol, která však neměla valného efektu. Ze spolků zůstává stále osamocen 

střelecký spolek. 

Celkově se dá říci, že v této druhé etapě na Javornicko začínají více pronikat industrializační 

tendence, které již byly ve vyspělejších částech monarchie i v sousedním Prusku v plném 

proudu. Prakticky nedotčeny tímto děním zůstávaly na Javornicku poměrně odříznuté horské 

obce jako Travná, Zálesí, Nové Vilémovice, Červený Důl, Hraničky apod., kde ke vzniku 

nějakých výraznějších provozů nebyly vhodné ani přírodní, ani sociální podmínky.  

 

3.3. Období 1860 – 1888 „Budování občanské vybavenosti a rozvoj 

spolkového života“ 

(mapy k tomuto období viz přílohy V a VI) 

 

Ve třetí etapě se o další pozměnění rázu krajiny přičiňuje hnědouhelný důl v Uhelné, kde se 

začalo těžit roku 1862.  O pět let později vedle něj vyrůstá větší cihelna využívající k  výrobě 

cihel jílu z nadloží dolu. Obojí patří Friedrichu Schenkenbachovi, dalšímu ze zámožných 

obyvatel Javornicka, který je zároveň vlastníkem velkostatku v Uhelné. Kromě dolu a cihelny 

je obraz Javornicka obohacen o Michlerův lihovar v Bukové (1869), v Račím údolí od roku 

1876 vykukuje mezi stromy komín biskupské parní pily. V 70. letech 19. století se objevuje i 

lihovar v Horním Fořtu, brzy nahrazen továrnou na umělá hnojiva, která se však neudržela 

déle než tři roky, a tamtéž i pila. Celkově však v 70. letech mnoho nových podniků 

nevzniká, v 80. letech jejich zřizování dokonce zcela utichá. Pravděpodobně byly dočasně 

vyčerpány možnosti oblasti, dostatečně se zaplnila místa na trhu, vyčerpány byly snad i 

možnosti místních podnikatelů. Zřejmě se zde projevily i důsledky hospodářské krize z roku 

1873. 
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Intenzivní vzestup naopak zaznamenaly složky občanské vybavenosti a spolková činnost, což 

je další z aspektů pronikající industrializace. V Javorníku tak přibyl telegrafní úřad, úřady se 

začínají rozšiřovat i do ostatních obcí. Takto se dostává poštovního a telegrafního úřadu 

Bernarticím (1864), na jehož zřízení zřejmě tlačili tamní majitelé cukrovaru a lihovarů, pošty 

Vlčicím a Bílé Vodě. S narůstajícím peněžním kapitálem bylo důležitým počinem zřízení 

městské spořitelny v Javorníku (1869), která spravovala finance klientům z celého Javornicka. 

V souvislosti se zemědělským charakterem níže položených částí zkoumaného území a 

s rozvíjejícími se provozy potravinářského průmyslu bylo dobrým tahem zemědělsko-

lesnického spolku fungujícího od roku 1867 založení zemědělské školy v Horních 

Heřmanicích roku 1869. Tuto iniciativu spustil ředitel bernartického cukrovaru a zároveň 

zakladatel spolku Eduard Siegl, což může naznačovat, že předpokládal, že alespoň z části 

studentů vychovaných touto školou zajistí odborníky pro práci v cukrovaru a v jiných 

zemědělských provozech v oblasti. 

V Javorníku se objevují i nové instituce sociální a zdravotní péče. Na jejich zbudování má 

podíl jak světská (město Javorník, zámožnější občané poskytující svůj majetek k těmto 

účelům), tak církevní část města (biskup) a nadace zřízené k těmto účelům v nichž se spojují 

obě části. Takto vzniká v období jedenácti let chudobinec (1877), sirotčinec sv. Jindřicha 

(1884) a městská nemocnice (1888). K modernizačním tendencím přispívá i zřízení městkých 

lázní kolem roku 1880, které zlepšují hygienické podmínky obyvatel města.  

V této třetí etapě se významně projevila tendence ke sdružování obyvatel, ať již k  praktickým 

účelům či pro zábavu, patrná od 2. pol. 19. století v celé monarchii. K osamělému 

střeleckému spolku se v tomto období na Javornicku přidává přes deset různých spolků a 

sdružení, jejichž počet směrem ke 20. století a dál stále roste. Mezi prvními vlaštovkami je jak 

náboženský spolek (ženský spolek Elisabeth založený 1861), tak spolek zábavní (Německý 

tělocvičný spolek založený 1863) i spolek zemědělsko-lesnický se sídlem sice ve Vidnavě 

(dalším nejbližším městě), ale se značným vlivem na Javornicku. Co se týče jejich zaměření, 

tak v období 1860 – 1888 mírně převažuje typ svépomocných spolků, a to hlavně díky 

spolkům válečných veteránů vznikajícím v 70. letech. Patrným jevem je vznik většiny spolků 

nejprve v kulturním a správním centru oblasti, tedy v městě Javorníku, a teprve odtud jejich 

postupné šíření do dalších obcí. Výjimku představují zemědělské spolky, které se na 

Javornicku šíří z centra zemědělství Bernartic, kde byla již roku 1871 založena místní skupina 

onoho zemědělsko-lesnického spolku z Vidnavy. 
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Pokusím-li se zhodnotit vliv spolků na další postup industrializace a modernizace oblasti, 

přikládala bych největší zásluhy právě zemědělským spolkům, které se jednak snažily o 

prosazování racionálního zemědělství s aplikací moderních metod a využitím lepších strojů 

v provozech potravinářského průmyslu, a jednak ovlivňovaly pozdější zakládání družstev a 

raiffeisenek sdružujících větší ekonomickou sílu a umožňujících tak další investice. Zábavním 

spolkům přičítám významné zásluhy na kulturním obohacování svých působišť, na celkovém 

společenském dění. A vzhledem k tomu, že jejich členy se stávaly významné osobnosti 

oblasti, ani ony nebudou bez ekonomického vlivu. V tomto období již můžeme sledovat i 

opačný efekt – vliv industrializace na společenské dění. V době všeobecného oslavování 

techniky a vymožeností moderní doby i obyvatelé Javorníka, jenž je od toho velkého vření 

průmyslové doby ještě relativně odstrčen, pociťují touhu po oddechu v přírodě, objevování 

jejích krás, okrašlování zajímavých míst a jiných aktivit spojených s pobytem mimo 

„civilizaci“. Tyto touhy se projevily na vzniku javornické pobočky sudetského horského 

spolku v roce 1887. 

Podobně jako ve druhé etapě, můžeme říci, že i v tomto období je patrný další postup 

industrializace, tentokrát však spíše na projevech společenského dění a zlepšování občanské 

vybavenosti. Důsledky těchto procesů se mj. ukázaly na stále vzrůstajícím počtu obyvatel. Při 

sčítání v roce 1880 dosáhl počet obyvatel Javornicka čísla 14 976
174

 a města Javorníka 

3362
175

, což byl maximální počet obyvatel v historii oblasti. Prakticky nezměněnou situaci, co 

se týče rozvoje, zaznamenáváme stále stejně jako ve druhé etapě u podhorských obcí. 

Částečné zlepšení nastalo snad jen v dopravním spojení z Javorníka na Travnou, kdy zde byla 

v 80. letech 19. století vybudována kvalitnější komunikace. 

 

 

 

 

                                                           
174 Historický místopis, s. 81. Pro srovnání: V roce 1869 mělo Javornicko 14 472 obyvatel, v roce 1900 již jen 13 

161. 

175
 WIKIPEDIE. Otevřená encyklopedie. Dostupné z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Javorn%C3%ADk_(okres_Jesen%C3%ADk), citováno 31.3.2012. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Javorn%C3%ADk_(okres_Jesen%C3%ADk)
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3.4. Období 1889 – 1907 „Doba nejintenzivnější industrializace“ 

(mapy k tomuto období viz přílohy VII a VIII) 

 

Čtvrtou etapu s trochou nadsázky nazývám „dobou nejintenzivnější industrializace“ 

minimálně ze dvou důvodů. Prvním byl vznik dvou sirkáren v Horním Fořtu (1889) a 

v Bernarticích (1892), z nichž ta bernartická vyčnívala nad ostatní provozy Javornicka svým 

moderním technickým zařízením i množstvím zaměstnanců a po právu se mohla honosit 

označením továrna. S bernartickou sirkárnou také na Javornicko zalétá první vlaštovka druhé 

průmyslové revoluce v podobě elektrifikace továrny v roce 1898, tedy v podstatě o 20 let 

dříve, než se elektrifikační tendence na Javornicku vůbec nějak intenzivněji projevily (viz 

níže). Obě sirkárny byly dílem investorů ze sousedního Pruska, což nahrává poznatku 

z předchozích období o nepříliš velkých možnostech či schopnostech místních obyvatel 

k většímu podnikání. Faktem také je, že nejúspěšnější podnikatelé jako Michler a Latzel 

stárnou a do konce této etapy umírají, jejich podniky přebírají jejich dědicové, nových 

podnikavců je pomálu a pouštějí se spíše do menších investic. 

Druhým a pravděpodobně zásadnějším počinem bylo vybudování dlouho očekávané železnice 

v letech 1896/97. V případě Javornicka nedošlo se zavedením železnice k dalšímu výraznému 

zřizování podniků podél její trati, její vybudování byl spíše důsledek snah majitelů stávajících 

provozů o výhodnější a levnější dopravu k odbytu svých výrobků či dovozu materiálu a 

surovin pro výrobu. Vznik několika dalších podniků však železnici přeci jen přičítat můžeme. 

Ve stejném roce, kdy se otevírala trať v Bernarticích, byla kousek za rakouskými hranicemi 

v pruském Heinersdorfu zřízena velká biskupská parní pila, v Bernarticích byl roku 1899 

otevřen další Michlerův lihovar a přímo u nádraží v Javorníku byla v roce 1907 postavena 

plynárna přispívající vedle nově zbudovaného vodovodu (1901) ke zlepšující se infrastruktuře 

města. Další podniky vznikající v tomto období jako výroba včelařských potřeb (1889) a 

kartonážka (1896) v Javorníku a výroba zemědělských strojů v Uhelné (kolem 1900) by se 

zřejmě bez železnice obešly, díky snadnějšímu odbytu jejím prostřednictvím jim však byl 

umožněn rychlejší rozvoj. Vybudování železnice mělo pro oblast ale i negativní efekt – určitý 

odliv obyvatelstva.
176

 Díky železnici se místním obyvatelům poněkud rozšířily obzory, snáze 

se mohli dostat do „světa“, do větších měst a hledat tam pro sebe lepší uplatnění, lepší životní 

podmínky. 

                                                           
176 Od roku 1880 se do roku 1900 snížil počet obyvatel na Javornicku o 1815 obyvatel, což prakticky odpovídá 

vysídlení celé jedné obce velikosti Vlčic. Viz také pozn. 170. 
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Určitou modernizaci oblasti můžeme nadále pozorovat vedle zlepšující se infrastruktury také 

na rozšiřování občanské vybavenosti do ostatních obcí na Javornicku a zakládání více než 

dvou desítek dalších spolků. Tentokrát toto dění proniká i do podhorských obcí. V Nových 

Vilémovicích je tak roku 1894 založen zemědělský klub, totéž na Zálesí, kde je krom toho 

v roce 1900 zřízena pošta, o sedm let později záložna a v témže roce zde vzniká cyklistický 

spolek. Z nově zakládaných spolků na Javornicku v tomto období převažují zábavní spolky. 

Ke konci tohoto období nám tedy vystupuje obraz Javornicka obohacený o výše zmíněné 

provozy a železnici vinoucí se nížinatou částí oblasti. Ochuzen je však o parní pilu v Račím 

údolí, která ustoupila secesní tančírně a po více než půl století fungování také končí provoz 

cukrovaru, jenž znamenal jistotu zaměstnání pro mnoho obyvatel z Bernartic a okolí. Utichá 

také činnost javornické vápenky. V celé oblasti naopak bují spolková činnost, město Javorník 

se stává místem odpovídajícím požadavkům své doby, což se zčásti odráží na vzhledu 

Nádražní ulice, kde se pomalu začínají objevovat vilky zámožnějších občanů i několika 

vlivných osobností ze širšího okolí. 

 

3.5. Období 1908 – 1930/33 „Zlepšování úrovně infastruktury a možností 

kulturního a sportovního vyžití“ 

(mapy k tomuto období viz přílohy IX a X) 

 

V poslední etapě celého zkoumaného období Javornicko mnoho dalších proměn nezažívá. 

Oblast víceméně těží z toho, co bylo vybudováno v minulých letech. Některé provozy naopak 

ukončují svou činnost. Sirkárna v Horním Fořtu je přeměněna na mlékárnu, v Javorníku 

zaniká nejprve provoz biskupského pivovaru a do konce tohoto období i pivovaru městského. 

Ve vápenkách na Zálesí se přestává pálit vápno. Žádný významnější podnik v této době 

nevzniká, jen v Horním Fořtu je roku 1913 založen lihovar se sušírnou brambor a v Bergově 

provozuje od roku 1919 firma Franke & Klein G.m.b. H.  pilu i s mlýnem a elektrárnou. 

Kromě toho nastalo i několik změn ve stávajících provozech. Byla zmodernizována 

Schenkenbachova výrobna cihel v Uhelné, kdy zde byla na počátku této etapy vystavěna větší 

parní cihelna, sirkárna v Bernarticích prodělala změnu výrobního zaměření a od roku 1923 se 

zde začaly vyrábět krémy na boty apod. 

Dále se v Javorníku zlepšují možnosti kulturního a sportovního vyžití. Roku 1914 je otevřeno 

městské kino a díky iniciativám tělocvičného spolku vznikají ve 20. letech hřiště v dolním 
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zámeckém parku, venkovní bazén se slunečními a vzduchovými lázněmi při hlavní silnici na 

Bílý Potok, a velké sportoviště při horním okraji Javorníka. Prestiž města v očích jeho 

obyvatel zvyšuje založení městkého muzea v roce 1923, což bylo dílem členů javornické 

pobočky sudetského horského spolku. Tyto již zavedené spolky jsou i v tomto období 

doplněny o zhruba desítku nových, jež vznikají povětšinou v obcích mimo Javorník. Mezi 

nimi hrají v tomto období důležitou roli elektrárenská družstva zakládaná ve 20. letech, která 

se nejprve z lokálních zdrojů snažila o zavedení elektřiny do zemědělství k pohonu 

zemědělských strojů i k osvětlování, později prosazovala soustavnější elektrifikaci oblasti. 

Místní zdroje elektrické energie zajišťovala například již zmíněná elektrárna v Bergově, ve 

20. letech se u některých mlýnů čil pil začínají instalovat turbíny, které kromě pohonu 

zařízení slouží k výrobě elektřiny. Až na závěr této etapy došlo k elektrifikaci celého 

Javornicka, což bylo spolu s napojením Javorníka na kanalizaci v roce 1925 završením 

budování infrastruktury v celém zkoumaném období.  

I přes určité snahy o rozvoj oblasti lze v této poslední etapě pozorovat spíše její stagnaci, na 

níž se samozřejmě podílela i válečná léta. Ve 20. a 30. letech sice probíhá vcelku čilý stavební 

ruch vedený z naprosté většiny javornickým stavitelem Herbertem Utnerem, během nějž na 

Nádražní ulici v Javorníku přibývají nové reprezentativní vilky a novostavby i jinde 

v Javorníku a okolí, žádný další impuls hospodářského oživení však nepřichází a i počet 

obyvatel nadále mírně klesá. Pohlédneme-li ještě kousek dále za naše zkoumané období, 

zahlédneme blížící se mrak druhé světové války, z nějž na konci udeří blesk zasazující téměř 

výlučně německy osídlenému Javornicku osudovou ránu. 
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4. Závěr 

 

Přehlédneme-li na závěr celé zkoumané období a zhodnotíme-li proměny Javornicka v období 

industrializace českých zemí, můžeme konstatovat, že se průmyslová revoluce do oblasti 

vkrádala pozvolna, s určitým zpožděním oproti centru monarchie/republiky a s menší razancí, 

takže oblast nikdy zcela neovládla a ta jen neochotně přebírala rysy industriální společnosti.  

Vlažné pronikání industrializace na Javornicko můžeme vysvětlit několika důvody. Nebyly 

zde nikdy příliš příznivé přírodní podmínky – oblast neoplývala žádnými velkými ložisky 

nerostných surovin, nebyl zde ani žádný dostatečně silný vodní tok pro vznik chemického 

průmyslu apod. Poloha Javornicka, odříznutého horami na samé výspě monarchie, rozvoji 

také nenahrávala. Dalším faktorem hrajícím roli byla slabá ekonomická síla obyvatel oblasti. 

Na Javornicku nacházíme jen málo podnikatelů s dostatečným kapitálem schopných 

investovat jej do zakládání větších podniků. Vrátíme-li se zpět k Matějčkově studii o malém 

městě zmíněné v úvodní části práce, můžeme také v této souvislosti mluvit o tradicionalismu 

pramenícím u většiny obyvatelstva především z obavy z rizika při nejistých investicích, 

z neznalosti nových vzorů či jednoduše z relativní spokojenosti se svou stávající situací. 

Postup a intenzita proměn oblasti v období industrializace se neprojevovaly ve všech jejích 

částech stejně. Nejvíce se industrializace dotkla města Javorníka jakožto centra celé oblasti. 

Jelikož hlavní role Javorníka spočívala ve funkci kulturního a správního střediska regionu, 

méně tak už výrobního, probíhalo zde pronikání industrializačních tendencí především ve 

formě zlepšování občanské vybavenosti, budování infrastruktury či rozvoje spolkového dění. 

Z Javorníka pak vycházely impulsy k rozšiřování těchto složek do ostatních obcí. Funkci 

výrobního centra můžeme přisoudit obcím Bernartice a Buková, kde vzniklo nejvíce provozů 

potravinářského průmyslu, v nichž spočívalo těžiště postupující industrializace na Javornicku, 

i moderní průmyslový komplex továrny na zápalky. Nejméně byly proměnami zasaženy výše 

položené obce a osady jako Travná, Nové Vilémovice, Červený Důl, Hraničky apod. To, co 

větší měrou proniklo i sem, byly spolky, jež se intenzivně rozmohly v celé oblasti. 

Můžeme říci, že průmyslová revoluce Javornicko ovlivnila především pozitivně. Obohatila jej 

o nové aspekty života, způsoby obživy či vyžití, otevřela jej vzdálenějším končinám a 

zkvalitnila životní podmínky na úroveň v zásadě odpovídající potřebám většiny obyvatelstva. 

Zároveň oblast nijak výrazně nezatížila ani nezdevastovala externalitami průmyslové výroby 

a ponechala jí její charakter poněkud zapadlého, ale kouzelného zákoutí českých zemí. 
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