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Anotace 

Diplomová práce mapuje historii mechanické tkalcovny Bedřicha Reicha, založené na 

přelomu 19. a 20. století v České Skalici, textilním východočeském kraji, jeho otcem 
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uvedeny dokumenty týkající se založení továrny, stavební plány, účetní statistiky a fakta 

týkající se samotné výroby textilu. V samostatné kapitole je představen příběh židovské 

rodiny Bedřicha Reicha, zobrazující idylický meziválečný život, v době protektorátu 

však tragicky poznamenaný arizací továrny a transportem celé rodiny do Terezína a 

Osvětimi. Klíčové období nastává po skončení války, kdy se dcera Bedřicha Reicha, 

Eva, jako jediná vrátila z koncentračních táborů zpět do České Skalice. V letech 1945-

1989 byla továrna pod tzv. národní správou, poté součástí národního podniku Lina 

Jaroměř a později Mileta Hořice v Podkrkonoší. Závěrečná část práce se týká počátku 

devadesátých let, kdy byla továrna v rámci restitucí navrácena paní Reichové – Zelené.  
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Abstract 

This thesis describes a history of Bedřich Reich´s mechanical weaving – which was 

established on the turn of 19th and 20th century in Česká Skalice, a textile region in 

East Bohemia, by his father Karel Reich. From the historical sources of East Bohemia´s 

archive are in the work mentioned technical proposals related to the factory 

construction, financial statistics and documents relating to the production of textile. In a 

separate section is presented the story of a Jewish family of Bedřich Reich, describing 

an idyllic life between two wars, however, at the time of the protectorate tragically 

touched by factory aryanization and transport to Terezín and Auschwitz. The main 

period occurs after the war, when the daughter of Bedřich Reich, Eva, returned as the 

only one home to Česká Skalice. In years 1945-1989, the factory became part of the 
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Úvod 

 
Inspirací k této diplomové práci byl životní příběh Evy Reichové (provdané Zelené) 

z českoskalické židovské rodiny, vnučky Karla Reicha, zakladatele zdejší mechanické 

tkalcovny.  

Osudy Evy Reichové, Věry Bondyové, Marie Spitzové a Evy Hejzlarové, které 

prošly koncentračními tábory, sepsala a vydala Věra Vlčková v publikaci Doufám, 

dokud dýchám, (vydala Věra Vlčková za přispění Kulturní a sportovní nadace města 

Náchoda a města České Skalice, Náchod 2006). První dvě zmiňované dívky pocházely 

z rodin textilních průmyslníků z České Skalice a díky jejich příběhům jsem se, mimo 

jiné, seznámila s prostředím malých textilních továren. Chtěla jsem se dozvědět více o 

textilním podnikání na Českoskalicku a zjistila, že odborná literatura se zpravidla 

věnuje větším a hospodářsky významnějším podnikům, zatímco historie malých 

textilních továren zůstává stranou. Tkalcovna Karla a Bedřicha Reicha v České Skalici 

na Náchodsku se řadí k těmto  malým provozovnám a její více než stoletá historie 

nebyla nikdy komplexně zpracována. Rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat 

v diplomové práci. 

Téma je uvedeno v širším rámci pohledu a věnuje se historii textilního podnikání od 

16. století: ručnímu zpracování vlny a lnu a vzniku cechů, průmyslovému zpracování 

textilu, především bavlny a zakládání továren. Vznik a prosperita továren v 1. polovině 

20. století byla nahlížena dvěma způsoby: jednak mě zajímalo vše, co se týkalo závodů 

na zpracování bavlny, kdo stál za vznikem a provozem, jaký textil se zde vyráběl, v 

jakém provedení a kvalitě a jaké bylo jejich postavení na trhu, jednak jsem se věnovala 

sociálnímu postavení dělníků, kteří zde pracovali a jakou životní změnu jim vzrůstající 

průmysl v kraji přinesl. V textu jsem se dále věnovala arizaci tří židovských textilních 

továren v České Skalici, válečné výrobě v letech 1939-1945, odsunu židovských rodin 

do koncentračních táborů a poválečné situaci.  

Jako ukázkový příklad založení menší textilní továrny a jejího provozu v průběhu 20. 

století jsem zvolila konkrétní firmu, mechanickou tkalcovnu Karla Reicha a jeho syna 

Bedřicha, jejíž existenci jsem sledovala od založení továrny v roce 1899 do roku 1993, 

kdy byla restituována. Pohnutému osudu Reichovy rodiny ve válečných a poválečných 

letech jsem věnovala samostatnou kapitolu. Cílem práce bylo shrnout klíčové informace 

o vznikajícím textilním podnikání ve vybraných městech Náchodska v období 19. a 20. 
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století s detailním zaměřením na historii zmíněné textilní továrny v České Skalici. Text 

je rozdělen do pěti kapitol se základním časovým dělením:  

 

1./ 16.-19. století  obecná historie zpracování lnu a bavlny  

2./ 1837-1900    zakládání prvních textilních továren na Náchodsku 

3./ 1900-1939    proměnlivá prosperita výroby  

4./ 1939-1945    podnikání ve válečné době 

5./ 1945-1989   znárodnění majetku, socialistické hospodaření 

6./ 1989-1993    restituce majetku, události po roce 1989 

Závěrečná kapitola je věnována období po roce 1989, kdy po pádu komunistického 

režimu docházelo na území Československa ke změnám v majetkoprávních vztazích 

v rámci soukromého vlastnictví zabaveného v období nacistické okupace a v letech 

1945-1948. 

Oblast bádání jsem soustředila na čtyři města náchodského regionu: Náchod, Českou 

Skalici, Malou Skalici a Červený Kostelec. Malá Skalice byla v roce 1942 připojena 

k České Skalici, od tohoto data jsem tudíž používala pro obě města jednotný název 

Česká Skalice.   

Výchozími prameny pro zpracování tématu byly archivní materiály textilní továrny 

Bedřich Reich, národního podniku Lina, přádelny a tkalcovny Jaroměř a národního 

podniku Mileta Hořice, uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a Státním 

okresním archivu Náchod, dále sborníky studií vydané u výročních příležitostí textilního 

závodu Tiba, uložené v Regionálním muzeu Náchod, publikace Dějiny textilní výroby 

v České Skalici autorů Josefa Kejzlara a kol., Lidé kolem bavlny Vladimíra Lesáka a 

kol., Změny ve způsobu života tkalců na Náchodsku v procesu industrializace Jarmily 

Šťastné a sborníky referátů ze seminářů historiků textilního a oděvního průmyslu, 

vznikající v průběhu 60.-90. let 20. století. Cenné informace mi poskytla řada příspěvků 

a článků z bohaté bibliografie historika a archiváře n. p. Tepna PhDr. Ladislava 

Hladkého CSc., který se historii textilního podnikání na Náchodsku intenzivně věnoval, 

také monografie Antonína Samka Historie náchodského průmyslu, monografie Josefa 

Štěpaře Červenokostelečtí textiláci, příspěvky členů komise pro dějiny podniku a 

podnikový archiv n. p. Tepna uvedené ve Zpravodaji pracujících n. p. Tepna Náchod a 

příspěvky různých autorů publikovaných v 80. letech ve Sborníku muzeí náchodského 

okresu Náchodsko od minulosti k dnešku. Z literatury válečného a předválečného 

období jsem zvolila brožury Jiřího Frajdla Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, 
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Česko-Slovensko 1938-1939 a Československá republika 1918-1939. Informace 

týkající se obecné historie Náchodska mi poskytla monografie Lydie a Baštecké Náchod 

– historie, kultura, lidé, zajímavým zdrojem byly i různé příspěvky k textilnímu 

podnikání uvedené ve sbornících Stopami dějin Náchodska, uložené v Regionálním 

muzeu v Náchodě. Čerpala jsem rovněž ze sborníku vydaného v roce 1933 

k sedmdesátým narozeninám Cyrila Bartoně-Dobenína a z vyprávění Z českoskalických 

pamětí autorky Věry Vlčkové. Od stejné autorky jsem z knihy Doufám, dokud dýchám 

získala cenné informace o osudech rodin Jakuba Bondyho a Karla Reicha. Převážná část 

uvedených zdrojů, zejména odborné literatury týkající se historie textilního podnikání 

na Náchodsku, byla zpracována v první polovině 20. století, silně ovlivněné 

socialistickou ideologií. Předpokládám, že mnohá tvrzení bude nutné podrobit kritice, a 

pokud to bude možné, ověřit je v pramenných materiálech. 

Součástí této práce je rozhovor s Evou Zelenou roz. Reichovou, vnučkou zakladatele 

mechanické tkalcovny v České Skalici Karla Reicha a dcerou Bedřicha Reicha a s paní 

Vilmou Lábusovou, roz. Winternitzovou, vnučkou zakladatele továrny Ginz & 

Winternitz Maxe Winternitze a dcerou Ing. Eduarda Winternitze.  Obě ženy žijí v České 

Skalici.  

 

1. Len a jeho zpracování.  

Plátenický cech v České Skalici.  

Tkalcovské manufaktury 
 

Historie zpracování přadného lnu v severovýchodních Čechách, o které máme 

doložená fakta, sahá do 13.-15. století, kdy díky přílivu řemeslníků do oblasti docházelo 

k přeměně zemědělského způsobu života a vzniku smíšených zemědělsko-

řemeslnických osad. Toto období vrcholilo v 16. století, kdy se v podhůří Krkonoš a 

Orlických hor začaly zakládat řemeslnické cechy. Jednalo se o řemeslníky 

zpracovávající kov – kováři, kůži – sedláři a obuvníci, dřevo – tesaři, truhláři, bednáři a 

pilaři, potraviny – řezníci, mlynáři a pekaři, ale především textilní a oděvní řemeslníci 

zpracovávající len a vlnu – tkalci, soukeníci, barvíři a krejčí.
1
  

Lnu se dařilo zejména v podhorských a bramborářských oblastech, kde byl dostatek 

ranní vláhy. V Podkrkonoší se pěstoval pozdní len, vysévaný v červnu dle staré 

                                                
1 ŠTĚPAŘ 1998—Josef ŠTĚPAŘ: Červenokostelečtí textiláci. Červený Kostelec 1998, 3. 
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pranostiky „na Medardův den, spěchej zasít len“, v mírnějších pásmech se pole osívala 

již v březnu lnem raným. Po vysetí trvalo tři týdny, než začal len růst, což vždy bývalo 

nejcitlivější období na počasí – bylo důležité, aby nebylo ani velké sucho, ani příliš 

vlhko. Len pěstovaný pro vlákno se sklízel těsně před úplným dozráním, když stonek 

začal žloutnout, což bylo asi osm týdnů po zasetí.
2
  

Len setý přadný (lat. Linum usitatissimum L.), jednoletá bylina pěstovaná pro lněné 

vlákno a olejnatá semínka. Pochází oblasti Blízkého východu a byl jednou z prvních 

domestikovaných rostlin v době neolitu, kdy člověk zanechal putování, usadil se a 

založil zemědělství. Hlavní surovinou získávanou ze lnu jsou stonky, zdroj přírodního 

vlákna. Domácí přadláci sklízeli len ručně vytrhnutím celé rostliny ze země, následně se 

sušil na půdě nebo v suchých stodolách. Pro lepší proschnutí se len svazoval do malých 

otýpek, které se stavěly do stříšek. Použitím tzv. drhlenu
3
 rostlinu odsemenili a stonky 

máčeli ve vodě, nebo rosili, aby dosáhli snadného oddělení stonku (pazdeří) od 

vnitřních vláken. Vlákno se pak lámalo a vyčesávalo a teprve pak bylo připraveno 

k předení na kolovratu.
4
 Předení lnu probíhalo od podzimu do jara a obvykle končilo 

před velikonočními svátky. Předlo se ve skupinách, většinou se sešly dívky a ženy 

různého věku, předlo se a vyprávělo. Předení nebylo nic jednoduchého, přadlena musela 

získat zručnost, aby měla nitě slabé a pravidelné. Hotová vlákna se namotávala na 

přadena.
5
  

Průmyslově se len zpracovával v přádelnách a postup zpracování byl podobný 

ručnímu:  nejprve sušení, pak rosení. K oddělení vlákna od pazdeří docházelo na tzv. 

potěrovacích strojích. Vynálezci potěracího stroje jsou Angličané Snodgrass a Cooper, 

kteří jej v roce 1797 uvedli ve vlastní přádelně do provozu. Následovalo tzv. 

vochlování, což bylo několikeré pročesání vláken vochlovacími stroji (anglicky hackle 

machine, německy Heckelmaschine), jejichž hlavní částí byly pásy s připevněnými 

ocelovými hroty. Takto připravená vlákna byla připravena k předení. První stroj na 

výrobu průmyslového předení je považován water frame, uveden do výroby v Anglii 

v roce 1768. V 30. letech 19. století představil anglický konstruktér Roberts moderní 

přací stroj, tzv. selfaktor, česky zvaný samopřed.
6
  

                                                
2 ŠTĚPAŘ 1998, 3. 
3 DRHLEN: hustý železný hřeben, který sloužil k odsemenění lnu. 
4 SOUČEK a kol.—Milan SOUČEK: Technologie přádelnictví. Praha 1973, 15. 
5 HOSTOVÁ 2003—Věra HOSTOVÁ: Len a tkalcovství. In: Příloha Bradleckého listu, 2003, 1-4. 
6 SOUČEK a kol. 1973, 15. 
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Česká Skalice, v 16. století Skalice Česká nad Úpou, se stala městečkem roku 1545. 

Díky strategické poloze na obchodní stezce z Prahy do Vratislavi a dále na sever až 

k pobřeží Baltu se brzy stala důležitým hospodářským centrem.
7
 Roku 1575 zde došlo 

ke zřízení ševcovského cechu a brzy poté, roku 1582, též tkalcovského cechu. Později 

vznikly další cechy, např. krejčovský nebo punčochářský.
8
  

Cechovní artikule českoskalickým tkalcům vydal 13. července 1582 jeden 

z poručníků dědiců náchodského panství Jaroslav Smiřický ze Smiřic. Vzorem mu byly 

artikule tkalcovského cechu náchodského. Listina uložená v Státním okresním archivu 

v Náchodě v četných článcích vymezuje pracovní život tkalcovských mistrů, vdov po 

cechmistrech, tovaryšů i učedníků. Cech měli každoročně řídit dva volení cechmistři, 

potvrzovaní městskou radou. Cechovním mistrem se mohl stát pouze křesťan, musel být 

vyučen jako tkadlec a mít manželský původ (to se vztahovalo i na jeho ženu), v případě, 

že nebyl místní, též listem výhostním. Každý kdo se chtěl stát mistrem, měl před 

cechmistry názorně prokázat svoji způsobilost k řemeslu, vystrojit celému cechu 

pohoštění, což znamenalo jeden sud piva a svačinu „na dva stoly“ a zaplatit do 

cechovní pokladny 4 kopy míšeňských grošů a 1 libru vosku.
9
 Synové mistrů měli 

přednost při přijímání do cechu, vdovy po cechovních mistrech mohly dále provozovat 

řemeslo za podmínek dodržování cechovního řádu a zachování vdovství, jejich právo 

zanikalo, pokud se opět vdaly. Vesničtí tkalci náchodského panství, pokud byli 

příslušníky českoskalického cechu, směli tkát pouze na jednom stavu a nesměli mít 

učedníka, ani tovaryše. Skaličtí mistři směli mít jednoho učedníka a dalšího až po 

vyučení prvého. Žádný z mistrů nesměl mít více, jak tři stavy. Učedník měl pocházet ze 

zachovalé rodiny a sám mít dobrou pověst. Každý mistr si sám určoval, kolik let se 

bude učedník učit, než se stane tovaryšem. Mistrovi měl dát od vyučení jednu kopu 

českých grošů a cechu dvě libry vosku. Tovaryši nesměli pracovat v dílně, kde 

pracovala děvčata. Dívky nesměly být ovšem do učení přijímány, tzn., že pokud se 

v dílně vyskytovaly, vykonávaly podřadné pomocné práce. Mistři mohli prodávat 

plátno, ručníky i ubrusy a kupovat ve Skalici přízi.
10

 Cechovní artikule byly přísné a 

byly zde přesně vymezeny možnosti každého, kdo se na nákupu příze, tkaní a prodeji 

pláten podílel. Důležitým pramenem umožňujícím nahlédnutí do činnosti tkalcovského 

cechu, jsou zápisy o přijímání do cechu z let 1591-1819 uložené ve Státním okresním 

                                                
7 KEJZLAR a kol. 1987—Josef KEJZLAR a kol.: Dějiny textilní výroby v České Skalici. Dvůr Král. n. L.1987, 31. 
8 KEJZLAR a kol. 1987, 32. 
9 Státní okresní archiv (SOA) Náchod, Tkalcovský cech Česká Skalice, kniha č.1. 
10 SOA Náchod, Tkalcovský cech Česká Skalice, kniha č.1. 
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archivu Náchod. Dozvídáme se zde jména a původ českoskalických mistrů tkalců, často 

i zajímavé kulturně historické podrobnosti. Kniha je současně důležitým pramenem pro 

regionální genealogii a onomatologii a dokladem „českosti“ tohoto koutu Náchodska a 

je často i zdrojem poznatků o majetkových poměrech příslušníků cechu. Mnohá jména 

cechovních mistrů se ještě dodnes vyskytují v České Skalici nebo v okolí, například 

Václavek, Laštovička, Vondráček, Kolísko, Vacek. V 15. a 16. století prožívalo lnářství 

velký rozmach. Evropská poptávka po lnu zformovala rozsáhlou zpracovatelskou 

středoevropskou oblast, jejíž součástí se stalo i území při česko-kladských hranicích.
11

 

Systém zpracování lnu zajišťovali přadláci, kteří vytvořili ze lnu přízi a tkalci, kteří z 

příze tkali plátno. Život přadláků a tkalců nebyl lehký, těžce pracovali a jejich velmi 

nízká mzda stačila s bídou na uhájení existence. Přadláci kupovali len přímo od 

pěstitelů, zpravidla jen malé množství, neboť na větší nákupy jim nestačily prostředky. 

Len upředli a přízi prodali přezákovi (nákladníkovi, faktorovi)
12

, tkalci si totiž nesměli 

přízi koupit přímo od přadláků, museli nakupovat od překupníků. Utkané plátno tkalci 

nabízeli obchodníkům na trzích. V podkrkonošské oblasti bývaly trhy na plátno a přízi 

v Trutnově, Broumově, Žacléři, Náchodě, Starkově, ale hlavně v Polici nad Metují, 

která jimi byla proslulá i za hranicemi. Přadláci, tkalci i přezáci za povolení k práci 

museli platit vrchnosti určitý poplatek. Výrobky řemeslníků tkalcovských cechů na 

náchodském panství i v České Skalici většinou skupovali židé. Přes Prahu zboží 

exportovali do Vídně a do Německa a odtud na jih Evropy, z přístavů pak byla část 

produkce plavena do zámoří.
13

  

V průběhu 17. století vrchnost zatížila všechny poddané náchodského panství robotní 

povinností příst, což dokládá zvýšení osevů lnu a prodeje plátna od poloviny 17. století. 

1.května 1694 však Vavřinec Piccolomini de Arragona vydal na náchodském zámku 

listinu, kde v článku 7 obyvatele České Skalice od povinné přástvy osvobodil: „Ještě i 

tuto milost poddaným věrným jmilým nadepsaným skalickým přidáváme a od všeho 

přádla, kteréž se jim k předení každoročně dávalo, a takové nám i předkům našim příst 

povinni byli, dokonale je osvobozujeme.“
14

 Jedním z důvodů konce cechovního 

tkalcovství v České Skalici bylo vydání reskriptu v roce 1755, kde se praví, že 

tkalcovství nemá být považováno za cechovní řemeslo, má být přístupno všem, tedy i 

ženám a má být chápáno pouze jako domácí zaměstnání. To potvrdil dekret z roku 

                                                
11 KEJZLAR a kol. 1987, 34. 
12 NÁKLADNÍCI/FAKTOŘI: později se tento způsob zprostředkované práce nazýval nákladnický  
13 ŠŤASTNÁ 1970—Jarmila ŠŤASTNÁ:Změny ve způsobu života tkalců na Náchodsku. Praha 1970, 4. 
14 SOA Náchod, tzv. Nývltův urbář z roku 1742, III.díl, fol. 297b, článek č.7. 
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1773, prohlašující tkaní plátna svobodným řemeslem, které mohou provozovat všichni 

obyvatelé venkova.
15

 Vydání dekretu souvisí se ztrátou Slezska, regionu s rozvinutou 

textilní výrobou a tudíž důraznější podporou textilního podnikání v Čechách a na 

Moravě. Plátenictví se nadále rozvíjelo a významného rozmachu dosáhlo za vlády 

Josefa II. Napomohly tomu císařovy patenty: toleranční a o zrušení nevolnictví, díky 

nimž se mohli lidé svobodně stěhovat a ze sousedních zemí mohli přicházet 

kvalifikovaní odborníci nekatolického vyznání. Dalším důležitým Josefovým činem byl 

zásah do celní politiky. Nový celní řád z roku 1775 sjednotil celní území celé západní 

části monarchie a tím podpořil vnitřní obchod. V roce 1788 vydal císař doplněk 

k celnímu tarifu, kterým zakázal dovoz mnoha druhů zboží z ciziny, mezi nimi i plátna 

či sukna. Poptávku po tomto sortimentu musela pokrýt domácí výroba. V době 

napoleonských válek české plátenictví a soukenictví nepodlehlo krizi, naopak dobře 

zareagovalo na potřeby trhu a intenzívně se rozvíjelo, zejména během kontinentální 

blokády kdy došlo k zablokování britských přístavů a zákazu obchodu s Británií, čímž 

se Napoleonova Francie snažila Británii vyloučit z evropského trhu.
16

  

V Státním okresním archivu Náchod je k dispozici obchodní tabelu z roku 1808,
17

 

deklarující, že v té době pracovalo v České Skalici 50 tkalců plátna (mistři, tovaryši, 

učedníci), kteří pracovali na 34 stavech, roční výroba činila 636 kop kusů plátna, dále 

25 punčochářů (23 mistři a 2 tovaryši), 10 soukeníků (9 mistrů, 1 učedník), 3 

provazníci, 2 barvíři a 2 kloboučníci. Pro mistry tkalce pracovalo 107 přadláků lnu a pro 

mistry soukeníky 27 přadláků vlny. Hodnota vyrobeného plátna se oceňovala na 16 845 

zlatých, soukenického díla 7 560 zl., punčochářského díla na 2 410 zl. a kloboučnického 

díla na 1 170 zl.
18

 Znamená to, že počátkem 19. století byla Česká Skalice typickým 

textilním městečkem s rozvinutou manufakturní výrobou a početným zázemím 

zkušených pracovníků. Po ukončení blokády v roce 1815 však pronikly na český i 

rakouský trh anglické levnější a vysoce kvalitní látky a tkalcovská i soukenická 

produkce v Čechách výrazně poklesla. V 30. letech 19. století se silným konkurentem 

domácího přadláctví a tkalcovství stala bavlna, která již v roce 1900 vykazovala 74% 

podíl celosvětové textilní výroby.
19

 Bavlna se zpracovávala průmyslově a postupně 

vytlačila ruční úpravu vlny a lnu v přadláckých a tkalcovských dílnách v celém kraji.  

                                                
15 KLÍMA 1955—Arnošt KLÍMA: Manufakturní období v Čechách. Praha 1955, 276. 
16 www.academia.edu/kontinentalni_blokada_svetove_hospodarstvi_1998, vyhledáno 30.1.2017. 
17 SOA Náchod, Archiv města Česká Skalice, Tabela 1808. 
18 KEJZLAR a kol. 1987, 57. 
19 ŠPAČKOVÁ 2005,16. 

http://www.academia.edu/kontinentalni_blokada_svetove_hospodarstvi_1998
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Cechovní organizace byly od svého vzniku nepochybně přínosem pro rozvoj 

řemesel, v průběhu času, zejména od poloviny 18. století, se však postupně stávaly 

brzdou rozvoje celé habsburské ekonomiky a proto byly v roce 1859 živnostenským 

řádem zcela zrušeny. Spolu se zrušením nevolnictví roku 1781 bylo zrušení cechovní 

organizace jedním z nejvýznamnějších politických rozhodnutí pro ekonomický rozvoj 

země 18. a 19. století.
20

 

 

2. Bavlna nahrazuje len 

2.1. Bavlna a její původ 

 

Bavlník (lat. Gossypium), keř s nápadně velkými květy, podlouhlými 

kožovitými tobolkami plodu, které v zralosti puknou a vyhrne se z nich bavlna, která 

bývá následně zpracována do formy vlákna. Bavlna (lat. lana aborea, angl. cotton, něm. 

Baumwolle) patří k nejstarším textilním materiálům. Lokalita původního výskytu však 

není jasně určena. Za pravděpodobnou zemi původu bavlníku bývá označována Čína 

nebo Afrika, některé zdroje dokonce odkazují na jeho výskyt již před 12 tisíci lety 

v Egyptě. Více než 4000 let staré pozůstatky bavlněné tkaniny objevili archeologové 

v pobřežních oblastech Peru a také v údolí řeky Indu v dnešním Pákistánu. V 10. století 

začali bavlnu pěstovat Maurové na Pyrenejském poloostrově, tato bavlna se však 

nepoužívala k textilním účelům, ale na výrobu papíru. Kolem 15. století zavedli 

pěstování bavlny Turci na území Bulharska, Makedonie a na pobřeží Černého moře. 

Obchod s bavlnou ovládaly do 17. století Benátky, v letech 1650-1740 převzal vedení 

Amsterodam a po něm Londýn. V Americe začali pěstovat bavlnu evropští přistěhovalci 

kolem roku 1620 ve Virginii, v Karolíně kolem 1720 a v Georgii kolem 1730. V roce 

1748 bylo z Ameriky do Anglie dovezeno prvních 14 balíků bavlny, z nichž polovina 

byla zabavena s odůvodněním, že nemůže pocházet z Ameriky. Úřady neuznaly, že by 

bylo možné během několika let vypěstovat takový objem bavlny. V roce 1840 již bylo 

do Evropy expedováno 300 tisíc tun bavlny. Po první světové válce se začala bavlna ve 

velkém pěstovat v Sovětském svazu. Před druhou světovou válkou se spotřeba bavlny 

dělila mezi Evropu (33%), Asii (35%) a Ameriku (29%).
21

 

První bavlnu do Čech pašovali uherští překupníci. Nástupem průmyslové revoluce se 

začaly dovážet velké zásilky bavlny z Janova, Benátek a Milána, ale také z Hamburku, 

                                                
20 KLÍMA 1955—Arnošt KLÍMA: Manufakturní období v Čechách. Praha 1955, 139. 
21 PÁVEK 1972, 42. 
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odkud se plavilo zboží po Labi do Čech. Až do 20. let 20. století sehrávali v obchodu 

s bavlnou stále významnou úlohu překupníci. Cena bavlny v Čechách v 18. století za 

jeden centýř
22

: makedonská = 70-74 zlatých, smyrenská
23

 = 110-115 zlatých, indická = 

až 150 zlatých.
24

 

Přestože cena bavlny jako surového materiálu byla ve srovnání s vlnou nebo lnem 

výrazně nižší, bavlněné tkaniny zůstávaly v Evropě drahým luxusním zbožím 

dováženým z Indie, Persie a jihu Arabského poloostrova. Důvodem bylo náročné ruční 

zpracování bavlny, proto byl pro rozvoj bavlnářství klíčový technologický rozvoj.
25

 Tím 

byl především vynález spřádacího stroje v roce 1764, mechanického tkalcovského stavu 

z roku 1784 a vznik manufaktur.
26

  

Vznik manufaktur se zpočátku odehrával zcela mimo cechovní struktury, které 

pomalu ztrácely své dominantní postavení a navazoval na rozvinutá domácká řemesla, 

zejména plátenictví. V raném období se tak jednalo hlavně o tzv. rozptýlené 

manufaktury, kdy od přadláků a tkalců žijících na vesnicích, hlavně v podhorských 

oblastech, vykupovali výrobky faktoři. Dalším pokrokem v textilním zpracování byl 

vznik centralizovaných manufaktur, kde již nebyly jednotlivé fáze výroby rozptýleny, 

ale výroba se soustředila na jedno místo. První takovou manufakturou byla výrobna 

sukna v západních Čechách v Horním Litvínově založená Janem Josefem z Valdštejna v 

roce 1693, další pak punčochárna v Oseku, založená při místním klášteře v roce 1695. 

Manufaktury na zpracování bavlny vznikaly v 2. polovině 18. století v Čechách, ale 

hlavně na Moravě, ve Slezsku i jinde po celém území Rakouska. Například velkou 

tkalcovskou manufakturu v Čechách zřídil hrabě Bolzy v Kosmonosích, další pak hrabě 

Lobkowitz v Týnci.
27

 

  

2.2. Anglie v 19. století – největší odběratel bavlny 

 

Do 80. let 18. století téměř veškerá evropská spotřeba surové bavlny patřila 

Anglii. Na přelomu 18. a 19. století přibližně tři čtvrtiny spotřeby připadly Spojenému 

království a čtvrtina Francii. Teprve ve 20. a 30. letech 19. století se na nákupu a 

                                                
22 CENTÝŘ: váhová jednotka = 61,68 kg. 
23 SMYRNA: dříve Smyrna, dnes Izmir, město západního Turecka na pobřeží Egejského moře. 
24 PÁVEK 1971, 96-98. 
25 ŠPAČKOVÁ 2005, 4. 
26 KLÍMA 1955, 126. 
27 KLÍMA 1955, 127. 
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zpracování podílely ostatní evropské státy. V období 1845-1854 připadlo z úhrnné 

evropské spotřeby bavlny na Spojené království 68%, Francii 15%, habsburskou 

monarchii 6%, Německo a Rusko 5% a Švédsko necelé 1%. Surová bavlna se do 

Evropy dovážela z Indie a Levanty a od sklonku 18. století i ze Spojených států 

amerických.
28

  

Dovoz bavlny do Evropy způsobil zpočátku velký rozruch a obavy. Britští soukeníci 

a tkalci zpracovávající len a vlnu podnikali obranné kroky zaměřené proti dovážení a 

zpracovávání této nové suroviny. Bavlna umožňovala vyrábět levnější a vkusnější látky 

než dovedli cechovně organizovaní řemeslníci. Angličtí majitelé manufaktur soustředili 

politickou moc a brzy se jim podařilo svůj odpor prosadit i u veřejnosti. Již v roce 1700 

přijal londýnský parlament zákon, kterým se zakazoval dovoz potištěných bavlněných 

tkanin. V 18. století se kolem bavlny rozpoutala publicistická válka a veřejnost byla 

zaplavena informacemi o zhoubnosti bavlny na lidský organismus a byla přijata 

opatření pro osoby s trvalým pobytem na území Anglie v podobě zákazu kupovat, 

prodávat, nosit a dokonce vlastnit bavlněné tkaniny pod pokutou 5 liber šterlinků. 

Tradiční odvětví vlnařství a lnářství se bránila konkurenci bavlny až do roku 1789, kdy 

byl dovoz surové bavlny omezován vysokými vstupními cly a tíživé spotřební daně na 

bavlněné tkaniny pronásledovaly bavlnářský průmysl dokonce až do roku 1831.
29

  

Přes strohé a drastické zákazy se v Anglii našlo dost odvážných podnikavců, kteří 

začali s výrobou bavlněných látek a lidé je rádi kupovali. Poloilegální produkce 

bavlněných látek se brzy stala celkem výnosným podnikáním. Přední německý 

hospodářský historik Gerhart von Schulz-Gävernitz na sklonku 19. století vydal studii, 

kde přisoudil bavlnářskému průmyslu hlavní zásluhu na vzniku nových tříd buržoazie a 

dělnictva. Zmínil zde mimo jiné, že „převrat, který zachvátil nejprve Lancashire, 

posléze celou Anglii a nakonec i západní Evropu a změnil hospodářské poměry ve 

světě“.
30

 Anglie nastartovala proces průmyslové revoluce v období 18. a 19. století a po 

celou dobu jejího trvání měla rozhodující postavení, a to zejména v bavlnářském 

průmyslu. Tento proces se koncem 18. a v 19. století rozšířil do dalších zemí západní 

Evropy. 

 

                                                
28 KEJZLAR a kol. 1987, 64. 
29 KEJZLAR a kol. 1987, 60. 
30 KEJZLAR a kol. 1987, 62. 
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2.3. Bavlna v Habsburské monarchii   

 

Habsburská monarchie vstupovala do éry průmyslové revoluce jako státní útvar 

hospodářsky málo rozvinutý. V hodnocení základních vývojových tendencí této 

evropské velmoci je nejblíže názor, který ji označuje za zemi pomalé a opožděné 

industrializace postrádající fázi rychlého „také off“, typického například pro Anglii a 

Belgii a byla charakterizována spíše pozvolným stupňovitým rozvojem silně 

připomínajícím vývoj ve Francii nebo Rusku. V průběhu první poloviny 19. století byl 

industriální potenciál monarchie, například ve srovnání s Německem, dost opožděný. 

Monarchie byla spíše industriálně agrárním státem, v němž velká část pracovních sil 

(cca 53%) a většina kapitálových zdrojů náležela zemědělskému sektoru. Od poloviny 

19. století se však, především české země, začaly industrializovat a do konce 19. století 

se staly nejprůmyslovější částí tehdejšího Rakousko-Uherska.
31

   

Podobně jako v Anglii, i když s odlišnými formami, byl i zde zadržován nástup 

bavlnářství. Rakouští merkantilisté přijímali toto nové odvětví textilu s nedůvěrou a 

nepřátelstvím a s pocitem, že škody, které plátenictví utrpí díky rozvoji bavlnářství, by 

byly nesnesitelné a požadovali zákaz dovozu bavlněných tkanin. Vídeňská úřední místa 

tyto názory respektovala a rozvoji bavlnářství kladla všemožné překážky. V roce 1705 

byla vytvořena mise, která měla připravit pro císaře návrh, jak zpracovávat v monarchii 

domácí a dovážené suroviny. Komise dovoz bavlny vyloučila. I později v 18. století 

komerční direktorium prosazovalo názor, že „cottonfabriken“ si nezasluhují podpory, 

jaké mají například vlnařské manufaktury.
32

 Tyto ekonomii škodící názory se podařilo 

změnit až za Marie Terezie a bavlnářství dostalo plnou podporu, neboť se 

předpokládalo, že jeho rozvojem se v zemi omezí dovoz bavlněného zboží a naopak se 

ve větší míře rozvine výroba a export. Změnu myšlení nejlépe charakterizuje odpověď 

direktoria in publicis et cameralibus (což byl jeden společný, ústřední úřad pro 

politickou i finanční správu zemí českých a rakouských) na protest vlnařských 

manufaktur v roce 1793: „Z hlediska státního zájmu je jedno, zda volné pracovní síly 

jsou zaměstnávány zpracováním vlny nebo bavlny. Navíc je pravdou, že přírůstek 

hodnoty hotového zboží je v bavlnářství vyšší než ve vlnařství a z toho má stát 

prospěch.“
33

 Bavlna si tedy i zde, byť s velkými překážkami, vybojovala místo mezi 

                                                
31 KEJZLAR a kol. 1987, 74. 
32 SALZ 1913—Artur SALZ: Historie českého průmyslu v moderní době. Mnichov 1913, 27. 
33 SALZ 1913, 31. 
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surovinami domácího textilního průmyslu. Výhodou zpracování bavlny v severní 

Evropě byl fakt, že se jednalo o dováženou surovinu a tudíž nebylo závislé na stupni 

rozvoje domácího zemědělství, který v řadě případů rozvoj průmyslu limitoval. 

Nevýhodou, oproti Anglii, byla vyšší cena. Český továrník musel zaplatit za nákup 

vídeňského centu surové bavlny (56 kg) o 9 zlatých více než anglický, což zvyšovalo 

výrobní náklady na přízi nejméně o 29%.
34

 

 

3. Založení továren v Malé Skalici, Náchodě a 

Červeném Kostelci  
3.1. Spřádací a tkací stroje  

 

Než přistoupím k popisu zakládání prvních továren, ráda bych se zmínila o 

strojovém vybavení, které bylo pro úspěšnou produkci látek zcela klíčové. V Anglii a 

některých zemích západní Evropy se na přelomu 18. a 19. století začala bavlna 

s úspěchem zpracovávat metodou strojní výroby. Jedině díky této kvalitativní změně a 

technicko-výrobní revoluci, mohlo bavlnářství nastoupit a udržet vysokou dynamiku 

hospodářského rozvoje. Téměř ve všech evropských zemích bylo tempo strojových a 

chemicko-technologických postupů zaváděno nerovnoměrně, obvykle rychleji 

postupoval vývoj v oblasti závěrečných úprav tkanin, což zahrnuje především bílení a 

tisk. Společenská poptávka po moderních strojích dala vzniknout řadě vynálezů, 

například, jak již bylo řečeno v kapitole 2.2, v roce 1764 domácí tkadlec James 

Hargreaves zkonstruoval jednoduchý spřádací stroj založený na principu spřádacího 

kola „jenny“. Pro svou jednoduchost a lehké dřevěné konstrukci mohl být používán i 

v malých dílnách. V roce 1768 byl Richardem Arkwrightem přihlášen nový typ 

spřádacího stroje s křídlovými vřeteny, zkonstruovaný na možnost pohonu hydraulickou 

energií, neboli parou „water frame“. Tento stroj nahradil práci 300 ručních přadláků a 

dovoloval vyrábět přízi vysoké pevnosti. Angličan Samuel Crompton později 

zdokonalil válečkové uspořádání stroje a umožnil tak produkovat mnohem jemnější 

přízi „mule“. Odtud je označení spřádacího stroje „mule-jenny“. Všechny tyto stroje 

byly používány ve výrobě a způsobily mimořádně rychlý a dynamický vzestup 

produkce bavlny. První přádelny byly zakládány na venkově na březích řek, skýtajících 

dostatek vodní energie. Teprve Wattův parní stroj, použitý poprvé v roce 1785, určený 

                                                
34 KEJZLAR a kol. 1987, 78. 
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k pohonu spřádacích strojů, decentralizoval energetické zdroje a umožnil vznik 

továrních provozů blíže k trhům, tedy do měst.
35

 

První kontinentální zemí, která v rozvoji bavlnářství následovala Anglii, byla 

Francie. Dynamika rozvoje bavlnářství zde byla podstatně pomalejší než v Anglii, což 

bylo dáno odlišným typem průmyslové revoluce a pozvolnou industrializací. Proměna 

výrobní etapy na strojovou bázi proběhla přibližně v letech 1780-1830 a to díky 

anglickým strojům jenny. Water frame, tedy parní pohon, začali Francouzi využívat až 

díky hospodářské a průmyslové politice Napoleonova císařství. V roce 1845 bylo ve 

Francii soustředěno asi 2,5 milionu mechanických bavlnářských vřeten, což činilo asi 

15% celosvětové produkce bavlny. Francie však byla pro celosvětový rozvoj bavlnářství 

přínosem především v oblasti potisku tkanin. První válcový tiskařský stroj na kartouny 

byl zaveden již v roce 1802 u firmy Oberkapmf a v roce 1833 si nechal patentovat 

francouzský plukovník Jacques Perrot tiskací stroj zvaný perrotina, což bylo 

mimořádně produktivní zařízení, kdy dva dělníci obsluhující stroj byli schopni 

vyprodukovat tisk za 50 ručních tiskařů.
36

 

Doposud byla řeč o spřádacích strojích vyrábějících přízi, podstatně pomaleji 

pronikala do průmyslu mechanizace tkalcovství. V roce 1786 byl dokončen oxfordským 

teologem Edmundem Cartwrightem vývoj mechanického tkalcovského stavu, který 

záhy uvedly do výroby vlámské továrny. Zde také byly po roce 1821 zaváděny do 

výroby strojní tkalcovské stroje vyrobené přímo v Belgii společností Phoenix. V roce 

1840 v zemi pracovalo 3 tisíce mechanických stavů a Belgie se stala první na 

evropském kontinentě, kde bylo zpracování bavlny plně mechanizováno. Díky tomu 

mohla být výroba koncentrována do velkých závodů a ruční výroba začala být 

vytlačována. Francouzi přejali mechanický tkalcovský stav v prvním desetiletí 19. 

století a plně se začal využívat v průmyslu až v letech 1830-1840.
37

 

I v habsburské monarchii, stejně jako v jiných zemích, mělo hlavní zásluhu na 

rozvoji bavlnářství rychlé zapojení strojů do výroby. Koncem 18. století se ručním 

předením zabývalo asi 100 tisíc ručních přadláků, přičemž v roce 1812 jejich počet klesl 

na 7-8 tisíc. V roce 1815 bylo v zemi evidováno 43 přádelen s 1059 stroji mule-jenny a 

110 water frame. Kolem roku 1850 bylo na území monarchie 1,5 milionu vřeten, téměř 

dvakrát tolik, než v zemích Německého celního spolku. Bavlnářství patřilo k odvětvím 

                                                
35 KEJZLAR a kol. 1987, 68. 
36 KEJZLAR a kol. 1987, 169. 
37 ŠPAČKOVÁ 2005, 14. 
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s nejvyšší koncentrací základního kapitálu, rozvíjelo se však v jednotlivých zemích 

habsburské monarchie nerovnoměrně. V přadláctví stály na konci 20. let na prvním 

místě Čechy (půl milionu vřeten), na druhém místě figurovalo Dolní Rakousko (224 

tisíce vřeten) a na třetím místě Vorarlbersko s 50 tisíci vřeteny. I v tkalcovství 

bavlněných látek zaujímaly Čechy nejpřednější místo. Vyprodukovaly ročně přibližně 3 

miliony kusů tkanin v hodnotě 10 milionu zlatých, což činilo zhruba 43% celorakouské 

produkce. Morava a Slezsko se podílely 14,5%, Dolní Rakousko 9,6%. V potisku 

bavlněných kartounů stály opět v popředí Čechy s 62% celorakouské výroby. Dle 

rakouské statistiky z roku 1841 bylo v tomtéž roce evidováno 505 bavlnářských 

„Fabriken und Manufacturen“, z toho 227 v Čechách, 5 na Moravě a Slezsku, 113 v 

Dolním Rakousku, v Lombardsku 92 a Tyroly s Vorarlberskem disponovaly 33 závody. 

Do 80. let 19. století patřily Čechy k nejvýznamnější oblasti bavlnářské výroby 

v tehdejším Rakousko-Uhersku.
38

 

 

3.2. První přádelny a tkalcovny   

3.2.1. Malá Skalice 

 

 Jedna z prvních českých, ve své době významnějších přádelen bavlny, 

připomínající si v letošním roce 180. výročí svého vzniku, byla založena 22. června 

1837 v Malé Skalici
39

, kdy na louce zvané Na Volovnici zahájili dva cizinci Friedrich 

Eduard von Löbbecke a Hermann Dietrich Lindheim stavbu továrny pod protokolárním 

názvem LÖBBECKE und LINDHEIM´SCHE SPINNEREI IM KLEIN SKALIZT.
40

  

Hermann Lindheim pocházel z Oldrzychowic, pruského Slezska, kde již v roce 1822 

se svým bratrem investoval do přádelny bavlny s 9000 vřeteny, první na pruském 

území. Mezi slezskými podnikateli proslul Lindheim jako „osvícený fabrikant“, dbající 

na blaho svých zaměstnanců: stavěl pro dělníky obytné domy, založil tovární školu a ze 

svých prostředků nakupoval učebnice a pomůcky pro děti chudých dělníků. Vzhledem 

k nedostatku pramenů není dnes jasné, jaké důvody vedly podnikatele Hermanna D. 

Lindheima a vratislavského bankéře Eduarda von Löbbecka k úmyslu vybudovat 

mechanickou přádelnu bavlny právě v náchodském panství. S největší 

pravděpodobností převažovaly ekonomické důvody, především možnost dobrého 

                                                
38 MRÁZEK 1964—Otakar MRÁZEK: Vývoj prům. v českých zemách do 1918. Praha   1964, 63. 
39 K připojení Malé Skalice k České Skalici došlo v roce 1942. 
40 KEJZLAR a kol. 1987, 183. 



22 

odbytu bavlněné příze a relativní dostatek levné pracovní síly, obeznámené se základy 

textilní výroby, byť domácí a rukodělné. Velkou roli jistě hrála ochota náchodského 

velkostatku vyjít zakladatelům nového podniku vstříc, zejména díky potenciální nabídce 

pracovních míst pro místní obyvatelstvo.
41

  

V roce 1836 byla po předchozím souhlasu vévodkyně Kateřiny Vilemíny Frederiky 

Benigny Zaháňské uzavřena smlouva o dědičném pronájmu 14 ha pozemku na pravém 

břehu Úpy.
42

 Jak uvádí obrozenecký historik Josef Myslimír Ludvík ve svém díle o 

historii města a panství Náchoda, pro existenci továrny bylo nezbytné odklonit vodní 

tok na řece Úpě a vytvořit náhon, který procházel areálem továrny. „Zařídivše náhon 

vodní 1400 loktů
43

 dlouhý zbudovali továrnu úhlednou, zdéli 100 loket, mimo přízemku 

o třech poschodích se čtvrtým pod střechou, s prostorným skladištěm a domovním 

příbytkem. Pracuje se v ní dnem i nocí, kdež po 300 dělníků se střídá.“
44

 Hlavní budova 

byla čtyřpatrová, měla délku 53 metrů a šířku 15 metrů. Po obou stranách budovy byly 

přistavěny jednopatrové přístavky o délce 14,8 m. Na hlavní budovu byla napojena 

kotelna s komínem vysokým 30,3 m. Dále byla postavena budova skladu z hrázděného 

zdiva, asi 100 kroků od tovární budovy dům pro ředitele a třípatrový činžovní dům pro 

dělníky. Provoz byl zahájen v srpnu 1838.
45

  

První spolehlivý údaj o strojním vybavení přádelny máme z roku 1841, kdy zde bylo 

aktivních 30 strojů mule-jenny o celkovém počtu 6836 vřeten, které obsluhovalo 396 

dělníků. Stroje byly zpočátku poháněny pouze vodním pohonem, začátkem 40. let byl 

však v přádelně zprovozněn malý parní stroj (jako jediný v náchodském panství) firmy 

Aston Magdeburg.  

Ten pak nahradil výkonnější horizontální parní stroj Wolfova systému, vyrobený v 

karlínských strojírnách Ruston a spol.
46

 O tom, že tento parní stroj působil ohromujícím 

dojmem, svědčí slova Boženy Němcové: „Vidouc ten celý život všude, ten ustavičný 

ruch, tu umělou ústrojnost hlavního stroje, jehož síla tolik set strojů žene a tolik práce 

                                                
41 KEJZLAR a kol. 1987, 109. 
42 ANTOŠ 1970—Zdeněk ANTOŠ: Náchodské panství v předbřeznovém období. Trutnov 1970, 106. 
43 LOKET: je délková míra, používaná již od starověku, jejíž existence je doložena v Egyptě, Mezopotámii, Perské 

říši, Řecku i dalších zemích. Až do 19. století zůstával loket jednou z nejdůležitějších délkových měr, postupně byl 

však ve většině zemí světa nahrazen metrickými jednotkami. Ve středověku bylo velmi častým jevem, že každá země 

a každé větší obchodní město mělo svoji vlastní délku loktu. Proto bylo zvykem zazdívat na náměstích kov o délce 

loktu pro případné spory. Český, pražský, či staroměstský loket byl pro celé Království české ustanoven v 

roce 1268 v době Přemysla Otakara II. Jeho vzor byl umístěn za vraty Novoměstské radnice. 1 český loket = 59,3 

cm. http://www.radiojunior.cz, vyhledáno 29.1.2017. 
44 LUDVÍK 1857—Josef Myslimír LUDVÍK: Památky hradu a panství Náchoda, Hradec Králové 1857, 313. 
45 KEJZLAR a kol. 1987, 87. 
46 KEJZLAR a kol. 1987, 107. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Délková_míra&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starověk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perská_říše
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perská_říše
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starověké_Řecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metrický_systém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Středověk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1268
https://cs.wikipedia.org/wiki/Přemysl_Otakar_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novoměstská_radnice
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v okamžení vykonává, že by na ni nestačilo tisíce ruk – klaněla jsem se rozumu 

lidskému.“
47

  

V továrně se pracovalo ve dne i v noci na dvě pracovní směny po 12 hodinách a již 

od počátku přádelna zaujímala významné postavení nejen v Čechách, ale v celé 

monarchii, což dokazuje její třetí místo v letech 1843-1847 a druhé místo v roce 1847 

v objemu výroby a počtu zaměstnaných dělníků (580 dělníků).
48

 

V roce 1859 se stává jediným vlastníkem přádelny Hugo von Löbbecke, který ji 

v roce 1874 prodal bavlnářské firmě BRÜDER ETRICH GROSSDORF 

BAUMWOLLSPINNFABRIK, vlastníkům mechanické přádelny ve Velké Vsi u 

Broumova. Koupí továrny přenesli noví majitelé sídlo svého podnikání do Malé 

Skalice. Kupní smlouvou z 1. července 1908 však Etrichové přádelnu v Malé Skalici 

prodali firmě K. A. TUČEK, což pravděpodobně souviselo s potřebou investovat jejich 

další podniky v Rusku, kde budovali úpravnu a přádelnu lnu.
49

 V roce 1910 zahájil 

Karel Antonín Tuček u přádelny výstavbu mechanické tkalcovny, do níž instaloval nové 

tkalcovské stavy a v roce 1911 zavedl další turbínu Francisova systému firmy Prokop a 

synové v Pardubicích.
50

 V předválečné době se K. A.Tuček dostal do odbytových 

problémů a svoji svízelnou situaci musel řešit prodejem přádelny a tkalcovny 

LADISLAVU BARTOŇOVI Z DOBENÍNA (1858-1939). K této změně došlo 1. února 

1913, kdy přádena zaměstnávala 420 dělníků. Každý měsíc od května 1913 do dubna 

1914 převáděl Ladislav Bartoň na konto K. A. Tučka do Živnobanky kolem 100 000 

korun. Dosud středně velká textilní firma Ladislav Bartoň, mechanická tkalcovna, 

tiskárna a úpravna v České Skalici na levém břehu Úpy se změnila na velký textilní 

podnik s dvěma továrnami rozdělenými řekou. Na pravém břehu nově koupená 

maloskalická továrna, na levém původní Bartoňova. Nový název firmy zněl: 

LADISLAV BARTOŇ, PŘÁDELNA BAVLNY, MECHANICKÁ TKALCOVNA, 

BARVÍRNA A TISKÁRNA V ČESKÉ SKALICI.
51

 [1] 

V továrnách probíhal celý proces od zpracování surové bavlny v přádelně, přes tkaní, 

bělení, barvení nebo potisk látek, až po konečnou úpravu, což bylo ekonomicky 

                                                
47 NOVOTNÝ/MYŠKA 1966—Karel NOVOTNÝ/Milan MYŠKA: První kroky k vítězství. Praha 1966,9. 
48 KEJZLAR a kol.1987, 108. 
49 SMUTNÝ 1983—Bohumír SMUTNÝ: Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku. Trutnov 1983, 26. 
50 FRANCISOVA TURBÍNA:  je typ vodní turbíny, vyvinutý Jamesem B. Francisem v roce 1849. Jedná se 

o přetlakovou turbínu. Má dvě varianty podle uložení hřídele a to vertikální a horizontální. Francisovy turbíny dnes 

patří mezi nejpoužívanější. Používají se především pro produkci elektrické energie. Jedná se o turbínu, která využívá 

vodní spád. https://cs.wikipedia.org/wiki/Francisova_turb%C3%ADna, vyhledáno 8.2.2017. 
51 KEJZLAR a kol.1987, 114. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_turbína
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https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Přetlaková_turbína&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Uložení&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hřídel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francisova_turbína


24 

výnosné a racionální.
52

 Bartoňům se brzy podařilo vybudovat úspěšné rodinné textilní 

impérium a rozšířit podnikání do dalších měst. Mimo jiné vybudovali obří mechanickou 

přádelnu v Bražci a moderní přádelnu bavlny ve Starém Městě u Náchoda, kde 

zaměstnávali až 1000 dělníků. Další Bartoňovy pobočky vznikly v Praze a Vídni. 

V roce 1912, když byl Josef Bartoň (1838-1920) císařem Františkem Josefem I. 

povýšen do šlechtického stavu s predikátem rytíř z Dobenína, již rodina vlastnila zámek 

v Novém Městě nad Metují a na Zbraslavi. Bartoňovi zastávali významné funkce, 

například Josef byl v letech 1899-1905 starostou Náchoda a též se setkávali 

s významnými lidmi, například v roce 1926, kdy na zámku v Novém Městě nad Metují 

hostili T.G.Masaryka, který tehdy, za doprovodu četných politiků, projížděl 

náchodským krajem. Bartoňové se také vyznačovali mecenášskou činností, v Náchodě a 

Novém Městě n.M. založili nadaci pro  pro zchudlé řemeslníky a studenty. Josef Bartoň 

dal pro děti svých zaměstnanců vybudovat ve Dlouhých-Rzech ozdravovnu. V roce 

1930 postavil starobinec, sirotčinec, podílel se na stavbě domu sociální péče, sokolovny, 

živnostenské školy, též přispíval všem novoměstským spolkům.
53

  

Poválečná doba přinesla pro továrníky nepříznivé časy, již v roce 1946 byla přádelna 

znárodněna a začleněna do Přádelen a tkalcoven bavlny, n. p. Jaroměř. Únor 

1948 znamenal pro rodinu ztrátu veškerého majetku a JUDr. Václav Bartoň 

s manželkou Danielou a se svými dvěma syny Václavem a Josefem emigroval do 

Kanady, kde se rodina usadila. Bývalá Löbbecke-Lindheimova továrna tak dostala 

nového majitele a mezi lety 1945-1989 existovala pod názvem LINA závod 01 

(přádelna) a závod 02 (tkalcovna), později po reorganizaci dostaly oba závody název 

LINA závod 03 a v roce 1958 při další reorganizaci byl závod začleněn do národního 

podniku TIBA, bavlnářských závodů ve Dvoře Králové nad Labem, jako závod 03.
54

 

V prvních desetiletích provozu Löbbeck-Lindheimovy přádelny bavlny se na 

Českoskalicku i nadále podomácku spřádal len. Přadláci patřili obvykle k sociálně 

nejslabším vrstvám venkovského obyvatelstva a jejich postavení se ve 40. letech 19. 

století v důsledku vzestupného trendu cen základních životních potřeb neustále 

zhoršovalo. Zlepšení nepřivodilo ani překotné zakládání přádelních škol. Jedna z těchto 

škol, v nichž se vyučovalo pěstování a příprava lnu k předení a zejména předení podle 

                                                
52 KEJZLAR a kol.1987, 115. 
53 FRYČEK 1933—Václav FRYČEK (ed.): Náchodsko. Náchod 1933, 37. 
54 ADAMÍRA 1933—Ludvík ADAMÍRA: Bartoňovy závody. In: Náchodsko K sedmdesátým narozeninám svého 

dlouholetého předsedy pana Cyrila Bartoně-Dobenína vydala spořitelna městská v Náchodě. Náchod 1933, 49. 
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tzv. vestfálského způsobu
55

, byla v roce 1845 otevřena také v České Skalici. Výukou 

v těchto školách prošlo, pravděpodobně z důvodu malého zájmu, jen nepatrné procento 

přadláků lnu, zejména mládeže. Přádelní školy tedy nepřispěly ke zkvalitnění lněné 

příze a domácí předení lnu zde zůstávalo i nadále jedním z mála způsobů obživy 

nejchudších obyvatel. Na území České Skalice ve 40. letech předlo len: 27 rodin v Malé 

Skalici, 10 rodin v Říkově, 48 rodin ve Velkém Třebešově a 15 rodin v Malém 

Třebešově. Tito tkalci tkali pouze v zimních měsících, v letních měsících pracovali jako 

zedníci, kameníci, tesaři a nádeníci. Mnohé z nich v létě zaměstnávala přádelna, avšak 

na práce mimo továrnu. Jejich denní mzda činila zhruba 14 krejcarů a je více než 

pravděpodobné, že domácí tkalci postupně upadali do závislosti na přezáky, kteří 

nakupovali lněnou a bavlněnou přízi přímo v přádelně.
56

 Rozvoj průmyslu zde 

nepodnítilo ani vybudování železnice k uhelným dolům mezi Josefovem a 

Svatoňovicemi v roce 1859, což byla odbočka Jihoseveroněmecké spojovací dráhy 

z Vídně přes Liberec a dále na sever (k.k. privilegierte Süd-Norddeutsche 

Verbindungsbahn, SNDVB). Z výhod železničního spojení, které umožnilo dovoz 

surovin, vývoz zboží a jednoduchou dodávku uhlí, nakonec těžila opět jediná místní 

továrna. Přádelna bavlny v Malé Skalici byla po několik desetiletí jediným textilním 

průmyslovým podnikem nejen na Českoskalicku, ale v celém širokém okolí. 

Pomineme-li téměř epizodickou působnost Pickovy přádelny lnu v Babí u Náchoda 

v letech 1864-1869 a tkalcovny na bavlněné zboží červenokosteleckého Leopolda 

Abelese, můžeme konstatovat, že k rozvoji průmyslové revoluce ve tkaní bavlněného a 

lněného zboží v náchodské oblasti došlo až po skončení první světové hospodářské 

krize z nadvýroby v letech 1873-1879.
57

 S tím koresponduje počet obyvatel České a 

Malé Skalice v letech 1880-1890, který se nejen nezvýšil, dokonce zaznamenal úbytek. 

V roce 1880 žilo v obou Skalicích 3129 obyvatel, v roce 1890 počet obyvatel klesl na 

3118 obyvatel.
58

 Od 80. let 19. století byly v okolí založeny desítky mechanických 

tkalcoven vyrábějících převážně bavlněné zboží a Česká Skalice se začala rozrůstat.  

                                                
55 VESTFÁLSKÝ ZPŮSOB PŘEDENÍ: způsob předení lnu, který zavedl vestfálský mistr Wiesenbrock, řešení 

neefektivní, neboť poptávka trhu jasně žádala lněnou přízi zpracovanou v  mechanických přádelnách. 

http://www.staretrutnovsko.cz/pribeh-horni-stare-mesto, vyhledáno 14.1.2017. 
56 KEJZLAR  a kol. 1987, 193. 
57 HOSPODÁŘSKÁ KRIZE 1873-1879: V Rakousko-Uhersku byl podnikový sektor předlužen, bankovní bilance 
zveličeny, ve velkém se poskytovaly úvěry na spekulace s cennými papíry a pozemky. Věřilo se, že boom bude 
pokračovat, akcie budou poskytovat kapitálové i dividendové zhodnocení a poroste hodnota pozemků. Optimismus v 
květnu 1873 vystřídal krach na vídeňské burze, propad na dalších burzách a nástup celosvětové hospodářské 
krize. Většina bank byla donucena ukončit svou činnost, což se týkalo i bank na českém území. SEJBAL 1997—Jiří 
SEJBAL: Základy peněžního vývoje. Brno, Masarykova univerzita, 1997, 298. 
58 ŠŤASTNÁ 1970, 58. 

http://www.staretrutnovsko.cz/pribeh-horni-stare-mesto
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3.2.2. Náchod  

 

V Náchodě působila v polovině 19. století řada nákladníků, vesměs židovského 

původu, kteří zprostředkovávali tkalcovskou výrobu.
59

 Textilní továrny budované v 2. 

polovině 19. století vznikly právě z tohoto zavedeného nákladnického systému a 

kombinované manufaktury. První velkou továrnou na území dnešního Náchoda byla 

přádelna lnu, kterou nechal zbudovat na lukách mezi obcemi Babí a Malé Poříčí v roce 

1864 IZÁK DANIEL PICK, který nezačínal o deset let dříve jinak, než jako nákladník. 

Výrobu v nové továrně zahájil s 4000 vřeteny, jejichž počet během tří let zdvojnásobil a 

zaměstnával 700 dělníků. Není jasné, díky jakým okolnostem továrna neprosperovala, 

faktem zůstává, že koncem roku 1869 dosáhla výše dluhů dvou a půl milionu zlatých a 

v roce 1870 Izák Pick ohlásil úpadek.
60

 

Po úpadku v roce 1870 objekt koupil FELIX a RICHARD KATZAU, společně 

s LUDVÍKEM WEISSEM a přeměnili továrnu na přádelnu bavlny. Provoz zde 

obhospodařovalo 200 dělníků. Od roku 1893 krátce vedl továrnu HEŘMAN 

HITSCHMANN, který zde zavedl i tkalcovnu. Ta měla i za krize v první světové válce 

435 dělníků. Později továrnu převzal SIMON KATZAU. Tento majitel nechal postavit 

v 30. letech 20. století v kopci nad továrnou řadové rodinné domky podle projektu 

známého a v Evropě proslulého architekta Adolfa Loose.
61

  

Za 2. světové války byla fabrika jako židovský majetek zabrána Němci. Německá 

firma Lufthansa zde prováděla výrobu a opravy leteckých motorů. Ve dne v noci byl 

slyšet hluk motorů, které zkoušeli technici v údolí vlevo od hronovské cesty "Na 

brzdách". Po válce byla továrna zařazena do národního podniku Tepna a byla zde 

obnovena textilní výroba.  Až do konce roku 1991 se přádelna nazývala Tepna 02.
62

 

Pomalý proces industrializace způsobil na Náchodsku posun zhruba o půl století za 

Libereckem a jedno až tři desetiletí za Královédvorskem, Vrchlabskem a 

Broumovskem. Na druhou stranu byl na Náchodsku rychlejší a prudší nástup textilního 

průmyslu, než v ostatních zmíněných regionech. „Typický“ přerod nákladníka a 

manufakturisty v moderního továrníka je příklad ISAACA MAUTNERA.
63

  

                                                
59 ŽIDÉ V NÁCHODĚ: žili v oploceném ghettu až do roku 1848, kdy byla zrušena veškerá omezení týkající se Židů.  
60 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004—Lydia BAŠTECKÁ/Ivana EBELOVÁ (ed.): Náchod. Praha 2004, 174. 
61 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004, 176. 
62 SAMEK 2010—Antonín SAMEK: Průmyslové objekty minulosti a současnosti na úz. Náchoda. Náchod, 2010, 3. 
63 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004, 178. 
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Začal podnikat v polovině 19. století, zaměstnával domácí tkalce a také faktory. 

V březnu 1872 nechal zapsat do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci 

Králové firmu Isaac Mautner a spol., výroba bavlněného a lněného zboží v Náchodě 

s pobočkou ve Vídni. Prokura byla udělena jeho synu ISIDORU MAUTNEROVI, který 

se od roku 1867 na otcových aktivitách podílel. Mimo náchodské továrny vedl také 

vídeňskou pobočku, jejímž prostřednictvím firma pronikala na trhy rakousko-uherské 

monarchie a na Balkán. V roce 1874 změnil název podniku na Isaac Mautner und Sohn; 

pracovali zde tkalci na 40 stavech. Ještě téhož roku továrnu rozšířil a zbudoval ve 

Strnadově ulici v čp. 48 balírnu (expedici) a barevnu na indigo
64

, k jejímuž pohonu 

instaloval menší parní stroj.  21. února 1882 nechal Isidor Mautner spolu s dvěma 

vídeňskými švagry u Krajského soudu v Hradci Králové zapsat novou továrnu pod 

názvem Wärndorfer-Benedict-Mautner Nachoder Baumwollspinnerei. Při uvedení do 

provozu měla 10 000 vřeten, parní stroj o výkonu 800 HP
65

 a zaměstnáno zde bylo 113 

dělníků, v roce 1885 to bylo již 48 000 vřeten a 500 dělníků. V letech 1905 až 1906 

sloučili ve spojení s rakouskou bankou (Bodenkredit) veškeré podniky do akciové 

společnosti   „Österreichische Textilwerke, Actiengesellschaft, vormals Isaac Mautner 

und Sohn,“ v Čechách známou pod názvem Rakouské textilní závody (RTZ) se sídlem 

ve Vídni. Isidor Mautner byl jejím prezidentem i největším akcionářem a z rakouské 

metropole řídil chod všech poboček, včetně původní náchodské přádelny. Hotové zboží 

směřovalo především do Jižní Ameriky a východní Asie. Isidor Mautner zůstal v čele 

společnosti i po vzniku Československa, kdy se česká část firmy přejmenovala na 

„MAUTNEROVY TEXTILNÍ ZÁVODY“.
66

  

Celý podnik sdružoval již 42 továren a zaměstnával přes 23 tisíc lidí, což ho řadilo k 

největším v Evropě. Pobočky měl v Čechách, Rakousku, Maďarsku, Itálii, na Slovensku 

i ve Slovinsku. Roku 1925 přikoupil Mautner ještě textilní závod v Marienthalu u 

Vídně, obří podnik s více než tisíci zaměstnanci založený roku 1823. Pro firmu byla ale 

koupě tohoto závodu posledním úspěchem. Evropu začala ochromovat celosvětová 

hospodářská krize a největší zaměstnavatelé se ocitli v potížích jako první. Mautner se 

sice ještě pokusil situaci vyřešit tím, že se zbavil několika méně důležitých provozů, na 

záchranu už ale bylo pozdě. Roku 1928 vystoupil Isidor Mautner ze správní rady 

„Mautnerových textilních závodů“, které ovládla Živnobanka. O dva roky později přišel 

                                                
64 INDIGO: neboli „hladkomodrá“, byla žádaná barva pro přízi i lněné i bavlněné textilie. 
65 HP: koňská síla, z anglického horsepower, starší jednotka pro výkon, zavedl ji James Watt, když chtěl na konci 18. 

století prodávat své parní stroje a potřeboval srovnání s výkonem běžně užívaných zvířat. 
66 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004, 178. 
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také o zbytek podniků, jejichž správu převzala rakouská banka Credit-Anstalt. Zlomený 

a vyčerpaný pak ještě tentýž rok ve Vídni zemřel. Mautnerovy textilní závody se po 

válce staly součástí národního podniku TEPNA a ve výrobě bavlněných a směsových 

tkanin pokračovaly až do roku 2006, kdy se firma dostala do konkurzu.
67

   

Obdobně jako Isaac Mautner začínal další podnikatel židovského původu 

HERMANN S. DOCTOR. Začal podnikat v nedalekých Hořičkách, odkud výrobu 

přestěhoval do Náchoda, Židovské ulice 19. V roce 1860 přesídlil do nárožního domu č. 

p. 73 a 74 na náměstí (dnešní čp. 65), kde přízemí přizpůsobil výrobě, patro obýval s 

rodinou. V roce 1877 požádal Okresní hejtmanství v Novém Městě nad Metují o 

povolení instalovat do tkalcovny parní stroj o síle 6 HP. Obecní zastupitelstvo ovšem 

žádost ze zdravotních a požárních důvodů zamítlo, naopak hejtmanství žádost schválilo. 

Nepomohlo ani odvolání k místodržitelství, které pouze požadovalo technické opatření 

proti kouři z komína. Hermann S. Doctor ve svém domě zřídil také skladiště a barevnu, 

což obecní zastupitelstvo hodnotilo jako přestupek proti stavebnímu řádu.
68

  

Přibližně ve stejné době začal Doctor stavět proti nádraží mechanickou tkalcovnu pro 

300 stavů a úpravnu, které byly protokolovány 31. prosince 1881. Po smrti Hermanna 

převzal chod továrny jeho syn, komerční rada EDUARD DOCTOR, žijící převážně ve 

Vídni, odkud podnik řídil. Na počátku 20. století pracovalo v jeho továrně tisíc dělníků 

a jeho výrobky byly exportovány na Balkán, do Orientu, Jižní Ameriky a Švýcarska. 

Eduard Doctor byl navíc správním radou Červenokosteleckých a Erlašských tkalcoven a 

přádelen. Jeho podnikatelské úspěchy císař František Josef II. postupně ocenil titulem 

komerčního rady, řádem Železné koruny III. třídy a nejvyšším rozhodnutím z 21. 

listopadu 1911 pak Eduard Doctor získal rytířský titul. Nobilitace nebyla žádným 

způsobem odůvodněna a lze se tedy domnívat, že k udělení titulu došlo na základě 

přímluvy nějaké vlivné osobnosti, možná z důvodu poskytnutí peněžního daru na 

dobročinné účely, jak bylo v podobných případech zvykem. Po roce 1918 žil rytíř 

Doctor stále ve Vídni a jeho podnik v Náchodě se stal předmětem kritiky Okresní 

správní komise v Náchodě a následně v prosinci 1920 interpelace několika poslanců 

ministru financí chtěla řešit problém s Doctorovou továrnou, která údajně neplatila 

předepsané daně a poplatky, což bylo ostatně častým zvykem u podniků vyrábějících na 

                                                
67 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004, 179. 
68 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004, 180. 



 

29 

našem území a sídlících ve Vídni nebo jinde v Evropě. Ve Vídni také v roce 1926 rytíř 

Eduard Doctor zemřel a jelikož po něm zůstaly dvě dcery, továrna byla prodána.
69

  

Po 2. světové válce město Náchod rozhodlo o zbourání bývalé Doctorovy továrny a 

na jejím místě nechali v padesátých letech vybudovat pětipodlažní obytné domy.
70

 [2]  

Nákladníkem byl zpočátku i JOSEF BARTOŇ (1838-1920), zakladatel významné 

bavlnářské firmy, syn Josefa Bartoně st. (1803-1849), narozeného ve Žďárkách na 

Hronovsku. Absolvoval obchodní akademii ve Vídni a na přání otce se ještě vyučil 

barvířem. Po vyučení se vydal na zkušenou do Rakouska, Uher, Haliče, na Moravu a po 

Čechách. V roce 1858 se vrátil, oženil se a převzal po otci bělidlo a barevnou tiskárnu 

ve Vysoké Srbské. V podnikání neměl úspěch a navíc nepojištěné bělidlo v roce 1865 

vyhořelo, čímž přivedlo Bartoně téměř na mizinu. V roce 1866 Josef veškerý majetek 

prodal a přesídlil do Náchoda Na Horské předměstí, kde začal zde v domě čp. 33 barvit 

plátna indigem. Začínal skutečně „na koleni“ zakoupil staré kádě, stoly a formy na 

potisk pláten, v dílně pomáhaly starší děti a manželka. Později si vzal tovaryše a měl i 

dva učedníky. Zboží šlo kupodivu dobře na odbyt, prodával hladkomodrá plátna a 

modré potištěné šátky, především v Horních Rakousích, Štýrsku a Solnohradsku. 

Obchodní kontakty si zajišťoval Josef Bartoň osobně, později dokonce zajížděl až do 

Ruska. Již po třech letech, v roce 1869 přesunul výrobu do nově zakoupeného domu čp. 

10 na Plhově. Začal zadávat práci domácím tkalcům, přibral učedníky a tovaryše. Aby 

nemusel sušit plátna na plotě, vybudoval vytápěnou sušárnu. Neměl vlastní mandl, 

plátna vozil na vozíku do Velkého Poříčí.
71

  

Na počátku 80. let viděl, že v Náchodě vzniká řada mechanických tkalcoven a začal 

přemýšlet o zavedení strojové výroby a vybudování malé továrny. Na Plhově prostor 

pro rozšíření výroby nebyl, ale bylo možné zakoupit pozemek v Bražci, na pravém 

břehu řeky, na místě spáleného Kašparova mlýna, což bylo v té době předměstí 

Náchoda. Za tento pozemek zaplatil 5000 zlatých. Plán na stavbu tkalcovny, barevny, 

sušárny a tiskárny mu vyhotovil jeho syn Cyril (1863-1953) a propracoval náchodský 

stavitel Josef Hakauf. V roce 1885 byl položen základní kámen a 21. května 1885 

vydalo okresní hejtmanství povolení ke stavbě mechanické tkalcovny a barevny. Stavba 

rychle pokračovala a na podzim 1885 již byla ukončena! Strojní vybavení, což bylo 26 

mechanických stavů, a soukací a snovací stroj anglické výroby včetně transmisí, koupil 

                                                
69 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004, 180. 
70 ŽUPANIČ 2009—Jan ŽUPANIČ: Nová šlechta v českých zemích. Praha 2009, 37. 
71 FRYČEK (ed.) 1933, 39. 
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Josef Bartoň od českého továrníka Josefa Menčíka, který měl továrnu v Černém Údolí u 

Vrchlabí.
72

  

Ještě koncem roku zahájil výrobu v barevně a tiskárně pro zboží nakupované od 

místních tkalců. Na jaře uvedl do provozu tkalcovnu a ukázalo se, že díky měnícímu se 

stavu vody v Metuji nebylo jednoduché udržet stálou výrobu. Situace se zlepšila v roce 

1888, kdy došlo k rozšíření tkalcovny na 56 stavů a Bartoň získal povolení k zvýšení 

hladiny vody o 30 centimetrů. Další přístavba proběhla v roce 1890, kdy továrna přešla 

z lněného tkaní pláten na bavlněný textil a počet stavů se tak mohl rozšířit na 86. Ve 

stejném roce byl do továrny nainstalován parní stroj.
73

 

Na rozvoji podniku mezitím pokračovali oba synové JOSEF BARTOŇ ml. (1862-

1951) a CYRIL BARTOŇ (1863-1953). Nejstarší syn Josefa Bartoně Ladislav (1858–

1939) se osamostatnil a zřídil vlastní tiskárnu a barevnu v České Skalici. Nejmladší 

z bratří Bartoňů Arnošt (1869–1906) žil a podnikal v Hořicích v Podkrkonoší.  Roku 

1904 koupili Josef ml. a Cyril bývalý Šrůtkův statek ve Starém Městě nad Metují, na 

jehož místě vybudovali další přádelnu bavlny. Provoz byl zahájen roku 1906 s 22 780 

vřeteny. Jejich počet se ale postupně zvyšoval, takže roku 1908 bylo v podniku již 

úctyhodných 73 344 vřeten. Před první světovou válkou firma zaměstnávala 600 

dělníků a valnou většinu vyrobeného zboží firma exportovala do zahraničí. Pohon strojů 

zde zajišťovaly třífázové elektromotory napojené na turbogenerátor. Jednalo se o 

naprostou novinku a přádelna se díky tomu stala nejmodernějším podnikem svého 

druhu v Evropě. Josef Bartoň ml. nechal firmu zapsat pod názvem STAROMĚSTSKÁ 

MECHANICKÁ TKALCOVNA, BARVÍRNA A TISKÁRNA JOSEF BARTOŇ A 

SYN. Cyril Bartoň zakoupil v roce 1910 průmyslem zdevastovaný zámek na Zbraslavi, 

který nechal přestavět podle návrhu Dušana Jurkoviče a přestěhoval se sem. 

Náchodským továrnám se nadále věnoval výhradně Josef Bartoň mladší.
74

 Další 

podnikatelské záměry rodiny Bartoňů jsou uvedeny v kapitole 4.1. 

 

3.2.3. Červený Kostelec  

 

Jak jsem již zmínila v kapitole 3.2.1., další významnou továrnou, byť s ne příliš 

dlouhou existencí, byla červenokostelecká tkalcovna LEOPOLD ABELES A 

SYNOVÉ. V roce 1841, ještě jako zaměstnanec pražské firmy Schwabe und Taussig, se 

                                                
72 FRYČEK (ed.) 1933, 39. 
73 FRYČEK (ed.) 1933, 37. 
74 FRYČEK (ed.) 1993, 39. 
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Abeles přestěhoval do Červeného Kostelce a začal zde vydávat tkalcům pašovanou 

bavlnu z Pruska. Za dva roky se díky sňatku s dcerou náchodského továrníka Jakoba 

Oberländera osamostatnil, zakoupil dům čp. 83 v Horní ulici, za kterým postavil sklad, 

škrobárnu, sušárnu a mandl. Zaměstnával zhruba 300 domácích tkalců. Díky státním 

zakázkám pro vojenské účely měl zaručen dostatek objednávek.
75

 Hlavní zakázkou pro 

uherskou armádu, na které pracovaly stovky tkalců, byla výroba lněné plachtoviny atlas 

„vespod z režné příze“ a také bavlněné podšívkoviny do vojenských uniforem. Zboží se 

dostávalo do Uher prostřednictvím překupníků, plátna byla přísně kontrolována, 

takzvaně „štremplována“. V roce 1851 se Leopold Abeles stal s tchánem Jakobem 

Oberländerem, faktorem Filipem Morawetzem a dalším faktorem Markusem Schwabem 

spolumajitelem mechanické přádelny v Úpici na Sychrově, z které v 80. letech 

vybudovali největší závod na zpracování juty v Čechách. V letech 1853-1858 soustředil 

rozptýlenou manufakturu do centrální náchodské tkalcovny. O Abelesovi bylo známo, 

že byl schopným, místy až bezohledným podnikatelem, že nakupoval bavlnu jednak 

prostřednictvím pražských obchodníků, která byla oficiálně proclena, také však od 

pašeráků z Pruska, odkud se údajně pašovaly celé fůry bavlny a finanční strážníci, 

kterým se říkalo „strnadi“ nebo „mařenkáři“ měli plné ruce práce hranici uhlídat.
76

  

V 60. letech se na produkci bavlny odrazila občanská válka v Americe
77

, díky 

které zůstaly dodávky bavlny do Evropy zcela ochromeny. Leopold Abeles se bez 

prodlení vrátil k lnářské výrobě, čímž překlenul tíživou dobu bez dodávek bavlny. Po 

překonání krize po roce 1862 Abeles rozšířil podnikání na Kostelecku o zděnou 

tkalcovnu pro 225 stavů saské provenience a zavedl bělení a barvení pláten. Podnikání 

se opět dařilo, ale jen do roku 1866, kdy vypukla prusko-rakouská válka a výroba 

v přádelně i tkalcovně se na dva roky zastavila. Ještě v roce 1873 byl Leopold Abeles 

v Červeném Kostelci největším podnikatelem a továrníkem na zpracování textilu.
78

 

Zboží šlo dobře na odbyt, nejvíce na jih Rakouska, ale i na sever, na území dnešního 

Polska, Abeles však dodával zboží i do Německa a Ruska.
79

 Firma vsadila na výrobu 

jakostního zboží a na textilních výstavách získávala vyznamenání a medaile. Od roku 

                                                
75 ERÁRNÍ ZAKÁZKY: týkaly se Maďarské revoluce a boje za svobodu a nezávislost v letech 1848–1849. Revoluce 

zasáhla téměř celý evropský kontinent, nejvýrazněji  v Uhersku, kde přerostla ve válku za nezávislost. http://dejepis-

v-kostce.html, vyhledáno 1.2.2017. 
76 ŠTĚPAŘ 1998, 17. 
77 VÁLKA V AMERICE: občanská válka v letech 1861–1865 probíhala na severoamerickém kontinentě mezi státy 

Unie, neboli zakladatelskými státy USA, a Státy konfederace, což byla koalice jedenácti amerických států, které se 

chtěly odtrhnout od Unie. Jelikož státy Konfederace byly soustředěny v jihovýchodní části Unie, nazývá se tato 

válka také válkou Severu proti Jihu. http://dejepis.info, vyhledáno 9.2.2017. 
78 ŠTĚPAŘ 1998, 23. 
79 POLSKO v 2.pol. 19.století se skládalo z: Království haličsko-vladiměřského a Velkým knížectvím poznaňským. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1848
https://cs.wikipedia.org/wiki/1849
http://dejepis-v-kostce.html/
http://dejepis-v-kostce.html/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Občanská_válka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1861
https://cs.wikipedia.org/wiki/1865
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severní_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Státy_Unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Státy_Unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké
https://cs.wikipedia.org/wiki/Státy_konfederace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Státy_USA
http://dejepis.info/
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Království_haličsko-vladiměřské&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poznaňské_velkovévodství
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1874 se odbyt díky nasycenému trhu téměř zastavil. Abeles se díky velkým investicím 

do strojové modernizace dostal do finanční krize, navíc v roce 1879 v tkalcovně 

vypukla sociální stávka dělníků, jedna z prvních v kraji. Tkalci žádali zvýšení mezd o 

15%, což se jim podařilo prosadit. Na dvou mechanických stavech byly měsíční 

výdělky 7-10 zlatých.
80

  

Jen pro srovnání, úředník v roce 1883 pobíral mzdu 25 zlatých měsíčně, zedník 

až 35 zlatých a za jaké ceny se nakupovalo? Například v tomtéž roce stálo kilo másla 

1,07 zl., víno 0,30 zl., 100 kilo brambor 2 zl., košile kolem 2 zl., kalhoty 4-9 zl., kabát 

11-25 zlatých.
81

 Pracovní doba byla denně od 5-19 hodin s hodinovou pracovní 

přestávkou na oběd, kojící ženy mohly mít přestávku 1,5 hodiny. V letech krize 1873-

1879 došlo v Abelesově továrně k sedmi dalším stávkám, které však továrník již 

nemohl řešit ve prospěch dělníků a tak během těchto šesti let musel postupně propustit 

140 továrních a 420 domácích dělníků. Z krize se továrna Abeles a synové již 

nevzpamatovala a koncem 90. let se rodina odstěhovala do Vídně.
82

  

V Červeném Kostelci vzniklo do roku 1900 mnoho dalších továren, provozoven 

a dílen, jako příklad uvádím dvě významnější továrny:  ANT. & F. JUST BAREVNA, 

TISKÁRNA A ÚPRAVNA V ČERVENÉM KOSTELCI. Prozíravý Antonín Just 

soustředil kompletní zpracování bavlny od tkaní, bělení, barvení, mandlování, až po 

finální apretaci (finální úprava tkanin pro dosažení lepšího vzhledu) do jedné továrny, 

čímž získal náskok před ostatními provozovnami. V 70. letech 19. století zavedl 

Antonín Just ruční tisk a v roce 1880 až 1885 již pracovaly v továrně dvě perotiny.
83

 V 

roce 1902 převzali vedení firmy synové Antonín a František a firmu postupně 

rozšiřovali. Nechali postavit první válcový tiskací stroj a přistavěli novou kotelnu a 

sklad. Před 1. světovou válkou byl závod po výrobní stránce na nejlepší cestě 

k úspěchu. Vyráběly se zde stálobarevné košilové zefíry, kapesníky, šátky a další 

bavlněné výrobky do domácnosti. Během války byla výroba zastavena. Vlivem různých 

okolností se podařilo výrobu nastartovat až kolem roku 1930. To se již vedení chopili 

synové Františka Justa – Jan a František ml. Noví majitelé firmu kompletně přebudovali 

                                                
80 PLATIDLO: v letech 1858 – 1892 platila na našem území mincovní jednotka 1 zlatý (jedna zlatka) = 100 krejcarů. 
81 SEJBAL 1997—Jiří SEJBAL: Základy peněžního vývoje. Brno, Masarykova univerzita, 1997, 314. 
82 ŠTĚPAŘ 1998, 19. 
83 PEROTINA: textilní stroj k potiskování tkanin, zejména bavlněných kartonů, barevnými vzory. 
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a zavedli výrobu nových produktů. Kolem roku 1940 bylo v továrně zaměstnáno kolem 

200 dělníků, pro které majitelé nechali postavit byty přímo v Červeném Kostelci.
84

 

V druhé významné textilní továrně THEODOR KEYZLAR, TKALCOVNA, 

TISKÁRNA A BAREVNA, se vyráběly proslulé velké žluté a červenomodré 

kapesníky, bavlněné šátky, hladkomodrá plátna, košilové kretony, satény, bělopřezná 

plátna, kanafas, ručníky, ubrusy a šifony. Rodině se dařilo, Theodor se věnoval 

veřejnému životu, byl několik let starostou města a až do roku 1919 purkmistrem. 

Nechal vystudovat oba syny, mladší studoval medicínu, starší syn Adolf získal 

obchodní vzdělání a poté převzal po otci továrnu a v podnikání úspěšně pokračoval. 

V roce 1895 zavedl do továrny pomocí dynama osvětlení.
85

 

Otec Theodor zakoupil v Červeném Kostelci hostinec a hotel „U města Prahy“, kde 

v roce 1896 červenokostelečtí obyvatelé zažili velkou společenskou událost, když při 

slavném textilním bále v sále hotelu zazářilo elektrické osvětlení přivedené z továrny. 

Původní tiskárna na Strakově se potýkala s nedostatkem místa, a proto v roce 1898 

zakoupil Adolf pozemek v katastru Občiny v místě zvaném „Na Bahnách“. Do roku 

1900 zde postavil první část nové tiskárny a obytný dům s kanceláří. Výstavbu bělidla 

provázely problémy způsobenými mokrým podložím a Adolfa stálo mnoho energie a 

peněz, než mohl ve stavbě pokračovat. Nejprve nechal provést tzv. artézský vrt, který 

ukázal, že je zde nevhodná voda pro použití průmyslové výroby textilu. Pro odvodnění 

pozemku nechal vyvrtat další nákladné vrty ve vzdálenosti 150 metrů od sebe a 

v hloubce 20 metrů pod zemí tyto vrty spojil pomocí štoly. Další problém byl, že 

továrna stála stranou a nebyly zde vybudovány přístupové komunikace. Když měl být 

do haly dodán nový parní kotel, transportovali stroj pomocí heverů po trámech, což na 

vzdálenost jednoho kilometru trvalo celý týden. Adolf  Keyzlar byl velký mecenáš 

ochotnického divadla a tak jeho otec v hostinci U města Prahy nechal přistavět jeviště a 

šatny. Keyzlarův hostinec se stal až do roku 1910, kdy bohužel vyhořel, centrem 

společenského života. Během války byla výroba, stejně jako v jiných továrnách 

zastavena. Po válce majitelé veškeré strojní zařízení obnovili a výrobu zmodernizovali. 

V roce 1924 přebral vedení továrny syn Adolfa, ing. Theo Keyzlar, který v roce 1935 

                                                
84 ZACHOVAL 1940—František Karel ZACHOVAL: Pamětní spis Okresní odbočky Ústředního svazu průmyslu pro 

Náchod a okolí. Náchod 1940, 73. 
85 ŠTĚPAŘ 1998, 28-49.  

85 ŠTĚPAŘ 1998, 28-49. 
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přistavěl moderní přádelnu. V roce 1940 byla továrna vyspělým podnikem, 

zaměstnávala 180 dělníků a většinu svého zboží dodávala na export.
 86

 [3] 

Obecně lze konstatovat, že proces formování náchodské textilní oblasti byl 

ukončen do konce 19. století v tom smyslu, že byla dobudována síť hlavních textilních 

závodů a stabilizován jejich rozsah i kapacita, což ovšem neznamená, že v dalším 

průmyslovém vývoji tato oblast stagnovala. Jedním z dokladů pokračujícího růstu měst 

na přelomu 19. a 20. století byl populační vývoj koncentrovaný především v Náchodě:   

soudní okres 1880 1890 1900 1910

ČESKÁ SKALICE 15 688 15 359 15 192 15 691

NÁCHOD 24 605 30 120 37 663 43 693

NOVÉ MĚSTO n.Met. 23 920 24 494 24 412 24 375

celkem 64 213 69 973 77 267 83 759  

Populační nárůst byl zaznamenán především v industriálních oblastech Náchoda: 

Babí, Starém Městě nad Metují, Bražci a Bělovsi. Význam a důležitost rozvíjejícího se 

textilního průmyslu v kraji byl důležitý nejen pro vlastní rozvoj podnikání, ale 

především v jeho přeneseném smyslu: kulturní, společenské a vzdělávací úrovně 

kraje.
87

 

 

4. Textilní továrny v České a Malé Skalici v letech 

1890-1900 
4.1. Ladislav Bartoň 

 

V průběhu jednoho desetiletí v období 1890-1900 bylo v České Skalici a 

sousední Malé Skalici založeno pět textilních továren. [4] V Křenkově ulici (dříve 

Havlíčkově) vznikla největší z nich. Vlastnil ji Ladislav Bartoň (1858-1939), nejstarší 

syn Josefa Bartoně (1838-1920), jejichž podnikatelské aktivity jsem částečně zmínila 

v kapitole 4.1. 

Ladislav Bartoň, absolvent vídeňské obchodní školy a vyučený barvíř zpočátku 

působil v podniku svého otce jako obchodní zástupce v Praze a ve Vídni. Za obchodem 

cestoval po celém území Čech a Dolního i Horního Rakouska, navštěvoval textilní trhy 

v Brně a Plzni. Koncem roku 1866 se osamostatnil, zřídil v Praze sklad otcových 

výrobků a začal uvažovat o výstavbě vlastní tkalcovny a tiskárny u Prahy. Svůj záměr 

                                                
 
87 LESÁK 1995—Vladimír LESÁK: Úvahy o náchodské textilní oblasti na přelomu 19. a 20. století. In: 

V proměnách času, 1995, 76. 
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ale nakonec uskutečnil v České Skalici. Na levém břehu Úpy vybudoval a roku 1892 

uvedl do provozu parní barevnu a tiskárnu nákladem 25 000 zlatých. V továrně 

zušlechťoval a zhodnocoval režné zboží kupované od firmy Josef Bartoň, ale i z dalších 

tkalcoven. Sklad v Praze zrušil a zřídil nové skladovací prostory pro potištěné zboží ve 

Vídni. K významnému rozvoji továrny došlo v letech 1906-1907, kdy byly přístavbami 

rozšířeny barevna a tiskárna. Koncem roku 1906 byla zahájena výstavba mechanické 

tkalcovny, původně pro 200 stavů, roku 1907 však bylo nainstalováno dalších 100 stavů 

a současně byla zřízena přípravna, včetně šlichtovny.
88

  Na mechanických stavech se 

vyráběly bavlněné látky, které se barvily indigem neboli „na pestro“ a dále se 

upravovaly potiskem. Továrna měla vlastní bělidlo i mandl. Pracovní stroje poháněl 

parní stroj o výkonu 300 HP, pracovalo zde 300 dělníků a firma nesla název 

LADISLAV BARTOŇ, PŘÁDELNA BAVLNY, MECHANICKÁ TKALCOVNA, 

PARNÍ BAREVNA A TISKÁRNA V ČESKÉ SKALICI. 
89

 

V roce 1913 se Karel Antonín Tuček, továrník v Hořicích v Podkrkonoší a majitel 

bývalé Löbbecke & Lindheimovy přádelny, která stála na protějším břehu řeky Úpy, 

dostal do finančních problémů. Továrnu prodal Ladislavu Bartoňovi, ten obě budovy 

sloučil a vytvořil moderní podnik stojící na obou stranách řeky Úpy. Továrna byla od 

prvotního zpracování bavlny až po finální úpravy zcela soběstačná. 

 

4.2. Ondřej Grešl 

 

Nejmenší textilní podnik v České Skalici založil Ondřej Grešl pod názvem 

ONDŘEJ GREŠL A SPOL., PARNÍ BAREVNA A BĚLIDLO. Podle rodinné tradice 

byla barvírna údajně založena již roku 1773 jako barvířská dílna na lněné zboží. Po 

založení továrny v České Skalici se zde barvily výhradně bavlněné látky. Roku 1896 

Ondřej Grešl získal od Okresního hejtmanství v Novém Městě nad Metují povolení 

k rozšíření provozovny. Kolaudace proběhla počátkem roku 1897, ale hned po osmi 

letech majitel továrnu opět přestavěl a zmodernizoval. 1. května 1907 byla ustanovena 

veřejná obchodní společnost a protokolována pod názvem ONDŘEJ GREŠL A SPOL., 

PARNÍ BAREVNA A BĚLIDLO SE SÍDLEM V ČESKÉ SKALICI. Společníky byli 

Ondřej Grešl a jeho zeť Josef Reichert. Zaměstnávali kolem dvaceti dělníků, takže 

                                                
88 ŠLICHTOVÁNÍ: Šlichtování je nanášení lepivých ochranných prostředků na osnovní nit, díky čemuž se zvýší její 

hladkost a pevnost a tím i produktivita práce ve tkalcovnách a kvalita tkaniny. 
89 CHARVÁT 1940—Jaroslav CHARVÁT: Kronika rodu Bartoňů, 1.díl. Náchod 1940,68-69. 
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vznikaly pochybnosti, zda je vůbec možno tak malou provozovnu považovat za továrnu. 

Aby bylo pochybnostem učiněno zadost, Živnostenský inspektorát v Hradci Králové 

vznesl 4. února 1914 dotaz na adresu Okresního hejtmanství v Náchodě pod číslem 

jednacím 3717, zda při zaměstnávání takto malého množství dělníků může majitel 

používat označení „továrna“. Odpověď byla kladná.
90

 Firmu Ondřej Grešl a spol. tedy 

bylo možné nazývat továrnou. V roce 1921 dokončil O. Grešl přístavbu továrny o jedno 

poschodí a práce na bělidle byly nově řízeny elektrickým pohonem.
91

 O dalším vývoji 

továrny zdroje nehovoří, je možné, že krizová 30. léta byla pro Ondřeje Grešla 

důvodem k ukončení výroby.  

 

4.3. Jakub Bondy  

 

Další tři továrny v České Skalici založili v 90. letech v blízkosti Bartoňovy 

tiskárny židovští podnikatelé Jakub Bondy, Karel Reich, Julius Ginz a Max 

Winternitz. Nebyly tak velké jako byla Bartoňova přádelna, ale ani tak malé jakou 

vlastnil Ondřej Grešl. Každý jmenovaný před založením továrny vlastnil s největší 

pravděpodobností nákladnický podnik, vydávající lněnou a bavlněnou přízi domácím 

tkalcům. Dochované prameny bohužel neumožňují zjistit rozsah působnosti těchto 

drobných podnikatelů, ani historii podnikání a akumulaci kapitálu, která jim umožnila 

v 90. letech založit továrny.    

V roce 1870 se do Malé Skalice přistěhoval podnikatel Jakub Bondy (1847-

1933) a ještě ten samý rok začal podnikat. V roce 1872 se oženil s Josefinou, rozenou 

Reichovou (1851-1925) a postupně se jim narodili: Bedřich (1875-1956), Otto (1879-

1880), Josef (1880-1880), Rosa (1882-1975) a Heřman (1876-1942).
92

 

18. července 1889 požádal Jakub Bondy Okresní hejtmanství v Novém Městě nad 

Metují o povolení ke stavbě mechanické tkalcovny v Malé Skalici. Podle protokolu o 

místním šetření z 19. srpna 1889 měla mít 96 stavů.
93

 Povolení ke stavbě bylo vydáno 

17. října 1889.
94

 V průběhu výstavby uzavřel 30. listopadu 1889 Jakub Bondy 

společenskou smlouvu se svým švagrem Karlem Reichem. Byla uzavřena na deset let s 

platností od 1. ledna 1890 do 31. prosince 1899. Na jejím základě byla firma 27. 

                                                
90 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 15-G/2, dotaz Okresnímu hejtmanství v Náchodě, čj. 32323. 
91 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 15-G/2, kolaudační protokol 7. července 1921, čj. 25416. 
92 KEJZLAR a kol. 1987, 198. 
93 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign.15-B/120, čj.10388. 
94 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign.15-B/120, čj.11765. 
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prosince 1889 protokolována pod názvem JAKUB BONDY, VÝROBA PLÁTĚNÉHO 

A BAVLNĚNÉHO ZBOŽÍ V MALÉ SKALICI. Dne 9. listopadu 1890 požádala firma 

o kolaudaci, která proběhla 16. února 1891. Povolení k užívání objektu tkalcovny 

provozující 134 stavy bylo uděleno 24. února 1891.  V březnu 1899, těsně před 

vypršením smlouvy, Karel Reich ze společného podnikání odstoupil a Jakub Bondy 

zahájil přístavbu tkalcovny, do které umístil dalších 129 stavů. Kolaudace proběhla ještě 

před koncem roku 1899 a počátkem roku 1900 již byly stavy v provozu.
95

 Roku 1902 

bylo do továrny zavedeno elektrické osvětlení.
96

 Podle výkazu z roku 1907 Bondy 

zaměstnával 287 dělníků, jejich počet se však ještě zvýšil po realizaci další přístavby 

v roce 1908 o prostor pro dalších 112 stavů. Továrna měla od počátku vlastní přípravnu 

a šlichtovnu a od roku 1910 také úpravnu.
97

 

V květnu 1907 dostal Jakub Bondy povolení ke stavbě patrové přádelny na bavlnu ve 

Smiřicích a v červenci téhož roku další povolení ke stavbě dvou rodinných domů vedle 

přádelny. [5]  

18. června 1907 obdržel Městský úřad ve Smiřicích obšírnou osmistránkovou zprávu 

Okresního hejtmanství ve Dvoře Králové s podmínkami, za jakých smí být přádelna 

postavena a provozována. Kamenem úrazu se staly Bondyho návrhy na způsob čerpání 

vody z náhonu. Firma Šimon Klein a Synové, vlastnící mlýn ve Smiřicích, se k 

výstavbě vyjádřila s patřičnými obavami, „…že nebéře na se žádnou povinnost a 

zodpovědnost za to, že bude vodu náhonem v každé době pouštěti a nemá tedy firma 

Jakub Bondy žádných nároků vůbec, když by pro správy neb zařizování mlýna pro 

příčiny technické neb obchodní zaražení mlýna nastati mělo a voda stokou pouštěna 

nebyla…“ a dále se připomíná, že: „...Anna Karlová, spolumajitelka domu čp. 77 ve 

Smiřicích, vyhradila si nárok na náhradu škody, jíž by snad v budoucnosti v následku 

zřízení zamýšlené provozovny utrpěla.“ Další námitky vyjádřila vrchní správa 

smiřického velkostatku s obavou o možné znečištění vody v náhonu. Smiřický 

velkostatek provozoval pod potenciální továrnou cukrovar a potřebovali čistou vodu 

k napouštění parních kotlů, praní řepy a výrobě cukru. Těmto námitkám však okresní 

hejtmanství nevyhovělo.
98

  Navíc existoval další důvod k zamyšlení nad realizací 

přádelny, neboť v blízkých Černožicích v témže roce dostavěl a zprovoznil podnikatel J. 

Sehnoutka (1893-1942) přádelnu a tkalcovnu. Možná, že všechna tato fakta Jakub 

                                                
95 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, sign.15-B/120, žádost o kolaudaci, čj. 11651, povolení k užívání, čj.2142. 
96 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, sign.15-B/120, žádost o kolaudaci z 12.října 1902, čj.21370. 
97 KEJZLAR a kol. 1987, 198. 
98 http://www.smirice.eu/jine/dum/bondy.htm, vyhledáno 18.2.2017. 

http://www.smirice.eu/jine/dum/bondy.htm
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Bondy zvážil a uznal, že od výstavby přádelny ve Smiřicích odstoupí a pro realizaci 

svého záměru vyhledal jinou lokalitu. V letech 1907-1909 vybudoval přádelnu bavlny 

s bělidlem, sušárnou a barevnou v Jaroměři proti bývalým kasárnám.
99

 V té době, 

pravděpodobně v souvislosti s rozšířením podniku, přistoupil do firmy jako společník 

dosavadní prokurista Heřman Bondy (1876-1942), syn Jakuba Bondyho a firma se opět 

stala veřejnou obchodní společností.  

Pro zajímavost zmíním, že během mého pátrání po každém zde zmíněném 

podnikateli jsem narazila na seznam svobodných zednářů ČSR. Takové seznamy 

obvykle nejsou veřejnosti známy, tento však pochází z prvorepublikového adresáře, 

který se zachoval ve fondu Tajné společnosti  Lešehradeum, uloženém v archivu 

Památníku národního písemnictví. Jedná se jak o tištěné adresáře, kapesní knížečky se 

jmény a adresami členů, které vydávala pro vlastní potřebu jednotlivá lóže, tak o 

rukopisné seznamy členů lóže z pera spisovatele a esoterika Emanuela Lešehrada, které 

si tento neúnavný organizátor zednářského života sestavoval pro vlastní 

potřebu. Heřman je zde zaznamenán jako: BONDY Heřman, továrník, Malá Skalice, 

lóže Jan Amos Komenský, Praha.
100

  

Heřman se roku 1908 oženil s Ellou Kafkovou (1886-1944), narodily se jim dvě děti: 

Bedřich (1908-1994) a Věra (1910-2001). Poblíž vlastní přádelny v Maloskalické ulici 

si nechal Jakub Bondy postavit nádhernou vilu a později, na začátku století, si na 

vedlejším pozemku postavil tzv. novou vilu i Heřman Bondy. [6] O rodině Bondyových 

se dále zmiňuji v kapitole 5.6. a 5.7. 

První světová válka znamenala pro většinu továrníků zastavení, nebo výrazné 

omezení výroby. Tkalcovna Jakub Bondy utrpěla v roce 1917 bilanční ztrátu ve výši 

17 459,-Kč, další údaje o podnikání během první války nejsou bohužel k dispozici.  Ve 

stejném roce Jakub Bondy ze společnosti vystoupil a vyzvedl si svůj podíl ve výši 

1 347 736,-Kč po odpočtu 271 220,-Kč, které představovaly ztrátu v bilanci jaroměřské 

přádelny.
101

 Také továrny Heřmana Bondyho stagnovaly a k oživení došlo až v letech 

1925-29. V roce 1927 bylo v továrnách v provozu 420 mechanických stavů a bylo zde 

zaměstnáno 300 dělníků. Heřman Bondy vyráběl pestrobarevné zboží bavlněné i lněné, 

                                                
99 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, sign.15-B/120, spisy týkající se bělidla, barevny a sušárny a přádelny v Jaroměři, 

1907-1909, sign.13/2/87 a 13/2/88. 
100 http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2980-seznam-svobodnych-zednaru-csr-961-clenu-prvorepublikovych-

lozi.aspx, vyhledáno 17.2.2017. 
101 KEJZLAR 1987, 206. 

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2980-seznam-svobodnych-zednaru-csr-961-clenu-prvorepublikovych-lozi.aspx
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2980-seznam-svobodnych-zednaru-csr-961-clenu-prvorepublikovych-lozi.aspx
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které vyvážel do řady evropských států, do Afriky a Asie.
102

 V době velké hospodářské 

krize se situace opět změnila. Mezi lety 1930-1933 zaznamenala firma rapidní snížení 

čistého zisku až na pouhých 5 124,- Kč v roce 1931 a v dalších letech krize vykazovala 

již jen ztráty.
103

 Od roku 1936 se však firmě podařilo získat zakázky, vykázala zisk 

287 370,-Kč a bylo úspěchem, že i v dalších letech se podařilo zisk udržet, byť 

nedosahoval takové výše. Továrny Heřmana Bondyho překonaly důsledky krize, což 

bylo díky kapitálově silnější pozici, než měly továrny Karla Reicha a Ginz & 

Winternitze, které se bohužel s důsledky krize nevyrovnaly do konce existence 

samostatné republiky. Rok 1938 byl bohužel posledním rokem, kdy Heřman Bondy 

vedl továrny v Malé Skalici a Jaroměři. Podle Norimberských zákonů
104

 se nesměli židé 

ve Velkoněmecké říši, tedy ani v Protektorátu Čechy a Morava, zabývat obchodem. 15. 

březen 1939 přinesl do života židovských továrníků definitivu v podobě odstoupení 

z vedení a uvalení nucené správy. Továrny Heřmana Bondyho poté arizoval 
105

 

německý občan Eduard Schreiber z Vrchlabí. Prokuristou byl jmenován Franz Rotter.
106

 

 

4.4. Ginz & Winternitz 

 

Julius Ginz a Max Winternitz 29. srpna 1892 svými podpisy potvrdili  

čtrnáctistránkovou společenskou smlouvou o založení továrny na lněné zboží v České 

Skalici.
107

 Z útržkovitých zpráv, nákresů a mapek, nalézajících se v SOA v Zámrsku, je 

jisté, že mezi lety 1892-1906 oba podnikatelé skupovali pozemky nebo části pozemků 

v okolí továrny. K dispozici je například trhová smlouva, uzavřená 25. června 1896 

mezi oběma továrníky a paní Řehákovou, která jim odprodala část zahrady pod 

parcelním číslem 274. V archivu jsem narazila na prohlášení z 16.listopadu 1896 

napsané na hlavičkovém papíře továrny Ginz & Winternitz s následujícím textem: „Plot 

hraničící mezi pozemkem pí. Řehákové a pány Ginz a Winternitz, vystavěný p. 

Jedličkou, zde, jest majetkem týchže pánů, což vlastním podpisem stvrzuji.“
108

 Podepsán 

                                                
102 VLČKOVÁ 2006—Věra VLČKOVÁ: Doufám, dokud dýchám. Náchod 2006, 174. 
103 KEJZLAR 1987, 209. 
104 NORIMBERSKÉ ZÁKONY: dva ústavní zákony německého Říšského sněmu přijaté 15. září 1935 v Norimberku: 

zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti plus další zákonné úpravy obsahující 

nástroje k perzekuci rasově méněcenného obyvatelstva. 
105 ARIZACE: vyvlastnění majetku osob židovského původu a jeho převedení do rukou nežidovských (tzv. árijských) 

správců a posléze majitelů. 
106 KEJZLAR 1987, 211. 
107 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/3, Ginz & Winternitz. 
108 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/4, Ginz & Winternitz. 
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Alois Jedlička. K prohlášení není uveden žádný komentář, můžeme se dohadovat, zda 

se jednalo o drobný sousedský spor mezi továrníky a zmíněnou paní Řehákovou, nebo 

v rámci koupě pozemku byli továrníci natolik pečliví, že si pro jistotu písemně nechali 

potvrdit kdo je majitelem plotu mezi pozemky. Každopádně podnikání se jim dařilo, 

neboť 22. května 1906 nechali zhotovit dodatek ke společenské smlouvě, prodlužující 

společné podnikání ve veřejné obchodní společnosti od 30. září 1906 do 30. září 1918, 

tedy na dvanáct let. Firma také oznámila Okresnímu hejtmanství v Náchodě, že hodlá 

na svých pozemcích a na pozemku, který odkoupí od Ladislava Bartoně, postavit strojní 

tkalcovnu se 198 stavy hnanými parním strojem o síle 130 HP, s možností navýšení na 

200 HP a potřebnou vodu budou přivádět z Úpy.
109

 Již koncem roku 1906 firma 

požádala o kolaudaci, ta proběhla v lednu 1907 a 6. července 1907 nechala firma Ginz 

& Winternitz zapsat do obchodního rejstříku svou novou GINZ & WINTERNITZ, 

MECHANICKOU TKALCOVNU LNĚNÉHO A BAVLNĚNÉHO ZBOŽÍ.
110

 Oba 

podnikatelé plánovali další rozšíření továrny, avšak v roce 1908 firma požádala Okresní 

hejtmanství v Náchodě o prodloužení lhůty k rozšíření sálu a stavby poschodí o další 

dva roky v důsledku nedostatku pracovních sil, drahoty stavebního materiálu a 

celkových špatných poměrů v textilním průmyslu. 

Další podnikatelské kroky nejsou bohužel v archivech doloženy, obecně vycházím 

z faktu, že během let 1908-1935 byli podnikatelé smýkáni různými krizemi: 

z nadvýroby v letech 1908-1911, odbytovou krizí v důsledku balkánských válek v roce 

1913, válečnou krizí v období 1. světové války a období poválečném nebo předválečnou 

krizí v 30. letech 20. století, zvanou Světová hospodářská krize, což se zcela jistě 

odrazilo ve výsledcích hospodaření zmíněné tkalcovny.  Z dostupných archiválií je 

známo, že 15. května 1935 bylo do provozu uvedeno 36 z celkového počtu 187 stavů, 

na kterých pracovalo 21 dělníků místo původních 110. Provoz byl spuštěn pouze 

z důvodu doplnění skladů, jejichž hodnota ve zboží činila v roce 1935 900 tisíc korun. 

Odbytové možnosti byly minimální, jestliže se v letech před krizí prodalo zboží za 450 

tisíc korun měsíčně, v roce 1935 činila hodnota prodaného zboží za sedm měsíců zhruba 

230 tisíc korun. 29. července 1935 vedení firmy oznámilo ministerstvu obchodu 

v Praze, že hodlá zastavit výrobu na dobu delší, než tři měsíce. Svoji žádost podnikatelé 

odůvodnili tím, že za měsíc červen továrna vyrobila zboží za 70 tisíc, avšak prodala za 

                                                
109 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 15-G/9. Protokol o místním šetření čj. 12494. 
110 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 15-G/9. Žádost o kolaudaci z 19.prosince 1906, čj.32823. 
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pouhých 15 tisíc.
111

 Společnosti Ginz & Winternitz se do konce 30. let nepodařilo 

výrobu obnovit a potýkala se s finančními problémy až do začátku války. Max 

Winternitz se koncem 30. let odstěhoval ke své dceři do Krsic-Zbraslavic u Kutné Hory. 

V té době již továrnu vedl Ing. Eduard Winternitz (1898-1977), absolvent Vysoké školy 

obchodní v Praze a prokurista. V roce 1928 se oženil s Annou Svatoňovou, učitelkou 

nežidovského původu. Díky tomuto smíšenému manželství nemusela manželka, ani 

dcery Hana (1929-2003) a Vilma (1932) během války nastoupit do koncentračního 

tábora. V roce 1941 byla továrna arizována Němcem Franzem Kuhnem, který také 

zabral Winternitzův a později i Ginzův dům, č. p. 290 a 291. Rodina se musela 

vystěhovat a nouzově ubytovat nejprve v prázdné vile Julia Ginze, poté v podkroví vily 

Bedřicha Reicha č. p. 526 a když si Franz Kuhn nárokoval i tuto vilu, musela část 

rodiny sdílet byt s babičkou ze strany paní Winternitzové. Ta zde s dcerami žila do 

konce války. Eduard Winternitz byl od 19. září 1944 internován v Praze na Hagiboru na 

nucených pracích ve slídárně. 31. ledna 1945 byl transportem AE-1 poslán do ghetta 

Terezín k tzv. uzavřenému pracovnímu nasazení. Začátkem května zde vypukla 

epidemie tyfu. 5. května 1945 se Eduar rozhodl, že z Terezína uteče. Vlakem se mu 

podařilo dostat do Prahy, kde se účastnil Pražského povstání. Domů do České Skalice se 

vrátil pěšky 9. května 1945. V době návratu vážil pouhých 38 kilogramů.   

Jeho otec a zakladatel továrny, Max Winternitz, zemřel náhle v roce 1942 v Krsicích-

Zbraslavicích u své dcery těsně předtím, než měl nastoupit do takzvaných 

Heydrichových transportů. Gestapo nedovolilo, aby byl Max Winternitz pochován na 

českoskalickém hřbitově. Syn Eduard se rozhodl podstoupit riskantní cestu vlakem za 

sestrou do Krsic (v roce 1942 židé nesměli cestovat vlakem, držel proto celou cestu před 

hvězdou na kabátě aktovku), aby dohodl tajný převoz otce do České Skalice, kde si přál 

být pochován. Ačkoliv to byla pro všechny velmi nebezpečná akce, místní pohřební 

služba Winternitzům vyšla vstříc a Maxe Winternitze do České Skalice převezla. Zde 

byl po domluvě s místním hrobníkem bez obřadu v rychlosti pochován. Všichni měli 

velké štěstí, že se pohřeb obešel bez následků.
112

 

Paní Vilma Lábusová, roz. Winternitzová, během vyprávění o své rodině s velkou 

láskou vzpomínala na oba své rodiče, kterých si dodnes velmi váží. Také vzpomínala na 

svého dědu, Maxe, zakladatele továrny, kterého měly se sestrou rády. [7] 

                                                
111 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/34, Ginz&Winternitz. 

112 Vilma LÁBUSOVÁ, rozhovor uskutečněný dne 7.dubna 2017. 
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Z obsahu kapitol 4.1 až 4.4. je patrné, že ačkoliv byla první přádelna v Malé Skalici 

založena již v roce 1837, stala se Česká Skalice součástí náchodské průmyslové textilní 

podoblasti teprve v 90. letech 19. století. V následném rozvoji České Skalice však 

nedošlo k dalšímu sblížení náchodského a českoskalického průmyslu a lze konstatovat, 

že si i v budoucnu zachovalo jisté autonomní postavení.
113

 

 

5. Mechanická tkalcovna Karel Reich 

5.1. Založení továrny  

 

Karel Reich se do České Skalice přistěhoval v roce 1876 z Lužan u Jičína, kde 

se v roce 1861 narodil.
114

 Bylo mu 15 let a je možné, že studoval nebo se vyučil jako 

tovaryš v některé textilní manufaktuře. Ve stejné sféře domněnek jsou i jeho 

podnikatelské začátky. Zda začínal, stejně jako jeho kolegové Bondy, Grešl, Ginz a 

Winternitz jako nákladník zaměstnávající domácí tkalce, lze pouze předpokládat. Jisté 

je, že starší sestra Karla Reicha, Josefa (1847-1925), se v roce 1872 provdala za Jakuba 

Bondyho, budoucího zakladatele továrny v Malé Skalici, který jako nákladník začínal.  

Prvním oficiálním dokladem potvrzujícím podnikatelské kroky Karla Reicha je 

společenská smlouva, kterou 30. listopadu 1889 uzavřel se svým švagrem Jakubem 

Bondy na dobu deseti let, s platností od 1. ledna 1890 do 31. prosince 1889. Devět 

měsíců před formálním ukončením smlouvy podal Karel Reich Okresnímu hejtmanství 

v Novém Městě nad Metují (OHNM) žádost o povolení stavby vlastní mechanické 

tkalcovny, datovanou 10. březnem 1899.  Z textu vyplývá, že Karel Reich zakoupil 

pozemek v České Skalici pod parcelním číslem 1466, na kterém hodlá „…vybudovati a 

zříditi strojní tkalcovnu na pestré zboží dle trojmo přiložených nákresů a zamýšlí dále 

dešťové a odpadní vody, do řeky Úpy, jak v situačním plánu naznačeno, sváděti a prosí: 

Slavné c.k. okresní hejtmanství račiž k cíli tomu šetření na místě věci ustanoviti a mě 

povolení ke zřízení shora jmenované tkalcovny dobrotivě uděliti!“
115

 Okresní 

hejtmanství v Hradci Králové (OHHK)
116

 zaslalo 4. dubna 1899 oznámení, že nově 

zřízená komise provede 22. dubna 1899 na pozemku pana Reicha místní šetření. Do té 

doby měl pan továrník doložit na patřičný úřad přesný popis výroby, kolik vody bude na 

                                                
113 KEJZLAR a kol. 1987, 204. 
114 VLČKOVÁ 2006, 140. 
115 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, žádost o povolení k stavbě, čj.8749. 
116 Pokud schválení stavby provázely komplikace, předával kauzu nižší úřad vyššímu, zde Okresní hejtmanství 

v Novém Městě n./M. předalo žádost Okresnímu hejtmanství v Hradci Králové. 
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příslušnou výrobu potřebovat, kde ji bude čerpat a jakým způsobem bude vyřešena 

odpadní voda z továrny. Dále měl Karel Reich dodat jmenný seznam všech osob, které 

měly být k místnímu šetření pozvány, jednalo se zejména o majitele sousedních 

pozemků.
117

 Karel Reich obratem odpověděl:  

„Slavné c.k.okresní hejtmanství! K tamnímu ctěnému vyzvání ze dne 4. t.m. čis.10808 

podávám ku své žádosti za udělení povolení ku stavbě strojní tkadlcovny následující 

dodatek:  

ad 1. budu vyráběti režné a pestrobarevné lněné a bavlněné zboží, při počátku 

výroby na 60ti a dále postupně až na 104 stavech 

ad 2. vody budu denně potřebovati: a) pro napájení parního kotle asi 100 hektol.  b) 

pro úpravu zboží asi 10 hektolitrů 

ad 3. odpadkové vody sváděti budu do zvláštní jimky, kde se bude usazovati a čistiti, 

usazenina bude se občas vyvážeti a zbývajici vyčištěná voda, již bude velmi nepatrné 

množství, vpouštěti se bude do stoky silniční 

ad 4. sousedé mezující a zájemníci , kteří ku řízení pozváni býti mají jsou následujicí: 

Josefa a František Libosvár, Marie a Václav Ansorge, František Prouza, Anna a 

František Langr, Anna a Antonín Luc,“
118

 což byli majitelé sousedních pozemků 

s katastrálními čísly 1461/2, 1462/1 a 2, 1463, 1464, 1467/1, dále je zde jmenována 

obec Česká Skalice, majitel sousedního pole č. kat. 1405 a Společenství řezníků, 

jakožto majitel sousedního domu čp. 287. Podepsán Karel Reich, 9. dubna 1899.
119

  

V následujícím seznamu je uveden přehled dalších dokladů, týkajících se povolení 

stavby nebo začátků provozu továrny Karla Reicha v České Skalici, uložených 

v Okresním archivu Náchod: 

1. Žádost Karla Reicha s datem 5. května 1899, adresována „Panu 

purkmistrovi v České Skalici,“ kterou nejprve pozval pana purkmistra 

k účasti na chystané šetření dne 24. května 1899, dále požádal o vyvěšení 

vyhlášky s informací o tomto šetření a o nutnosti o všem informovat dotčené 

osoby a orgány a navíc k pozvaným osobám uvedl zástupce knížecího 

náchodského velkostatku, nacházejícího se nedaleko továrny.
120

 

Místní šetření proběhlo skutečně 24. května 1899, doklady o změně data šetření 

nejsou k dispozici. 

                                                
117 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, oznámení OHHK o místním šetření, čj. 8749. 
118 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, odpověď K.Reicha na dotaz OH, čj. 10808. 
119 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, bez čj. 
120 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, dopis purkmistrovi, čj.14850. 
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2. Doklad s názvem „Liquidace“ zaslaný OHHK dne 27. května 1899 obsahuje 

výčet položek a nákladů, vynaložených odbornou komisí v souvislosti 

s místním šetřením:  

 Jízda k nádraží a zpět v Hradci Králové 2 zl. 

 Jízda k nádraží a zpět v České Skalici 2 zl. 

 Po dráze tam a zpět 2 x 80 h.   1/60 zl. 

 1 den dieta 2 x 2,50 zl.   5 zl. 

 nečitelná položka    4/25 zl 

Dohromady   14 zl.85 h.
121

  

  

Náklady spojené s působením odborné komise byly připisovány na stranu 

podnikatele, přičemž každá žádost, odeslaná podnikatelem, musela být navíc opatřena 

kolkovou známkou.  

3. Doklad se stejným datem adresovaný OHHK, kde Karel Reich informuje, že 

zaslal 14 zl. 85 h OHHK za vynaložené náklady spojené s návštěvou komise 

při místním šetření dne 24. května 1899
122

 

4. Dopis Bohumila Kubečky, stavitele soukromých a průmyslových staveb 

v Hronově adresovaný OHNM s opraveným situačním plánem kanalizace 

pro dešťovou vodu do silničního příkopu s datem 26. května 1899.
123

 

5. 2. června 1899 zaslal Karel Reich OHNM dodatek k žádosti o stavební 

povolení:  „Žádám zdvořile za udělení povolení ku postavení továrního 

komínu z cihel šamotových. Dotyčný stavební plán přikládám ve dvojím 

vyhotovení, jakožto i statistický výpočet. Konečně dovoluji si prositi o 

laskavé brzké vyřízení této mé žádosti, bych se stavbou komínu včas započíti 

mohl.“
124

  

6. 22. listopadu 1899 již byla stavba dokončena, což Karel Reich oznámil 

Okresnímu hejtmanství v Náchodě (OHN) a požádal o kolaudaci: „Stavbu 

tuto jsem dle schválených plánů stavebních a dle daných podmínek provedl a 

dokončil, o čemž slavnému c. k. okresnímu hejtmanství povinné oznámení 

činím a žádám, aby c. k. slavné hejtmanství kolaudaci řečené továrny 

                                                
121 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, liquidace nákladů, čj. 19201. 
122 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, bez čj. 
123 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, bez čj. 
124 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, žádost o pov. k stavbě komína, čj. 19424. 
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laskavě a co možná brzy provésti a mi povolení k jejímu užívání dáti 

ráčilo.“
125

 

7. Ant. Dvořák & K. Fischer, Letky u Libšic n./Vlt., továrna na hliněné, 

šamotové a cihlářské zboží a provozování staveb továrních komínů, 

odpověděla OHN na žádost ze 4. ledna 1900, v které byla společnost 

požádána, aby zaslala svého pracovníka přeměřit nově postavený komín 

v továrně Karla Reicha v České Skalici, určeného ke kolaudaci: „…aby dne 

16. t. m. o 9. hodině dopolední pošle spolehlivého políra, který uvedený 

komín spolehlivě přeměří.“
126

 

8. 16. ledna 1900 byl slavnostně vydán pětistránkový protokol o kolaudaci. 

Text uvádí: „Žadatel, tj. firma Karel Reich a spol., vyhověl z větší části 

podmínkám koncesním ve výměru ze dne 3. června 1899, č. 17791 

obsaženým, až na následující odchylky…“ dále jsou vyjmenovány odchylky 

od původního plánu, jako například jiné umístění vchodu do budovy, využití 

prostoru skladu pro potřeby sušárny a naopak, neumístění cedulky 

„nepovolaným vstup zakázán“ na dveřích do kotelny a strojovny, dále výška 

komína byla o 1,10 metrů nižší a chodba mezi stavy byla užší, než bylo 

plánováno. Hejtmanství v protokolu navrhuje, aby byl nižší komín 

v Reichově továrně dodatečně schválen, jelikož se nachází ve značné 

vzdálenosti od obytných domů „…toliko s podmínkou, že pro ten případ, 

kdyby se snad mělo časem státi, že by kouřem továrny bylo sousedstvo 

obtěžováno, bude vlastník povinen ku úřednímu nařízení komín zvýšiti, tj. 

účelně upraviti.“ Zvláštní pozornost byla věnována betonovému povrchu 

v hale a c. k. okresním lékařem bylo doporučeno: „Jelikož podlaha sálu 

pracovního sestává se z betonu a tedy by zachlazení noh pracujícího lidu, 

zvlášť za mokrého a deštivého počasí možným bylo, odporučovalo by se ku 

každému stavu nějaký podklad dřevěný neb případně z gumy,  jenž by ovšem 

tak zřízen býti musel, aby volné chůzi pracujících nepřekážel a příčinou 

klopýtání nebyl.“ Další připomínky se týkaly odvětrání žump a záchodů a 

vybudování odtoku jedné z žump do silničního příkopu. C. k. okresní lékař 

se dále vyjádřil k usazeninám odpadních vod které se budou tvořit v příkopu 

u silnice a doporučuje, aby byly pravidelně sypány nehašeným vápnem, 

                                                
125 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, žádost o kolaudaci, čj. 39302. 

126 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, bez čj. 
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vyváženy na pole a tam zaorány. V závěru stojí: „Jelikož neměl nikdo více 

ku protokolu co podotknouti, bylo jednání skončeno a protokol byl přečten, 

schválen a podepsán.“ Následuje podpis Karla Reicha, předsedy komise, 

okresního inženýra, lékaře a dalších tří úředníků; podpisy jsou víceméně 

nečitelné.
127

 

9. 13. dubna 1900 na hlavičkovém papíře továrny Karel Reich oznamuje OHN, 

že uhradil veškeré náklady spojené s kolaudací komína firmě Dvořák & 

Fischer v Letkách.
128

   

10. C. K. živnostenský inspektorát v Hradci Králové provedl 10. října 1902 

inspekci v Reichově továrně, aby ověřil, zda byly odstraněny nedostatky 

uvedené v kolaudačním protokolu a bylo zjištěno, že dosud nebylo vyřešeno 

potrubí z žump na dešťovou vodu, nebyla umístěna cedulka „nepovolaným 

vstup zakázán“ na dveřích kotelny a strojovny, v hale nebylo umístěno 

tlačítko na signály do strojovny, nad záchody nebylo zřízeno ventilační sedlo 

určené k odvětrání zápachu a záchody nebyly udržovány v čistém stavu. 

Firma byla vyzvána, aby nedostatky do 14 dnů odstranila.
129

 

11. 6. července 1903 odeslal Jan Havlas, starosta obce Říkov (ležící na západ od 

České Skalice), stížnost adresovanou OHN. Píše zde: „Ku stížnosti vícero 

obyvatel slušně sděluji, že továrník pan Karel Reich v České Skalici, který 

má továrnu podél silnice od České Skalice k Říkovu vedoucí, vypouští do 

příkopu této jmenované silnice skrze kanál výkaly ze své továrny. Tento 

příkop žádného výpadu nemá a voda v příkopu musí hníti, což při tomto 

letním vedru způsobuje nezdravý zápach. Za druhé z kanálu vychází 

nezdravý zápach, což by mohlo přivoditi školním dětem tudy do školy 

procházejícím neštěstí. Proto prosím, aby zohledněny byly zdravotní důvody 

a tyto nečistoty laskavě odstraněny byly.“ Podepsán Jan Havlas, starosta 

Říkova.
130

 

12. 16. července 1903 se k stížnosti J. Havlase vyjadřuje Městský úřad v České 

Skalici a podává bližší vysvětlení pro OHN. Po bližším ohledání udaného 

místa sděluje starosta města zjištění, že do příkopu u státní silnice vytéká 

z továrny Karla Reicha voda z parního stroje smíchaná s olejem. Jelikož: 

                                                
127 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, kolaudační protokol. 
128 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, dopis. 
129 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, Živnostenský inspektorát v HK, čj.2594. 
130 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, stížnost, čj.315. 
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„…přikop ten nemá žádného odpadu, musí se voda ta zde zčásti vypařiti a 

zčásti do země, která jest písčitá, vsáknouti. Totéž stává se i s vodou 

dešťovou. Jiná voda voda z továrny neb nečistota se do přikopu tohoto 

nepouští.“ Dále starosta žádá policejní odbor, aby na základě udání provedl 

místní šetření a zjistil, odkud voda z továrny vytéká.
131

  

 

Těžko říci, zda mohl stavebník Reich situaci s odpadní vodou řešit lépe, každopádně 

v kolaudační zprávě byl tento způsob vedení odpadních vod schválen komisí a potvrzen 

v roce 1902 c. k. živnostenským inspektorátem, který zde vytkl pouze nedořešené 

potrubí z žumpy na dešťovou vodu. Otázkou zůstává, zda by toto potrubí situaci 

v přeplněném příkopu ještě nezhoršilo. Jakým způsobem byly v dalším období 

nedostatky řešeny a zda vůbec řešeny byly, žádné archivní materiály nepotvrzují, ani 

nevyvracejí.  

V Okresním archivu Náchod jsou dále uloženy plány, nákresy a hlavně výdaje 

jednotlivých prací spojených se stavbou továrny. Rozpočty jsou velmi pečlivě vedeny a 

je zde zaznamenána každá drobná práce, v celkovém rozpočtu zanedbatelná. Usuzuji, že 

Karel Reich měl omezený rozpočet a každý výdaj pečlivě sledoval. Stavbu dokázal 

vybudovat během necelých pěti měsíců. Stavět se pravděpodobně začalo začátkem 

června 1899 a již koncem listopadu téhož roku žádal K. Reich o kolaudaci. Stavbu 

provedla stavební firma Josefa Kubečky, tesařské práce firma Josefa Joneše, úředně 

oprávněného mistra tesařského v České Skalici a firma Ottomara Müllera, úředně 

oprávněného mistra klempířského. Pokud jsou účty za stavbu kompletní, pak za práce 

zednické a dělnické bylo vydáno 7.694,- zlatých, za práce tesařské 7.062,- zlatých a za 

práce „regijni“ 1.135,- zlatých. Celkem 15.891,- zlatých. Ačkoliv již od 2. srpna 1892 

platila rakousko-uherská koruna (Österreichisch-ungarische Krone) zlaté a krejcary 

platily ještě několik let. Koruna vycházela z předchozí měny v poměru 1:2, tedy jeden 

zlatý se počítal za dvě koruny. Vyjádřeno v korunách, byla továrna postavena za 

31.782,-K, což odpovídá údajům uvedeným v následující kapitole 5.2. Mechanická 

tkalcovna Karel Reich – zkolaudovaná začátkem roku 1900 – byla první tkalcovnou 

v České Skalici. Jednotlivé kroky založení továrny provází obrazová příloha vybraných 

dokumentů. [8] 

 

                                                
131 SOA Náchod, fond OÚ Náchod, živnosti, sign. 11/44-10, čj.16369. 
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5.2. Provoz továrny v letech 1900-1939 

  

V roce 1900 zahájil Karel Reich v továrně výrobu. Přízemní budova tkalcovny měla 

vlastní přípravnu a úpravnu a byla postavena pro 104 stavy. Začátkem následujícího 

roku, 19. ledna 1901, byla do obchodního rejstříku zapsána firma KAREL REICH a 

spol., MECHANICKÁ TKALCOVNA V ČESKÉ SKALICI. Reichovým společníkem 

se stal Hugo Altschul. Dne 4. dubna 1906 však Altschul ze společnosti vystoupil a 

založil si vlastní mechanickou tkalcovnu na pestré zboží v Dobrušce.
132

 Bližší důvody 

společenství nejsou známy. Není vyloučeno, že při založení firmy bylo běžnou praxí 

uzavřít na dočasnou dobu společenskou smlouvu se společníkem, který finančně 

vypomohl majiteli a současně získal zkušenosti pro založení vlastního podniku. Ostatně, 

Karel Reich začínal jako společník při založení mechanické tkalcovny Jakuba Bondyho 

a po deseti letech, kdy mohl získat dohodnutý podíl na zisku, založil vlastní továrnu. 

Továrna po odchodu Huga Altschula nesla název KAREL REICH, MECHANICKÁ 

TKALCOVNA V ČESKÉ SKALICI. 

Po krizi z nadvýroby, v letech 1900-1903, nastala v roce 1905 konjunktura spojená 

s rozsáhlou investiční činností bavlnářských podnikatelů v České Skalici. Také továrník 

Karel Reich měl v plánu expandovat a v letech 1906-1907 přistoupil k rozšíření 

tkalcovny pro 150 stavů. Přístavba byla realizována v celkové částce 4.128,- rakousko-

uherských korun, za poskytnuté 4% slevy stavební a tesařskou firmou.
133

 

V závěru 4. kapitoly se zmiňuji o ukončeném procesu formování textilního průmyslu 

v náchodské oblasti do roku 1900. V České Skalici proběhl tento proces zakládání 

továren v letech 1890-1900: 1890-1892 Bondyho tkalcovna, Bartoňova barevna a 

tiskárna, Ginz & Winternitzova továrna na lněné zboží, 1896 Grešlova barevna; 1899 

Reichova tkalcovna a přístavba Bondyho tkalcovny. Poslední konjunktura před první 

světovou válkou v letech 1905-1907 podpořila růst závodů. Mechanické tkalcovny 

Jakuba Bondyho a Karla Reicha zvýšily v těchto letech počty stavů, Bondy navíc 

rozšířil své podnikání a otevřel další továrnu v Jaroměři. V roce 1907 přešla firma Ginz 

a Winternitz k výrobě bavlněného zboží a byla postavena nová tkalcovna; novou 

mechanickou tkalcovnu také vybudovala firma Ladislav Bartoň a v letech 1906-1907 

                                                
132 TEXTILNÍ OBZOR, Spolek českých textilníků, ročník IV, číslo 4, 1906, 149. 
133 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mech. tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/3/65, dostavba haly. 
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rozšířil prostory o barevnu a tiskárnu. Menší přístavbu uskutečnila v roce 1905 i malá 

firma Ondřej Grešl. Je tedy nesporné, že etapu rozvoje a průmyslové revoluce 

v textilním odvětví v dnešní České Skalici můžeme datovat do 90. let 19. století, její 

dovršení pak do let 1906-1908.
134

  

V roce 1907 došlo v továrně Karla Reicha k dvěma důležitým událostem: jednak 

byla zavedena desetihodinová pracovní doba (prozíravý krok Karla Reicha, který se tak 

vyhnul nepříjemným střetům se zaměstnanci), jednak došlo v továrně k 

ničivému požáru a vyhořela část skladu. Jak velkou škodu požár způsobil, není známo, 

náklady na stavbu nového skladu však známy jsou. V SOA v Zámrsku jsem nalezla 

čtyřstránkové vyúčtování: „..za práce na vyhořaté skladiště pana K. Reicha, továrníka 

v České Skalici“ ze dne 30. srpna 1907. Stejně jako při stavbě továrny v roce 1900, také 

při opětovném vystavění skladu byly veškeré položky velmi pečlivě evidovány a každá 

práce, byť za několik haléřů, zaznamenána. V celkové rekapitulaci jsou uvedeny 

následující výdaje v rakousko-uherských korunách: 

Stavební práce: 

 PRÁCE BOURACÍ     150,08 K 

 PRÁCE NÁDENICKÁ    341,93 K 

 PRÁCE KAMENICKÁ      84,78 K 

 PRÁCE TRUHLÁŘSKÁ      90,60 K 

 PRÁCE ZÁMEČNICKÁ       36,60 K 

 PRÁCE KLEMPÍŘSKÁ    153,12 K 

 PRÁCE POKRÝVAČSKÁ   153,37 K 

 PRÁCE SKLENÁŘSKÁ        29,08 K 

 PRÁCE NATĚRAČSKÁ            8,64 K 

Celkový součet stavebních prací                       1.048,20 K  

Tesařské práce: 

 KONSTRUKCE STŘECHY NAD SÁLEM  789,60 K 

 KONSTRUKCE STŘECHY VPŘEDU    55,20 K 

 KONSTRUKCE STŘECHY NAD ZÁCHODEM       27,20 K 

 MATERIÁL                  360,30 K 

Celkový součet tesařských prací                        1.232,30 K 

Ostatní práce: 

 PRÁCE KAMENICKÉ     84,78 K 

 PRÁCE ZÁMEČNICKÉ     36,60 K   

 PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ                  90,60 K 

                                                
134 KEJZLAR  a kol. 1987, 204. 
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 PRÁCE DLAŽDIČSKÉ                341,93 K 

Celkový součet ostatních prací                553,91 K 

Stavbu zajistila firma Josef Michálek, oprávněný mistr stavební v České Skalici, 

tesařské práce opět Josef Joneš a celkové náklady dosáhly částky 2.834,41 korun.
135

 

Obě firmy se musely předem zavázat, že využijí veškerý původní materiál který půjde 

alespoň trochu zužitkovat. Během dvou let Karel Reich zaplatil za dostavbu haly a 

přestavbu vyhořelého skladu dohromady 6.962,41 K.
136

 

Pro představu uvádím cenové relace v roce 1900:  

- měsíční mzda: kvalifikovaného dělníka 40,- K; správce lázní 85,- K; zahradníka 

115,- K; učitele nebo městského lékaře 180,- K; ředitele gymnázia 500,- K 

- ceny za potraviny: kg masa 1,- K; kg mouky 0,26 K; kg cukru 0,85 K; kg 

brambor 0,05 K 

- železná kamna do domácnosti stála 10,- K 

- cena činžovního domu se pohybovala v rozmezí 20.000,- až 200.000,- K
137

 

Nečekané výdaje za vyhořelý sklad a poslední předválečná krize z nadvýroby 

v letech 1908-1911 Karlu Reichovi ztížily jeho další výrobní plány, nicméně továrna i 

přes různé krizové nepřízně vykazovala zisky a v roce 1911 Karel Reich přistoupil 

k další přístavbě v nákladu 3.378,88 rakousko-uherských korun. Přístavba rozšířila 

zázemí pro zaměstnance továrny. Zděný domek, zvaný „ohřívárna pro dělníky,“ měl 

sloužit jako šatna a prostor pro odpočinek, kde bylo možné se ohřát nebo nasvačit 

v době pracovní přestávky.
138

  

Další krize v následujícím roce 1913 přinesla v důsledku balkánských válek 

odbytové potíže. Pro některé továrny byly krizové roky na počátku století likvidační, 

například továrník Karel Antonín Tuček byl nucen v roce 1913 odprodat maloskalickou 

přádelnu a tkalcovnu Ladislavu Bartoňovi, který se tím stal s 625 tkalcovskými stavy 

nejmocnějším továrníkem v České Skalici, druhé místo obsadil Jakub Bondy s 375 

stavy a třetí Karel Reich s 254 stavy.
139

   

Areál továrny Karla Reicha byl koncem roku 1913 stavebně dokončen a veškerá 

pozornost se soustředila na výrobu a prodej zboží. 

V letech 1900-1939 Reichovi vyráběli následující sortiment textilií:  

 barchet = jednostranně (zřídka oboustranně) počesaná tkanina z bavlny  

                                                
135 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/6/66, účet za vyhořelý sklad. 
136 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/2/58, vyúčtování 1907. 
137 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD https://www.czso.cz/, vyhledáno 24.2. 2017. 
138 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/3/67, přístavba v r. 1911. 
139 KEJZLAR a kol. 1987, 205. 

https://www.czso.cz/
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 bavlněné látky = pro široké použití v domácnosti – vhodné též na dámské oděvy 

jako blůzy, letní šaty a oděvy pro děti  

 damašek = jednobarevná tkanina se vzorováním různých tvarů a velikostí. 

Plochy vzorů jsou na okrajích hrubě odstupňovány a kontrastují světle nebo 

tmavě s hladkým podkladem. Kontrast vzniká tak, že se střídá osnovní a útková 

vazba, na povrchu jsou vidět vždy jen podélné osnovní nebo příčné útkové nitě – 

vhodné na ložní povlečení, ubrusy, prostěradla  

 flanel = lehká a hřejivá tkanina v keprové
140

 nebo plátnové
141

 vazbě, upravená 

česáním po jedné nebo obou stranách – vhodná na pánské košile a oděvy pro 

děti 

 pepito = tkanina s tkaným drobným kostičkovým vzorem vhodná na dámské i 

pánské oděvy například saka, sukně, kostýmy 

 potahovina = pevná látka s vysokou gramáží, vhodná pro polstrování nábytku
142

  

 obuvnické plátno = materiál pro obuvnický průmysl 

 sypkovina = hustá tkanina vyráběná z jemných přízí čisté bavlny – používá se 

jako sypek, čili povlak pro plnění peřím 

 zástěrovina = bavlněná tkanina, hustě tkaná v plátnové vazbě – použití na 

zástěry a pracovní dámské šaty  

 zefír = středně jemná látka v plátnové vazbě z bavlněné příze nebo tenká textilie 

z kroucené bavlněné příze. Šilo se z něj prádlo, halenky a dámské šaty
143

  [9]   

Z objednávek zboží, realizovaných v první polovině roku 1914, je patrné, že do 

začátku války se továrně úspěšně dařilo exportovat zboží po celém Rakousko-Uhersku, 

zejména do Vídně.
144

 [10]   

28. července 1914, měsíc po atentátu na arcivévodu a následníka trůnu Františka 

Ferdinanda d´Este, vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Na základě předchozích 

smluv následovala řetězová reakce ostatních států a během jednoho měsíce se 

ve válečném konfliktu ocitla většina Evropy. Co to znamenalo pro českoskalickou 

textilní výrobu? Krátce po vyhlášení války došlo k přerušení železniční dopravy 

z Turecka do střední Evropy a blokádě významného obchodně strategického přístavu 

v Terstu, čímž bylo znemožněno dovážet bavlnu a továrny se ocitly bez základní 

                                                
140 KEPR (anglicky twill) je jedna ze tří základních vazeb tkanin. 
141 PLÁTNO je nejjednodušší základní typ vazby tkaniny. 
142 TEXTILNÍ GRAMÁŽ je hmotnost textilní látky na plošnou jednotku, obvykle gram/metr čtverečný. 
143 Katalog textilních materiálů UMPRUM. 
144 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/5, objednávky 1914. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srbsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Válka
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suroviny. Po vyhlášení mobilizace byli v České Skalici, obdobně jako v jiných městech, 

rekvírováni koně (celkem jich bylo odvedeno 272) a povozy do nedaleké vojenské 

pevnosti Josefov, včetně koňů, kteří se využívali pro různé rozvážky v textilních 

továrnách. Mobilizace se týkala mužů narozených v letech 1882-1892 a dále mužů 

narozených v letech 1872-1881, kteří již byli vyřazeni do zálohy svých jednotek, 

nicméně ve válečné době byli opět povoláni a vycvičeni k domobraně.
145

 Karel Reich 

byl narozen v roce 1861, mobilizace se jej tudíž netýkala, jeho syn Bedřich, narozen 

v roce 1883, musel narukovat a jediné co je známo, že působil u posádky v České Lípě. 

Zda se přímo účastnil válečných bojů, není bohužel známo.  

Začátek války přinesl podstatnou redukci výroby. Koncem roku 1915 byl továrnám 

vydán zákaz výroby pro civilní sektor a všechny tkalcovny postupně omezovaly 

produkci natolik, že od začátku roku 1916 zůstaly továrny vesměs uzavřeny. V provozu 

byly v podstatě jen podniky vyrábějící zakázky pro armádu, jako například náchodská 

textilní továrna Doctor, nebo Rakouské textilní závody (RTZ). Dělníci byli propouštěni, 

chyběly peníze na výplaty, byl nedostatek potravin a obyvatelstvo trpělo hladem. 

V České Skalici byla z toho důvodu zřízena veřejná lidová kuchyň.
146

 Jaké ztráty 

utrpěla v letech 1914-1918 továrna Karla Reicha není známo, z tohoto období jsou 

k dispozici pouze výsledky hospodaření továren Ladislava Bartoně a částečně Jakuba 

Bondyho.
147

  

Konec světové války v roce 1918 představoval pro obyvatelstvo českých zemí, stejně 

jako pro ostatní národy střední Evropy, významnou politickou změnu v podobě rozpadu 

Rakousko-Uherska a vzniku samostatného státu. Rozdělení dříve jednotného 

hospodářského, finančního a daňového prostoru a vznik nástupnických států však 

přinesl také do hospodářské sféry negativní změny. V prvních poválečných letech trpěl 

textilní průmysl i nadále nedostatkem bavlny a silnou nezaměstnaností. Situace se 

začala lepšit až v roce 1919. Obnovilo se zásobování surovinami a dorazily první 

zásilky americké bavlny. Továrny začaly vyrábět a snižovala se nezaměstnanost. 

V témže roce nastartoval ministr financí Alois Rašín československou měnovou 

reformu, která proběhla mezi 3.-19. březnem okolkováním rakouských bankovek a 

zavedením československé koruny v poměru 1:1.
148

 Poválečné problémy byly postupně 

překonány a od poloviny 20. let došlo k oživení hospodářství a jeho vzestupu. V roce 

                                                
145 BAŠTECKÁ/EBELOVÁ 2004, 193. 
146 MÜHLSTEIN  a kol. 1997—Ludvík MÜHLSTEIN: Česká Skalice – Ratibořice. Česká Skalice 1997, 42. 
147 KEJZLAR a kol. 1987, 205. 
148 https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1, vyhledáno 26.2.2017. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_československá
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1925 dosáhlo Československo objemu průmyslové výroby roku 1913 a do roku 1929 

prožívalo výraznou konjunkturu.
149

 Nastoupila nová progresivní generace lidí 

uplatňující pokrok, výrazně stoupala průmyslová výroba a ve všech hospodářských 

oborech se uplatňoval vědeckotechnický rozvoj. Život obyvatel byl obohacen 

rozhlasem, telefonem, masově se začal šířit automobilismus, řada domácností byla 

elektrifikována. Vzdělanost a kultura se staly každodenní součástí života obyvatel: 

navštěvovala se divadla, kina, galerie, diskutovalo se v kavárnách. Významné změny 

nastaly v architektuře. Prosperitu provázel všeobecný vzestup civilizační úrovně.
150

 

Od počátku 20. let do roku 1929 dobře prosperovala i továrna Karla Reicha. Při plné 

zaměstnanosti zde pracovalo 120 dělníků na 230 stavech, jež poháněl parní stroj o 

výkonu 120 HP (=88,260 kW). Výroba navázala na předválečnou tradici a nabízela 

široký sortiment textilií, obohacený o košiloviny, bavlněné látky na šaty, prostěradla, 

lůžkové povlečení a bílé plátno. Látky se prodávaly po celém Československu a díky 

dochovaným přehledovým archům exportu z let 1924-1929 jsou k dispozici údaje o 

množství vyváženého textilu a destinacích. Továrna měsíčně vyvážela textil za desítky 

tisíc korun, nejčastěji do Vídně, Budapešti, Krakova, Lvova, Györu, Černovic, Rigy, 

Istanbulu a řady menších měst. Díky promyšlené obchodní strategii, na které se 

s největší pravděpodobností nejvíce podílel syn Bedřich, měla továrna Karla Reicha ve 

většině jmenovaných měst svá zastoupení.
151

 Každý vyvážený druh textilie měl vlastní 

ochrannou známku evidovanou Úřadem pro zápis známek a vzorků obchodní a 

živnostenské komory v Liberci pod konkrétním číslem a označením konkrétní textilní 

látky. Ochranná známka měla platnost deset let, po vypršení lhůty bylo třeba za 

poplatek 50,-Kč podat žádost o prodloužení její platnosti.
152

 Smyslem existence 

ochranných známek bylo odlišení výrobců vyrábějících stejný druh textilu. Podle 

ochranné známky mohl zákazník snadněji identifikovat konkrétní výrobek. [11]  

Po válce začal Karlu Reichovi naplno pomáhat v podnikání syn Bedřich (1893-

1944), absolvent vyšší textilní školy v Brně, jako obchodní zástupce a prokurista.
153

 

Cestoval po celé Evropě, uzavíral smlouvy, byl odpovědný za propagaci. V letech 1927-

1928 nechal Bedřich Reich postavit v zadní části rodinného pozemku vilu pro svou 

rodinu. V přední části pozemku v Křenkově ulici (dříve Havlíčkově) stála a dosud stojí 

                                                
149 BĚLINA/POKORNÝ 1993—Pavel BĚLINA / Jiří POKORNÝ (ed.): Dějiny zemí Koruny české II. Praha 1993, 

180. 
150 KUKLÍK/KUKLÍK 1999—Jan KUKLÍK / Jan KUKLÍK: Dějiny 20. století. Praha 1995. 
151 KEJZLAR a spol. 1987, 208. 
152 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/3/69, ochranné známky. 
153 PROKURISTA je zmocněn ke všem právním jednáním závodu. 
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tovární hala, sklad, garáže, stáje a ohřívárna pro dělníky. Vedle továrny je patrový dům 

zakladatele firmy Karla Reicha kde byl v přízemí umístěn sklad, byt účetního pana 

Nováka a druhý byt kočího a ponocného pana Leiera. V patře bydlel Karel Reich a jeho 

žena Hedvika, rozená Becková.
154

 V červnu 1928 se Bedřichu Reichovi a jeho ženě 

Gertrudě narodila dcera Eva, o tři roky později, v roce 1931, druhá dcera Věra. [12] 

Již v době největší konjunktury, v letech 1926-1929 se začaly projevovat příznaky 

budoucí politické a hospodářské krize. Záměrně zde zmíním oba aspekty krize, tedy 

politickou, čili bezpečnostní i hospodářskou projevující se ve sféře sledovaného 

podnikání. Jak se později ukázalo, fatálnější byla krize politická, zejména pro obyvatele 

židovského původu. První známkou oslabení zahraničně politického postavení 

Československa bylo uzavření locarnských dohod v roce 1925, které ve svém důsledku 

znamenaly posílení bezpečnosti pro Francii, nikoliv však pro Československo nebo 

Polsko. Pozitivem těchto dohod bylo začlenění Německa do Společnosti národů,
155

 

které spolu s počínající érou hospodářské prosperity počátku 20. let vzbudilo naděje na 

posílení tendencí k mírovému řešení mezinárodních konfliktů.
156

 

Světová hospodářská krize se ohlásila v říjnu 1929 krachem cenných papírů a akcií 

na newyorské burze. Z USA se rychle rozšířila do dalších zemí a nabyla celosvětového 

rozsahu.
157

 Po nástupu Hitlera k moci se ohrožení Československa zvýšilo. Navíc 

Německo vystoupilo v roce 1933 ze Společnosti národů a opustilo odzbrojovací 

konferenci. Také fašistická Itálie posilovala své pozice v Rakousku, Maďarsku a 

později i v Jugoslávii. Hospodářské, sociální, politické a morální důsledky krize otřásly 

všemi vyspělými demokratickými státy, zvlášť tíživý byl celkový pokles průmyslové 

produkce, který na vrcholu krize v roce 1933 činil v Československu zhruba 40%, s ním 

byla přirozeně spojená nezaměstnanost dosahující v té době obřích rozměrů.
158

  

Reichova továrna zaznamenala první problémy s odbytem roku 1927, kdy došlo 

k snižování počtu zaměstnanců. Tato tendence pokračovala každým dalším rokem až 

k úplnému zastavení provozu v roce 1932. Z původních 120 zaměstnanců jich v roce 

1927 bylo zaměstnáno 100, v roce 1928 se počet snížil na 93 a v roce 1929 dokonce na 

pouhých 68 zaměstnanců. Ačkoliv museli Reichovi snižovat počty zaměstnanců a 

v provozu byla jen část z původních 230 stavů, docilovali stále celkem slušného zisku, 

                                                
154 VLČKOVÁ 2006, 19. 
155 SPOLEČNOST NÁRODŮ = mezinárodní org. založená v roce 1919 po podepsání Versailleské mírové smlouvě. 
156 BĚLINA/POKORNÝ 1993 (ed.), 183. 
157 BĚLINA/POKORNÝ 1993 (ed.), 183. 
158 BĚLINA/POKORNÝ 1993 (ed.), 184. 
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byť se sestupnou tendencí. V roce 1927 činil zisk 260.298 Kč, v roce 1928 to bylo 

172.272 Kč a v roce 1929 106.712 Kč, což byl pro továrnu v následujícím desetiletí 

poslední pozitivní hospodářský výsledek.
159

   

V začátcích krize se vláda pokoušela situaci řešit státními půjčkami, organizovala 

sociální podpůrné akce pro dělnictvo v podobě podpory v nezaměstnanosti pro 

odborově organizované dělníky, pro neorganizované dělníky stát pořádal stravovací 

aktivity. Dostávali poukázky na jídlo tzv. „žebračenky“. V České Skalici vydal 

Městský úřad 31. prosince 1929 opis vyhlášky ministerstva sociální péče pro 

nezaměstnané textilní dělnictvo o poskytnutí mimořádné podpory v nezaměstnanosti, 

která činila pro ženaté a provdané osoby 5 Kč a pro svobodné 3 Kč denně. O podporu se 

nezaměstnaní měli přihlásit u městského úřadu, podmínkou byly pravidelné návštěvy 

v zprostředkovatelně práce. Kdo zde nabídnutou práci odmítl, ztrácel nárok na 

podporu.
160

  

Karel Reich zemřel v roce 1932. Továrnu plně převzal syn Bedřich a prokura byla 

nově zapsána na Bedřicha Reicha a Hedviku Reichovou, vdovu po Karlu Reichovi, 

Bedřichovu matku. Následující rok zemřela i Hedvika Reichová, čímž byla 20. února 

roku 1934 předchozí prokura vymazána a nově připsána Gertrudě Reichové, manželce 

Bedřicha Reicha. Jako majitel továrny byl označen BEDŘICH REICH, továrna však 

nesla i nadále jméno Karel Reich Mechanická tkalcovna a úpravna. Úřady v té době 

začaly na dokladech uvádět německou podobu jména: Karl Reich.
161

 V letech 1930-

1939 vykazovala továrna vysoké ztráty, které uvádím v následujícím přehledu. Daňové 

údaje z roku 1938 chybí.  

Výsledky hospodaření jsou uvedeny v československých korunách: 

1930 ztráta 168.221,-    1935 ztráta 165.968,- 

1931 ztráta 516.727,-     1936 ztráta   91.988,- 

1932 ztráta 518.386,-    1937 ztráta 119.273,- 

1933 ztráta   84.846,-    1939 ztráta   25.258,- 

1934 ztráta 297.270,-    1940 zisk     78.318,-
162

  

Od června 1932 tovární výroba stagnovala, taktéž po celý rok 1933 a 1934. V roce 

1935 byly stroje v provozu mezi 17. srpnem a 30. říjnem a pracovalo se na 35 stavech. 

V roce 1936 zde bylo zaměstnáno 21 dělníků v období mezi dubnem a říjnem. 

                                                
159 KEJZLAR a spol. 1987, 208. 
160 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/7, opis vyhlášky. 
161 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/7, čj. 301/34. 
162 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/36, daňová přiznání. 
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V následujícím roce 1937 pracovalo v období mezi březnem a listopadem podle potřeby 

13 až 27 dělníků na 36 stavech. V roce 1938 byla zřejmě továrna většinu roku uzavřená. 

V roce 1939 bylo zaměstnáno 55 dělníků, z nichž 24 pracovalo u strojů. V roce 1936 se 

ztrátu podařilo snížit, zřejmě výprodejem skladových zásob. Reichova továrna byla 

ztrátová celá 30. léta, první zisk byl zaznamenán až v roce 1940.
163

 V tomto okamžiku 

sehrála v podnikání Bedřicha Reicha jednoznačnou roli již zmiňovaná politická krize, 

která zásadně změnila chod dějin a životy milionům obyvatel světa.  

 

5.3. Dělnictvo 

 

V této kapitole chci ve stručnosti odpovědět na otázky: z jaké sociální skupiny se 

rekrutovala nová dělnická třída na Náchodsku, jak bojovali za svá práva, jak byla 

řešena bytová otázka dělnictva v České Skalici, jaké bylo kulturní prostředí České 

Skalice a jakou měrou se na něm dělníci podíleli. 

Rozvoj průmyslu přinesl pro nově vznikající dělnickou třídu zásadní životní předěl 

jednak v jejich osobních životech, jednak se stali součástí historického procesu 

přetváření celé společnosti. Práce v továrnách nabídla příležitost vymanit se z největší 

bídy zejména rodinám bezzemků, kteří nevlastnili půdu, na které by hospodařili. Přesto, 

že zaměstnání zde nebylo společností hodnoceno nijak zvlášť příznivě, měli dělníci 

zajištěn pravidelný výdělek, který byl vyšší než ten, který poskytovala domácí 

tkalcovská práce i v době prosperity. Výdělky některých rodin, kde bylo v průmyslu 

zaměstnáno více členů rodiny, umožňovaly zlepšit jejich hospodářskou situaci, která 

přinesla změny ve stravování, oblékání a bydlení.
164

 Prvními zaměstnanci továren 

bývali většinou chudí obyvatelé města a lidé z blízkého okolí. Do továrny šli pracovat 

nejprve jednotlivci, teprve s dalším rozvojem průmyslu za nimi přicházeli celé rodiny a 

postupně se do měst začali stěhovat i lidé ze vzdálenějších míst; v okolí Náchoda to 

znamenalo z horských oblastí. Přistěhovalci byli většinou mladí lidé, kteří se zde usadili 

a založili vlastní rodiny. Města se tak začala rozrůstat, což bývalo průvodním jevem 

industrializačního procesu. V kapitole 3.2.3. je uvedena tabulka s demografickým 

vývojem Náchoda, České Skalice a Nového Města nad Metují v letech 1880-1910, tedy 

klíčového období industriálního rozvoje. Z uvedených údajů je zřejmé, že zatímco ve 

většině měst přírůstky obyvatel jen mírně narůstaly, stagnovaly, nebo dokonce klesaly, 
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ve velkých a industriálně dravějších městech regionu šla demografická křivka strmě 

nahoru, což se v tomto případě týkalo města Náchoda.
165

  

Jarmila Šťastná ve své studii „Změny ve způsobu života tkalců na Náchodsku 

v procesu industrializace z přelomu 19. a 20. století“ uvádí výpovědi některých 

obyvatel z okolí Náchoda: „Do továrny sem nešel, měl sem k tomu odpor. Když továrna 

houkala, říkal sem, že to je jak na psa.“ Další výpověď:  „Ve fabrice sou samý 

souchotiny, ale my sme se sestrou stejně chtěly jít.“ Přístup obyvatel k dělníkům, 

zejména k dělnicím, byl spíše odmítavý: „Takový holce se říkalo fabrička. Mámy si 

myslely, že se tam holka musí zkazit.“ Na druhé straně platilo, že kdo pracuje v továrně, 

musí se dobře najíst: „Vepřový maso sme neměli nikdy, až když bratr a já sme začali 

vydělávat. Dříve na to nebyly koruny. Až v továrně co sem slyšela, to už se pak koupilo, 

ale vařit sem se naučila jen z vypravování.“ Změny ve stravě se projevily v její kvantitě 

i kvalitě: „Teprve když šly děvčata do práce v roce 1920, naučily se dělat svíčkovou, 

sekanou a řízky, ale to se ďálo jen o pouti a o posvícení.“
166

 Vesnické dívky pracující 

v továrně se od spolupracovnic dozvídaly o neznámých jídlech a jejich přípravě. 

Většina z nich za vydělané peníze také nakupovala potraviny, ale i nádobí a doma se 

stávaly iniciátorkami změn ve stolování: „ U nás se jedlo z jedný mísy až asi do roku 

1920. Pak se už vydělávalo a začalo se jíst z talířků.“
167

  

Z jakého prostředí dělníci do měst přicházeli? Podle sociálního původu byla 

naprostá většina první generace přistěhovalců z rodin podruhů, domkářů a chalupníků, 

domácích tkalců, nádeníků, drobných zemědělců a řemeslníků. Teprve v druhé 

generaci, což bylo po roce 1900, žilo v průmyslových městech více těch, kteří pocházeli 

z dělnických rodin. Procentuálně vyjádřeno se 30% dělnické populace rekrutovalo 

z vlastního náchodského okresu, 40% dělnictva pocházelo ze sousedních okresů, 

především z okresu novoměstského a zbylých 30% tvořili dělníci z blízkých okresů, 

jako bylo Opočno, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř, Dvůr Králové 

nad Labem, Trutnov a Broumov. Bez ohledu na místo původu platilo, že počet žen 

pracujících v textilních továrnách značně převyšoval počet mužů; v roce 1900 to bylo o 

11%.
168

 

 Do továren docházeli dělníci z okolí většinou pěšky, na kolech se začalo dojíždět až 

v období první republiky. Okruh denní docházky z okolních obcí byl zhruba do deseti 
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kilometrů, i když existovaly výjimky v podobě delších tras. V zimě bylo docházení do 

továrny náročné, zejména v uvedeném regionu podhůří Krkonoš a Orlických hor. 

Jarmila Šťastná opět uvádí ve své studii výpovědí obyvatel z okolí Náchoda: „Ty mladý 

to chodili, ale dělejte ty cesty denně, hlavně v zejmě.“ Další výpověď: „V zejmě to tu 

bylo zasypaný, kdo by chodil dolů do Náchoda, eště ty z dolejšího konce. Když v zejmě 

metlo, lidi moc zkusili. Světa nebylo vidět a voni bloudili.“
169

   

Pracovní proces v koncentrovaném textilním podniku, založený na dělbě práce a 

kooperaci velkého množství dalších dělníků, se zásadně odlišoval od tradičních 

pracovních podmínek venkovského domácího tkalce, jež trávil svůj život ve světnici 

chalupy. Noví dělníci přicházející do tovární výroby se leckdy dost obtížně 

přizpůsobovali diktátu továrního zvonce nebo parní sirény, jež jim striktně vymezovaly 

pracovní dobu. Nicméně s rychle postupující industrializací počet dělníků vzrůstal a ve 

městech se začala objevovat nová společenská vrstva – dělnictvo.
170

 Jejich sociální a 

ekonomická situace spolu s těžkými životními a pracovní podmínkami vedly časem k 

postupnému sjednocování dělníků jako společenského stavu, jehož síla jim dovolila 

vyjádřit své postoje v řadě nepokojů: od vyjednávání s vedením závodu, přes stávková 

hnutí až po extrémní situace spojené s ničením strojů. Dělníci podílející se přímo na 

výrobě měli v továrně nejnižší postavení, výše stáli odborníci z řad vyučených tovaryšů 

a mistrů, kteří byli v každodenním kontaktu s výrobou. Zajišťovali údržbu strojů, 

kvalitu výroby, sledovali dění v procesu, rozdělovali mzdy. Museli mít dokonalý 

přehled o výrobě i zaměstnancích. Přirozeně nejvyšší postavení měl majitel továrny, 

jeho rodina a společníci. Majitel měl odpovědnost za správnou strategii podniku a 

vytvoření zisku, čímž garantoval trvalé pracovní příležitosti pro své zaměstnance.
171

  

Jak bojovali dělníci za svá práva? Každodenním pracovním kontaktem dělnictva 

se postupně vytvářelo kolektivní vědomí jako nezbytný předpoklad každé společné 

akce. V nerozvinutých poměrech 19. století se toto kolektivní vědomí projevovalo 

sporadicky, spíše v podobě uctivé a ponížené supliky o zvýšení mzdy. Časem se 

rozvinulo do organizovaného postupu stávkového hnutí zaštítěné dělnickými odbory a 

politickými stranami zastupujícími zájmy dělníků. V Náchodě a okolních městech se 

nejlépe dařilo České straně národně sociální, která neskrývala své politické záměry 

namířené proti neúspěšné Českoslovanské sociálně demokratické straně dělnické, která 
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zde v prvním desetiletí 20. století získala pouze 37% hlasů. ČSNS hlásala sjednocení 

dělnictva a vymanění z vlivu sociálních demokratů v otázkách sociálních a 

hospodářských.
172

  

Významná hnutí za zkrácení pracovní doby a zvýšení mezd v Náchodě a okolí 

probíhala v letech 1905-1907 a přinesla úspěch tisícům textilních dělníků. Od roku 

1894, kdy se zcela běžně pracovalo dvanáct hodin denně, změnila řada továren v 

prvním desetiletí 20. století pracovní dobu na jedenáctihodinovou, koncem roku 1910 

byla téměř ve všech továrnách zavedena desetihodinová pracovní doba. 
173

  

Období do první světové války bylo poznamenáno zdražováním, zejména potravin, 

doprovázené protestními dělnickými demonstracemi. Silná radikalizace dělnictva 

v tomto období přiměla náchodské továrníky k těsnějšímu spojení a společnému 

postupu proti proletariátu. V roce 1908 byl založen „Svaz průmyslníků v Náchodě a 

okolí“, o jehož účelu jasně hovoří některé paragrafy jednacího řádu: 

„§ 1. Normální pracovní doba effektivní 10 hodinová nesmí být žádným členem 

snížena 

§ 2. K zachování trvalého klidu jest nutností dělníky, jež se předpisům továrního 

řádu protivějí, ze závodu vyloučiti, též dělníky, kteří proti zaměstnavateli neb proti 

neorganisovanému dělnictvu štvavé útoky provádějí 

§ 3. Předloží-li dělnictvo členu našeho svazu některé z požadavků o snížení pracovní 

doby nebo vzepření se proti předpisům, jež k udržení pořádku a disciplíny směřují, jest 

povinností dotyčného zaměstnavatele o tom předsednictvo ihned telegraficky, 

telefonicky neb dopisem expresním oznámení podati a v žádném případě nenechat se 

ihned k ústupkům přiměti.“
174

 

V letech 1910-11 vyvrcholily v Náchodě protidrahotní nepokoje v podobě mohutné 

stávky, které se účastnilo osm tisíc dělníků v centru Náchoda. Stávka dosáhla takových 

rozměrů, že ji žádná opatření, ani jednota získaná ve Svazu průmyslníků v Náchodě a 

okolí nedokázaly zabránit. Poválečná doba hospodářské stability dvacátých let 

znamenala pro náchodské textilní dělníky výrazné zlepšení poměrů. Koncem dvacátých 

let se však s přicházející hospodářskou krizí opět projevil pokles zaměstnanosti a 

současně docházelo k zesílení agitace místních komunistů. Od roku 1921 se 

v komunistické straně rapidně zvyšoval počet členů. Vedení strany začalo vydávat 
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časopis „Rudý textilák“ a v témže roce uspořádalo první samostatnou prvomájovou 

manifestaci. V průběhu 30. let, v době největší krize proběhla řada jednání mezi dělníky 

a majiteli továren. Dělníci bojovali proti omezování výroby, propouštění a snižování 

mezd a pro nezaměstnané dělníky požadovali finanční podporu. Na přelomu let 1936-

1937 se situace v zaměstnanosti i ve výrobě zlepšila a průmysl zaznamenal patrné 

oživení. Na sílící komunistickou propagandu proti vykořisťovatelům a později též proti 

fašistické ideologii však neměl výrobní úspěch významnou roli. Komunističtí 

funkcionáři a dělníci se i nadále věnovali upevňování své základny a vytvoření 

sebevědomé strany. V Náchodě působil Krajský a Okresní výbor KSČ, organizátor řady 

dělnických akcí.
175

 V otázce posílení svého vlivu se snažili o sblížení s dalšími stranami 

a o vytvoření jednotné fronty a společného postupu dělnictva (hlavně textilního) za 

prosazení třídních zájmů.
176

 Vedení obou socialistických stran (Československé strany 

národně socialistické a Československé sociálně demokratické strany dělnické) nabídky 

vždy zamítlo, což se potvrdilo i na organizaci 1. máje v roce 1938, kdy okresní vedení 

KSČ podalo návrh na uspořádání společných oslav, které nakonec proběhly bez 

komunistů. Jejich projev na náměstí jim nebyl povolen, čímž byl vyjádřen nesouhlas 

ostatních stran s agresivní komunistickou ideologií. Nástupem nacistické okupace se 

činnost veškerých stran, zejména komunistické, ocitla na bodu mrazu. Hned v prvních 

dnech okupace bylo v Náchodě pozatýkáno mnoho komunistů a náchodští dělníci se 

zaměřili na ilegální činnost, zejména tisk a distribuci letáků.
177

 

Počátky organizovaného dělnického hnutí v České Skalici sice spadají do 90. let 19. 

století, kdy zde vzniklo pět nových továren, jejich specifickým rysem však bylo, že 

zdejší dělnictvo vstupovalo do hospodářských bojů buď příliš pozdě, kdy v jiných 

textilních centrech bylo stávkové hnutí ukončeno, nebo příliš brzy, respektive zcela 

izolovaně. To opět potvrzuje fakt, že vazby na Náchod, středisko silného dělnického 

hnutí celé podoblasti, nebyly příliš pevné. V období silných dělnických bouří 

v Náchodě a okolí v posledních letech 19. století nevyvíjelo českoskalické dělnictvo 

žádnou znatelnou aktivitu a svůj boj za desetihodinovou pracovní dobu si vymohlo až 

v prvním desetiletí 20. století. Další významnější dělnická aktivita následovala v letech 

1905-1907, kdy zde došlo (pod vlivem ruské buržoazně demokratické revoluce) k boji 

za volební práva dělnictva, ale také za úpravu pracovních a mzdových poměrů a uznání 
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volna na 1. máje.
178

 Dělnické hnutí v České Skalici nebylo jednotné, působila zde celá 

řada organizací svádějících boj o přízeň dělnictva, nejsilnější byla i zde komunistická 

strana, což mimo jiné potvrzuje zmínka v městské kronice, že v roce 1921 se do KSČ 

přihlásila celá místní sociální demokracie, která tím zanikla. Komunisté zde 

organizovali řadu aktivit spojených s bojem dělnické třídy proti propouštění, za zvýšení 

mezd a za podporu nezaměstnaných, také za propagaci Sovětského Svazu a boje 

španělských republikánů proti fašistickému puči, jak dokládá povolená schůze KSČ 

v hotelu Ivan na téma: „Co viděla dělnická delegace v SSSR,“ které se zúčastnilo 160 

osob a o své dojmy se zde podělila Marie Švábová. Mnohem početnější účast byla na 

jiné komunistické schůzi (asi 400 osob) pořádané dne 16. listopadu 1932 v hospodě U 

Šenfeldů, na níž vystoupil dr. Bohumír Šmeral, který mluvil nejen o poměrech v SSSR, 

ale také o mezinárodní situaci i o nezaměstnanosti a jejích příčinách.
179

  

Po mnichovských událostech byla koncem roku 1938 činnost KSČ v České Skalici 

zastavena a stejně jako v Náchodě, také zde došlo po okupaci v březnu 1939 k zatýkání 

členů strany v rámci akce „Gitter“. Většina zatčených byla brzy propuštěna, poté se 

zapojili do ilegální odbojové činnosti. Někteří českoskaličtí komunisté byli v prosinci 

1940 zatčeni královéhradeckým gestapem a již nikdy se nevrátili. Svoji činnost místní 

KSČ oficiálně obnovila 5. května 1945 na ustavující schůzi revolučního národního 

výboru.
180

  

Kde a jak dělníci v České Skalici bydleli? Nejvíce zde byly rozšířeny kolonie a 

nouzová obydlí. Ekonomicky silnější dělnické rodiny bydlely v nájemních domech, 

nejlépe na tom byli obyvatelé dělnických domků. Asi třetina dělníků pracujících v 

továrnách v České a Malé Skalici bydlela v okolních obcích ve vlastních chalupách 

nebo v nájmu u chalupníků (domkářů) a denně docházela do zaměstnání.
181

  

Nouzová dělnická obydlí představovala ve Skalici vagonová kolonie v Zelené ulici. 

Byla založena roku 1923 na periferii města. Lidé zde bydleli ve vyřazených nákladních 

vagonech usazených na cihlové podezdívce. Vagony se různě upravovaly, takže 

nakonec zůstala jen střecha a kovová žebra stěn. Zdi se stavěly nově z cihel a omítaly, 

plechová střecha byla obložena sololitovými deskami. Každému vagonu vévodila malá 

prkenná veranda. Obytná plocha vagonu byla 25 m2. Elektřina byla zavedena při 

výstavbě, voda a kanalizace až po válce, v roce 1946.  
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První dělnickou kolonii tvořily v České Skalici tzv. Bartoňovy domky, vzniklé 

přestavbou hospodářské usedlosti kolem roku 1900. Jednalo se o tři na sebe navazující 

přízemní domky v Křenkově ulici (dříve Havlíčkově), v sousedství zmíněných továren. 

Byty zde byly malé, tvořila je kuchyň a pokoj, sklep na brambory, malá půda a mezi 

domky malá zahrádka. V katastrálním území Malé Skalice byla v letech 1910-1912 

postavena továrníkem Karlem Antonínem Tučkem dělnická kolonie V domkách (v 

Nyklíčkově ulici). Jednalo se o deset domků, sedm dělnických a tři mistrovské. V 

dělnické kolonii dostala každá rodina přidělenu jednu místnost, v jednom domku tak 

žilo celkem šest rodin. V každé místnosti byla kachlová kamna na vaření a malá 

kamínka na zimu. Zařízení dělnických bytů bývalo zpravidla velmi jednoduché, 

nejčastěji se skládalo ze dvou postelí, skříně, stolu a židlí. Domky byly původně bez 

sociálního zařízení a kanalizace. Až v roce 1940 byly přistavěny splachovací záchody, 

koupelna a komora na uskladnění potravin. Vodovod byl do každého domku zaveden až 

v 60. letech 20. století. Mistrovské domky byly umístěny na konci kolonie. V každém 

půldomku žila jedna mistrova rodina. Domek s obývaným přízemím a podkrovím byl 

cihlový, postavený na masívní podezdívce, podlahy dřevěné, stropy omítnuté na rákos. 

O byty v kolonii byl značný zájem. Běžnou údržbu domků prováděl majitel, továrník 

Karel Antonín Tuček, později Ladislav Bartoň.  

Nejkvalitnější dělnické bydlení v České Skalici reprezentovala kolonie v Bezručově 

ulici, tzv. Škvárovna. Byla zbudována na pozemcích patřících Ladislavu Bartoňovi a 

stála na konci města směrem k obci Říkov. Postavilo se zde celkem 24 domů ze 

škvárových tvárnic (odkud dostala kolonie i název) a byla vybudována v letech 1924-

28. Ve všech domcích byly tři byty v přízemí a tři v patře. Byt jedné dělnické rodiny se 

skládal z chodby, kuchyně a 14m2 velkého pokoje, sklepa a záchodu. V kuchyni stála 

kachlová kamna. Těsně před druhou světovou válkou byly u některých domů přistavěny 

koupelny.
182

  

Dělnická obydlí z většiny případů zajišťovali majitelé továren, což mělo pozitivní a 

negativní význam. Pozitivním přínosem byla možnost bydlení rodiny dělníka v blízkosti 

zaměstnání, čímž odpadlo nepohodlné několikakilometrové cestování do práce a zpět. 

Negativní strana mince spočívala ve zvýšené závislosti dělníka, potažmo jeho rodiny, na 

práci v továrně. Při studiu dělnického života na počátku 20. století jsem nenarazila na 

příklady řešení bytových situací v době propouštění z továren. Pokud byl dělník žijící s 
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rodinou v dělnickém domě propuštěn z práce, stával se pro továrníka nepotřebným, je 

tedy pravděpodobné, že byl ukončen i jeho pronájem a rodina se musela stěhovat na jiné 

místo. 

Ne všechny dělnické domy však byly dílem majitelů továren; stavbu a provoz 

některých dělnických obydlí zajišťovala obec, jako tomu bylo v České Skalici v roce 

1921, kdy městští úředníci rozhodli realizovat výstavbu dvou činžovních dělnických 

domů v Tyršově ulici. V každém bylo 11 různě velkých moderních bytů s vodovodem, 

koupelnou a splachovacím záchodem. Byty byly laciné a byl o ně velký zájem.
183

  

V České Skalici se prakticky vyskytovaly všechny historicky vzniklé typy 

dělnického bydlení. Bydlení dělníků v jednotlivých kategoriích obydlí bylo závislé na 

jejich finanční situaci a profesním zařazení. Rozdíly v bydlení textilních dělníků byly 

výrazné (bydlení v dělnických koloniích a činžovních domech, na rozdíl od nouzových 

obydlí), přesto zde existovaly společné znaky, například: nejužívanější místnost 

v dělnickém obydlí byla kuchyně a všechna obydlí měla jednoduché, až stereotypní 

vybavení, v němž převládaly levné kusy nábytku. 

V neposlední řadě jsem zkoumala, jaké kulturní prostředí existovalo v České 

Skalici v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století a jakou měrou se na něm 

dělníci podíleli. S rozvojem průmyslu, nových technologií a dopravy docházelo k 

novému využití prostoru a pojetí času. Zvolna se rodil „volný čas“, část mimopracovní 

doby, jejímž hlavním smyslem byla regenerace fyzických a psychických sil. Volný čas 

se od počátku 20. století stával více a více významnějším fenoménem. Začal se týkat 

většiny členů společnosti včetně žen. V prvním desetiletí 20. století byla u zaměstnanců 

uzákoněna placená dovolená a dvaceti čtyř hodinový nedělní klid, po první světové 

válce rozšířen po anglickém stylu i na sobotní odpoledne, tedy week end.
184

  

Již ve 40. letech 19. století, kdy byla ve městě zahájena výroba v první textilní 

továrně, byla Česká Skalice uznávaným střediskem obrozeneckých aktivit. Ve městě 

žilo mnoho osobností kulturního a společenského života, dnes už však málo známých 

venkovských vlastenců a buditelů. Od 60. let 19. století zde vznikala řada spolků. 

V roce 1907 bylo možné napočítat v tomto třítisícovém městě více jak dvacet 

kulturních, dělnických, živnostenských, sportovních a vzdělávacích spolků.
185

  

                                                
183 KEJZLAR a kol. 1987, 297. 
184 LENDEROVÁ/JIRÁNEK/MACKOVÁ 2013—Milena LENDEROVÁ / Tomáš JIRÁNEK / Marie MACKOVÁ: 

Z dějin české každodennosti, život v 19. století. Praha 2013, 273. 
185 MÜHLSTEIN 1996, 25. 



64 

Je známo, že v druhé polovině 19. století a začátkem 20. století pocházela většina 

členů zdejších spolků (vyjma dělnických) ze středního a vyššího stavu, byli to zejména 

úředníci, učitelé, lékaři, majitelé továren (Bartoň, Böhm), právníci, podnikatelé, 

obchodníci a kněží. Dělníci se pozvolna začali zapojovat do kulturního života a 

spolkové činnosti až po roce 1918. Centrem zájmu, zejména dělnické mládeže, bylo 

sportovní vyžití v Sokole, zřídka navštěvovali knihovnu a místní divadlo a téměř vůbec 

se neangažovali v literárních, pěveckých a turistických spolcích. Oblíbeným místem 

společenských setkávání jednotlivých vrstev městského obyvatelstva, tedy i dělnictva, 

byly hostince a taneční zábavy. Na přelomu 19. a 20. století bylo v České Skalici čtrnáct 

hostinců, v době první republiky jejich počet ještě vzrostl. Několik hostinců mělo 

taneční sály a tančírny, kde jednotlivé spolky při příležitosti oslav a svátků pořádaly 

společenské akce. Za první republiky se každou neděli chodilo tančit při hudebním 

automatu. Během letních měsíců rodiny dělníků trávily s oblibou svůj volný čas na 

místním koupališti u řeky Úpy. Dělnická vrstva českoskalického obyvatelstva se tedy 

zapojila do volnočasových aktivit až po 1. světové válce a jejich zájmem byly spíše 

zábavně sportovní aktivity.  

5.4. Arizace továrny  

 

Podpisem Mnichovské dohody 30. září 1938 došlo k hrubému zásahu 

evropských velmocí do národní hrdosti Československa. Odhodlání většiny českých 

obyvatel nepoddat se nepříteli se proměnil v pocit bezmoci a zoufalství. Život v zemi se 

začal rychle proměňovat. Začátkem října začaly německé jednotky obsazovat 

československé pohraničí, které tvořilo 30% našeho území a došlo k převzetí klíčového 

průmyslu okupanty. Mezi říjnem 1938 a březnem 1939 postupně docházelo 

k strategickým změnám ze strany německých okupantů, které byly dovršeny okupací 

republiky a Hitlerovým výnosem z 16. března 1939 o zřízení Protektorátu Čechy a 

Morava.
186

 Ještě v březnu 1939 byla zavedena nucená správa hospodářských podniků a 

do konce roku měli nacisté díky různým nestandardním opatřením pod kontrolou 

výrobu nejvýznamnějších podniků. Ekonomika se přizpůsobila hospodářským zájmům 

Říše, pod německý vliv se dostala energetika, železniční doprava, obchod, banky, 

pojišťovny, těžba surovin a zbrojní průmysl. Byl vyhlášen výhodný kurz marky 

vzhledem ke koruně a Němci začali ve velkém skupovat české nemovitosti. V září 1939 
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65 

byly pro domácnosti zavedeny potravinové lístky. Během několika měsíců byla 

předválečná hospodářská síla prvorepublikového Československa zcela ovládnuta 

německou Říší a prakticky zlikvidována.
187

 

Česká Skalice, ač hraniční město, byla, jak sám název napovídá, skutečně 

českým městem. Přestože zde nedocházelo ke konfrontaci českých a německých 

občanů, jako tomu bylo jinde v pohraničí, byli českoskaličtí sužováni úzkostí a 

s obavami sledovali předválečnou výstavbu velkých pohraničních opevnění nad 

Náchodem. V květnu a září 1938 se přes město přelily vlny československých vojáků 

během částečné a úplné mobilizace. Všichni měli strach o práci, existenci, vlast, život. 

Jedněmi z prvních obětí nacistické moci se díky Norimberským zákonům staly v České 

Skalici židovské rodiny.
188

  

Již od prvních dnů protektorátu bylo v rámci protižidovské kampaně dbáno na 

oddělení židů od ostatní společnosti. Byl to první krok nacistů vedoucí k tzv. 

konečnému řešení židovské otázky. Hned druhý den po okupaci, 17. března 1939, bylo 

poprvé použito principů Norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava a byl 

vydán zákaz výkonu profese židovským advokátům, úředníkům ve veřejné správě, 

učitelům ve školách a lékařům ve zdravotních nařízeních. Další postup německých 

okupantů vyjadřovalo Nařízení Říšského protektora SS-Obergruppenführera 

Konstantina von Neuratha o židovském majetku ze dne 21. června 1939. Židům bylo 

zakázáno prodávat nemovitý majetek a cennosti a bylo nařízeno ustanovit správce 

židovského majetku, tzv. Treuhänder.  Od července nesměly židovské děti navštěvovat 

veřejné školy, od srpna nesměli židé navštěvovat hostince a kavárny, vinárny, knihovny,  

čítárny a vyskytovat se ve společném prostoru s árijci. To se týkalo i nemocnic, 

sanatorií, plováren, lázní a veřejných koupališť. Do konce roku 1939 byli židé 

vyloučeni ze všech spolků a sportovišť a mohli být kdykoliv propuštěni z práce bez 

udání důvodu. V průběhu roku 1940 docházelo postupně k dalším omezením. Židé 

nesměli řídit podniky, navštěvovat divadla a kina, parky a sady, měnit bydliště, naopak 

byli povinni přihlásit stav majetku a veškeré cennosti uložit do bankovní úschovy, 

nakupovat jen v určené hodiny, cestovat jen v poslední soupravě tramvaje, vystěhovat 

se z bytu, pokud to bylo v zájmu německé Říše, mít označen občanský průkaz 

písmenem J. Ač se zdálo, že židovští spoluobčané jsou již dostatečně izolováni od 

                                                
187 PRŮCHA a kol. 2004 — Václav PRŮCHA a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 (1. 

díl) Období 1918-1945. Brno doplněk 2004, 197. 
188 MÜHLSTEIN  a kol. 1997 
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ostatního obyvatelstva, v roce 1941 došlo k dalším omezením: židům byly odňaty 

telefony, řidičské průkazy, kola, rádia, gramofony, fotoaparáty, nesměli dostávat 

poukázky na šaty, příděly cukru, chovat zvířata, obstarávat si tabák, stýkat se s říšskými 

státními příslušníky, naopak museli nosit označení v podobě žluté hvězdy a pravidelně 

se hlásit se na židovské obci. 24. listopadu 1941 byl vypraven první transport mladých 

mužů z Prahy do Terezína zvaný komando výstavby.
189

 

Textilní továrny Karla Reicha, Jakuba Bondy a Ginz & Winternitze byly židovské 

firmy. Ve všech těchto továrnách byla od července 1939 ustanovena nucená správa. 

V obchodním rejstříku byla Krajským soudem v Hradci Králové k datu 19. května 1939 

vymazána prokura Gertrudy Reichové, manželky Bedřicha Reicha a udělena kolektivní 

prokura továrnímu řediteli Františku Sobolovi a účetnímu Josefu Novákovi. Oba 

v továrně pracovali pro Bedřicha Reicha v předchozích letech. Prostředí továrny jim 

bylo dobře známo a pro Bedřicha Reicha to znamenalo, že továrna je v dobrých rukách. 

Rok nato bylo vydáno další nařízení, správci Sobola a Novák byli odvoláni a místo nich  

byl zplnomocněn nový správce-Treuhänder Josef Toman z Prahy II, jak je uvedeno 

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sv.III,
190

 Toman však 

z neznámých důvodů z živnosti odstoupil nebo byl odvolán a na jeho místo se v roce 

1941 dostal sudetský Němec Franz Kuhn.
191

 

Franz Kuhn se narodil 6. června 1903 v Debrném (Oels-Döbernei) u Hostinného otci 

Franzi Kuhnovi a matce Franzisce, rozené Dittrich. Na policejní přihlášce z dubna 1943 

byly ve Skalici přihlášeny i jeho děti a manželka: syn Ehrenfried, narozen 6. dubna 

1932 v Königinhof / Elbe, dcera Waltraud, narozena 27. října 1941 v Trautenau, 

manželka Else rozená Rösler, narozená 19. srpna 1908 v Tiefenbachu.
192

 Podle 

výpovědi svědků údajně přišel do České Skalice Kuhn sám s dětmi. S sebou měl jen 

malý kufřík, v něm uniformu a legitimaci NSDAP.
193

 Před příchodem do České Skalice 

pobýval v Trutnově, Rokytnici nad Jizerou a Dvoře Králové nad Labem. Kuhn se hlásil 

k německému občanství, byl členem NSDAP a fanatickým nacistou. Jeho rodný list ale 

vypovídá o jeho pravděpodobně českém původu. V rodném a křestním listě, vydaném 

24. října 1903 farností Dolní Olešnice a podepsaném farářem Ladislavem Kloučkem, je 

Franz uveden jako František Josef Kuhn, narozený v Olešnici-Debrné, syn Františka 

                                                
189 http://www.jewishmuseum.cz, vyhledáno 11.3.2017. 
190 VLČKOVÁ 2006, 116. 
191 KEJZLAR a kol. 1987, 211. 
192 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/1, policejní přihláška 
193 VLČKOVÁ 2006, 93. 
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Kuhna, kočího v Olešnici a Františky Dittrichové, jejíž otec byl hřbitovním 

zahradníkem.
194

 [13] 

Trhovou smlouvou ze dne 13. listopadu 1941 byl Franzi Kuhnovi prodán majetek 

Bedřicha Reicha za částku 1 040 000,- Kč. Připadla mu veškerá aktiva a prodávajícím 

zůstala veškerá pasiva, zejména nedoplatky na dani, náklady komisařské správy a další, 

které měly být z trhové smlouvy uhrazeny. Tato smlouva byla schválena výměrem 

Oberlandratu v Hradci Králové dne 29. listopadu 1941 pod číslem 51/3 a podle 

svědectví JUDr. Aloise Koutského, advokáta v Praze, který smlouvu sepisoval, byla 

smlouva Franzem Kuhnem na manželech Reichových vynucena pod hrozbou udání 

gestapu. Kuhn sám stanovil trhovou cenu a Reichovi byli přinuceni smlouvu podepsat. 

Trhová cena byla uložena u Okresní hospodářské záložny v České Skalici na vázaném 

účtu, byla z ní vyplacena pasiva firmy Karel Reich a zbylých 145 150,- Kč bylo 17. 

května 1943 převedeno na Eskomptní banku v Praze na tzv. Umseidlungskonto 1003.
195

  

Franz Kuhn byl schopný obchodník, uměl využít válečných výhod platících pro 

osoby s německým občanstvím a nevynechal žádnou příležitost, která by mu napomohla 

v rozvoji vlastního podnikání. Kromě Reichovy továrny stihl 19. září 1940 arizovat 

textilní továrnu Ginz & Winternitz a ještě před tím další dvě továrny ve Dvoře Králové 

nad Labem: textilní továrnu Martin Mandl a tkalcovnu Stein. Původní majitelé obou 

českoskalických továren byli vymazáni z obchodního rejstříku, zrušeny jejich 

živnostenské listy a byla ustanovena nová firma s názvem Franz Kuhn, Mechanische 

Bunt-Baumwolle-Leinen, Deutsche Textil-Industrie, která sdružovala minimálně tyto 

dvě českoskalické továrny.
196

 Zda Kuhn provozoval současně s českoskalickými 

továrnami také obě královédvorské bohužel není známo, stejně tak nejsou k dispozici 

žádné finanční výkazy, ani daňové doklady z jeho válečného podnikání, neboť naprostá 

většina dokumentů byla zničena koncem války v roce 1945.
197

 

Po příchodu do České Skalice, v roce 1941,  se Franz Kuhn usadil v domě Maxe 

Winternitze č. p. 290. V té době zde žil jeho syn Eduard Winternitz s rodinou. Ti se 

přestěhovali do prázdného domu Julia Ginze č.p. 291. Později Kuhn zabral i tento dům 

vedlejší dům a Winternitzovi se museli urychleně vystěhovat i odsud, viz kapitola 4.4. 

Po převzetí obou továren inicioval arizátor Kuhn změny ve výrobě. Rozhodl se 

soustředit výrobu do bývalé Reichovy tkalcovny. Sem přestěhoval všechny kvalitní 

                                                
194 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/1, osobní doklady. 
195 KEJZLAR a kol. 1987, 212. 
196 KEJZLAR a kol. 1987, 213. 
197 KEJZLAR a kol. 1987, 214. 
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stroje z Ginz & Winternitzovy továrny, současně vybral ty lepší stroje z Reichovy 

továrny a staré a nemoderní nechal odstěhovat do prázdné Ginz & Winternitzovy 

továrny. Strojové vybavení měl výborné, což mu jistě pomohlo uspět v složité válečné 

výrobě. Úspěšně vyrábět během války se ve Skalici podařilo kromě Kuhna ještě jedné 

továrně, bývalé tkalcovně Jakuba Bondyho. Ta byla arizována Eduardem Schreiberem 

z Vrchlabí. Ve válečných podmínkách neměly ostatní továrny šanci výrobu udržet. 

Nejvíce byla postižena mechanická tkalcovna, barvírna a tiskárna Ladislava Bartoně, 

jejíž dlouhý název byl za války zredukován na: Ladislav Bartoň, spol. s.r.o. v České 

Skalici. Od roku 1939 Bartoň omezoval výrobu a v roce 1942 byly práce zcela 

zastaveny. Z objektu byly vystěhovány stroje a Němci zde zavedli válečnou výrobu pod 

názvem Bartoň, Werk II. Opravovaly se zde trupy a křídla německých letadel. Většina 

ostatních továren v České Skalici zůstala uzavřena. Zastavením výroby ve městě ubylo 

mnoho pracovních příležitostí, což byla pro každého velmi nepříjemná situace, neboť 

nezaměstnaní byli úřady direktivně umisťováni kamkoliv do zemědělství nebo výroby 

podporující důležitý válečný průmysl kdekoliv v Říši, což bylo v souladu s vládním 

nařízením číslo 154 ze dne 4. května 1942 a nařízením číslo 66 z 5. května 1942.
198

  

Jak jsem v předchozím textu naznačila, udržet výrobu během válečných let nebylo 

jednoduché. Výrobci se potýkali s nedostatkem surovin, koncem války byl problém 

zajistit dostatek uhlí, docházelo k častým výpadkům elektrické energie a další 

problémem byla distribuce látek. Z těchto důvodů uvedl Franz Kuhn na trh, kromě 

výroby tradičních látek, novou tkaninu, a to umělé hedvábí. Tu bylo možné vyrábět 

z různých nouzových surovin. Kvalita tkanin zřejmě nebyla nijak vysoká, ale díky 

tomuto nouzovému řešení nebyla výroba přerušena a navíc, Kuhn měl k udržení výroby 

dost silnou motivaci: kdyby přestal vyrábět, musel by nastoupit na frontu.
199

 

V květnu 1945 zažili českoskaličtí obyvatelé dramatické chvíle. Česká Skalice, 

jakožto tranzitní město na trase Praha-Vratislav, vnímala válku prostřednictvím 

nekonečných průjezdů německých kolon a mohutného ústupu německých vojsk 

v závěru války. Od ledna 1945 tudy utíkali před Rudou armádou uprchlíci z Horního 

i Dolního Slezska. V okolí České Skalice se začalo shlukovat německé vojsko. 

V městech Náchodska byly posíleny německé posádky a zřizovány nouzové výcvikové 

prostory. V ratibořickém zámku sídlil štáb německé pořádkové policie a v okolních 

lesích se skrývali uprchlí sovětští zajatci a partyzánské oddíly. Napětí v kraji rapidně 
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vzrostlo od března 1945, kdy na Pohodlí v Babiččině údolí začala operovat sovětská 

výzvědná jednotka. V této situaci propuklo 5. května 1945 ozbrojené povstání, 

nejdramatičtější boje se však odehrávaly de facto po válce, 9. května, kdy se u celnice 

v Bělovsi u Náchoda střetly oddíly SS 17. německé armády s motorizovanou sovětskou 

jednotkou. Téhož dne večer se také bojovalo na několika místech v České Skalici. 

Němci v přestřelce ztratili 4 muže, 9 raněných odvezli na tancích a 4 němečtí vojáci byli 

zajati. Po 19. hodině došlo ke dvěma přestřelkám na náměstí. Tou dobou projížděl 

náměstím početný ustupující německý transport. Po boji zůstali na dlažbě náměstí ležet 

padlí němečtí vojáci, zastřelení koně, převrhnuté povozy a vojenská vozidla. 

Z československé strany padl jeden muž, z německé strany zahynulo 17 příslušníků SS 

včetně dvou žen, 10 zraněných německých vojáků z transportu zranění podlehlo. 

K další přestřelce došlo u mostu přes Úpu a u kostela v Malé Skalici. Zde byl raněn 

další český občan a pod pásy německého tanku zahynul ruský zajatec. Teprve ráno 10. 

května ve 2,45, přijelo do České Skalice na náměstí první sovětské průzkumné vozidlo. 

V 5 hodin bylo město obklíčeno a v 6 hodin začaly Českou Skalicí projíždět první 

jednotky 21. armády 1. ukrajinského frontu.
200

 

Ukončení druhé světové války představovalo významné změny ve vlastnických 

vztazích i organizační struktuře politiky a hospodářství. V první fázi byla uzavřena 

etapa německého podnikání na našem území. V květnu 1945 byl zatčen Franz Kuhn a 

spolu se svými dětmi předveden do českoskalické věznice u bývalého okresního soudu. 

Podle výpovědi svědků nesl v podpaží nacistickou vlajku a Hitlerův Mein Kampf. 

Vězni v dalších dnech vykonávali různé práce ve městě. V blíže neurčenou dobu byl 

Franz Kuhn spolu s ostatními zajatci odveden na českoskalický hřbitov, kde měli vězni 

kopat hroby pro padlé německé vojáky. Zajatci se pravděpodobně domnívali, že kopou 

hroby pro sebe a Kuhn začal hajlovat a provolávat slávu Hitlerovi. Zajatý spoluvězeň, 

příslušník SS, uhodil hajlujícího Kuhna krumpáčem do hlavy a ten upadl na zem. Celou 

událost sledovali českoskaličtí občané, kteří posedávali na hřbitovní zdi. Jakmile viděli, 

že Kuhn leží na zemi, vrhli se na něj a dobili jej k smrti. Mezi českoskalickými občany 

panuje názor, že mnozí místní občané chodili Kuhnovi udávat své sousedy a tudíž se ho 

potřebovali zbavit. Dozorem nad zajatci byl Městským úřadem v České Skalici pověřen 

jakýsi pan Šimandl, který tuto událost na městském úřadě dosvědčil.
201

 MUDr. Jan 

Richter, praktický a zubní lékař v České Skalici vydal 13. června 1945 úmrtní list, kde 
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jako příčinu smrti Franze Kuhna uvedl srdeční šok a sluneční úpal.
202

 Franz Kuhn byl 

mrtev a byl konec války. Před bývalou Reichovou továrnou se otevřela další výrobní 

etapa.  

 

5.5. Rodina Reichova 

 

V létě 2016 jsem měla možnost se setkat s paní Evou Zelenou, roz. Reichovou, 

dcerou Bedřicha Reicha, posledního předválečného majitele mechanické tkalcovny 

v České Skalici. Paní Zelená, jako jediná z Reichovy rodiny, přežila holocaust. V době 

našeho prvního setkání jí bylo 88 let a dodnes žije v České Skalici. S příjemně svěží 

pamětí vyprávěla o svém krásném dětství, trýznivém mládí stráveném v koncentračních 

táborech a smutném poválečném návratu do České Skalice. Většinu vzpomínek paní 

Evy Zelené a dalších tří žen s podobným osudem sepsala a vydala Věra Vlčková v 

publikaci Doufám, dokud dýchám, z níž zde budu částečně citovat. Přiléhavý název 

vychází z nápisu Dum Spiro Spero napsaným tužkou na zdi ubikace v dívčím domově L 

410 v Terezíně, který dívky provázel v jejich paměti do dalších koncentračních táborů 

po celou válku.
203

 

Eva Reichová se narodila 15. června 1928 v trutnovské porodnici Gertrudě, roz. 

Reimannové (1904-1944) a Bedřichu Reichovi (1893-1944) do rodiny majitele textilní 

tkalcovny v České Skalici. Z porodnice si rodiče malou Evu odvezli do jejich nové vily, 

postavené v letech 1927-1928, viz kapitola 5.2. O tři roky později, v roce 1931, se Evě 

narodila sestra Věra (1931-1945). Paní Zelená popisovala své dětství jako pěkné. Spolu 

se sestrou Věrou byly obklopeny harmonií a laskavostí obou rodičů, prarodičů a mnoha 

příbuzných. Maminka Gertruda pocházela z Prahy, absolvovala německé školy a měla 

státnici z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Po narození dcer se věnovala dětem a 

domácnosti. Maminka s dětmi podnikala často výlety do českoskalického okolí: do 

Ratibořic, na Dobrošov, do Pekla, do lesa Rousína, do Dubna. V zimě chodily dívky 

s maminkou sáňkovat na starou cestu ke Spytě a bruslit na kluziště u skalické 

sokolovny. V neděli se procházek účastnil i tatínek Bedřich. Rodiče Bedřicha bydleli ve 

vedlejším domě, poblíž továrny.
204

 

                                                
202 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, mechanická tkalcovna, Česká Skalice, sign. 80/1/2, úmrtní list 1945. 
203 VLČKOVÁ 2006, 7. 
204 Eva ZELENÁ, rozhovor uskutečněný 30. června 2016 



 

71 

Karel Reich (1861-1932) pocházel z Lužan od Jičína. V patnácti letech se 

přestěhoval do České Skalice, kde založil v roce 1899 textilní továrnu. Jeho manželka 

Hedvika, roz. Becková, pocházela ze Žamberka a do Skalice se přestěhovala v roce 

1891. Kromě Bedřicha měli ještě dvě dcery Elsu a Olgu.
205

 [14]  

Eva Reichová nastoupila do první třídy v České Skalici v září 1934. Velmi ráda 

četla, navštěvovala školní knihovnu a později, když byla starší, jí rodiče vybírali knihy 

z jejich velké knihovny. Oba četli v němčině, angličtině i francouzštině.  Od pražské 

babičky dostala klavír, na který ji chodil učit pan kapelník Doubek. Každou sobotu 

večer se u Reichů scházela společnost a spolu s tatínkem Bedřichem hrálo smyčcové 

kvarteto. Eva se sestrou mohly sedět na chodbě v prvním poschodí a tiše poslouchat. 

Tatínek chodil hrát tenis a rád plaval. Dívky mohly až do roku 1938 navštěvovat českou 

skautskou organizaci Junák.
206

 

V České Skalici byly kromě Reichů ještě dvě židovské rodiny – Bondyovi a 

Winternitzovi. Nejbližší synagoga byla v Náchodě. Bedřich a Gertruda Reichovi ctili 

hlavní židovské svátky, ale synagogu navštěvovali jen zřídkakdy. Ve škole však měla 

Eva povinné náboženství, a protože z celé školy se jako jediná hlásila k židovskému 

vyznání, doprovázela maminka jedenkrát týdně obě dívky na odpolední výuku do 

židovské školy v Náchodě. Vyučoval je pan učitel Adolf Neu nebo náchodský rabín. 

Obě dívky se učily hebrejsky číst a psát, nicméně vyučování probíhalo v češtině. Školní 

docházku musela Eva ukončit po první třídě měšťanky v roce 1940, což odpovídá 

dnešní šesté třídě. 

Zavedením Norimberských zákonů, stanovujících kritérium pro posuzování 

příslušnosti k židovskému etniku, se židovským rodinám zásadně změnil život. Každý 

byl povinen předložit výpisy z matrik narození do třetí generace zpět. Směrodatné bylo 

přihlášení k judaismu členstvím v židovské obci. Kdo byl uznán příslušníkem 

židovského národa, čekala ho řada omezení, viz kapitola 5.4. Rodinu Reichovu čekaly 

velmi těžké časy.
207

 

Od listopadu 1941 začali Němci deportovat židy do terezínského ghetta. V polovině 

září 1942 museli nastoupit do transportu Bondyovi s jejich vdanou dcerou Věrou 

Löwenbachovou a jejím mužem. Důvodem jejich předčasného transportu byla emigrace 

jejich syna Bedřicha do Anglie, kam se stihl s manželkou a dvouletým synem ještě 
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v roce 1939 odstěhovat. V Anglii se Bedřich Bondy stal členem československého 

oddílu R.A.F. Löwenbachovi nesměli do transportu vzít své dvě děti – Jeníka a Evičku. 

Němci však dovolili, aby prozatím bydlely u Reichů. Evičce v té době byly čtyři roky, 

říkalo se jí Fifka a z toho, co se děje neměla ještě rozum. Staršímu bratrovi Jendovi bylo 

už devět, dobře chápal souvislosti a všemu rozuměl.  

Tři měsíce nato, 17. prosince 1942, musela nastoupit do transportu Ch 457 Věra, 

Eva, Gertruda i Bedřich Reichovi, spolu s Evičkou a Jeníkem. Když brzy ráno vycházeli 

z domu, byla tma. Čtrnáctiletá Eva se otočila k jejich domu a plakala. Povozník pan 

Šulc jim odvezl kufry; každý měl povoleno 50 kg zavazadlo a jídlo na tři dny.
208

  

Příchodem do Terezína se život všech vězňů od základu změnil. Člověk byl ponížen, 

bylo poníženo jeho lidství. Lidé zcela veškeré soukromí, sprchovat se mohli jednou za 

měsíc, neustále sháněli něco k jídlu, všichni trpěli avitaminózou, byli zavšiveni, trápily 

je štěnice. Jedinou příznivou skutečností, kterou se mohli utěšovat, byl fakt, že v tom 

nebyli sami. V prosinci 1942 žilo v terezínském ghettu šedesát tisíc lidí.
209

  

Vězni, kteří žádali o potravinové příděly, museli v Terezíně pracovat. Tatínek 

Bedřich dostal ubytování v Hanoverských kasárnách a získal místo ve spedici. Vozil 

z Bohušovic do Terezína potraviny, vykládal vagony a dělal, co bylo potřeba. Maminka 

mohla naštěstí bydlet s Evou a Věrou pohromadě. Spaly v ubikaci, kde na 

tříposchoďových palandách živořily stovky žen. V jejich kóji bylo 72 žen, vždy šest na 

jedné palandě.  Mamince se podařilo sehnat práci ve skladu oděvů a prádla, kde se 

třídily věci z vykradených zavazadel a věci po zemřelých a odtransportovaných z 

Terezína. Lepší oděvy se posílaly do Německa, podřadnější věci si vězni mohli koupit 

za terezínské peníze. Věra docházela do Kinderheimu,
210

 kde probíhalo tajné vyučování. 

Eva byla přidělena na práci do zeleninové zahrady, kde pracovala denně deset hodin. 

Občas se jí podařilo propašovat rodičům trochu zeleniny. V zimě 1943 židovská 

samospráva organizovala pro mladé zahradníky kurz, kde se učili pěstovat zeleninu a 

chovat domácí zvířata.
211

 

Mezitím stále odjížděly z Terezína transporty do různých koncentračních nebo 

pracovních táborů. Po roce a půl strádání, překonávání hladu a nemocí v květnu 1944 

přišla řada na Reichovu rodinu. Transport čítal 1000 vězňů a jeho příprava trvala celý 
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týden. Transportem Eb odjela 18. května 1944 celá Reichova rodina do Auschwitz-

Birkenau / Osvětimi- Březinky.
212

 

Jestliže život v Terezíně byl bídný, život v Osvětimi bylo hotové peklo. Druhý den 

po příjezdu bylo každému vězni vytetováno číslo podle transportu, kterým byl 

deportován. Eva obdržela číslo A-4596. Brzy nato se mezi nově příchozími rozlehla 

zpráva, že z transportů, které odjely z Terezína v září, zemřeli všichni v plynových 

komorách. Psychické vypětí, v kterém vězni žili, bylo nepředstavitelné. V červnu 1944 

přišel rozkaz o selekci mužů od 16 do 50 let a práceschopných žen mezi 16 a 50 lety. 

Transporty odvážely muže a ženy na práci do Německa, což byl jediný způsob, jak se 

dostat z Osvětimi živý. Bedřichu Reichovi bylo 51 let, takže do transportu již nepatřil. 

Shodou okolností pracovala v písárně jeho neteř, která mu navrhla, že ho do transportu 

zařadí, ale on odmítl se slovy, že by někdo jiný musel za něj jít do plynu.
213

 Byl to 

velmi statečný a čestný muž. Jako práce neschopný zahynul 10. nebo 11. července 1944 

v plynové komoře v Osvětimi. Eva Reichová nikdy nezapomene na rozloučení 

s tatínkem, který jí na táborové ulici řekl: „Evičko, pamatuj si, kdybys přišla domů dřív 

než my, nebo zůstala sama, jdi do okresní záložny, tam jsou nějaké peníze, abys měla 

do začátku, oni tam o tom vědí.“ Oslovení Evičko bylo poslední pohlazení od tatínka.
214

 

V roce 1944 potřebovali Němci pracovní síly a tak místo do plynu posílali 

práceschopné muže a ženy na práci do Říše. Šestnáctiletá Eva odjela z Osvětimi spolu 

se svojí sestřenicí Věrou Löwenbachovou, roz. Bondyovou a dalšími ženami 4. 

července 1944 transportem do Hamburku. Děti Věry Löwenbachové, Jeník a Evička, 

musely zůstat v Osvětimi. Obě zemřely v plynové komoře pravděpodobně týden poté. 

Mladší sestra Věra nebyla do pracovního transportu vybrána, bylo jí teprve třináct let. 

Maminka mohla odjet, ale zůstala s Věrou. Eva si ještě dlouho potom dělala výčitky, že 

maminku nepřemluvila, aby odjela s ní, ale věděla, že by to maminka stejně 

neudělala.
215

 

O čtrnáct dní později byla do transportu zařazena i mladší sestra Věra a maminka 

Gertruda, tatínkova sestra Olga Hirschová a její dcera Soňa. Transport směřoval do 

Stutthofu u Gdaňska. Paní Reichová, maminka Evy a Věry, dostala tři dny po příjezdu 

horečky a 24. července 1944 v Stutthofu zemřela. Věra dostala pár dnů před evakuací 

tábora, v lednu 1945, břišní tyfus a zemřela také. Soňa jediná přežila. Když se po válce 
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setkala s Evou, vyprávěla jí, co se odehrálo. Když dorazily do Stutthofu, vedli je na loď 

přes pilu, kde byl současně sklad dřeva. Soňa využila situace a v nestřeženém okamžiku 

se ukryla mezi vyrovnané štosy dřeva. Našli ji naštěstí lidé, kteří tam pracovali na 

nucených pracích a ukryli ji. Přežila jako jediná z Hirschovy rodiny, bylo jí 21 let. V 50. 

letech Soňa emigrovala ke svému strýci Walterovi do Anglie a pak pokračovala do 

Austrálie.
216

  

V Hamburku je zpočátku ubytovali ve třech velkých sálech bývalého skladiště 

v budově, která stála přímo u ramene Labe. V každém sále bylo ubytováno 300 žen, ale 

oproti Osvětimi to bylo mnohem lepší – každá měla svoji palandu. Ženy a dívky zde 

čistily cihly po bombardování, vozily písek, kopaly příkopy, pracovaly v cementárně. 

Jednou zde zažily tři nálety během čtyřiadvaceti hodin, opět šlo o život a nikdo nevěděl, 

co se stane v příští minutě.
217

  

Z Hamburku byla Eva Reichová spolu s dalšími vězeňkyněmi odvezena do 

koncentračního tábora Bergen-Belsen u Hannoveru, jižně od Hamburku. Ženy měly 

štěstí, mnoho jiných sem muselo pochodovat pěšky tzv. pochodem smrti. Zde zažila 

Eva nejstrašnější okamžiky svého života. Baráky, kde měly být ubytovány, byly uvnitř 

prázdné, nebyl zde žádný nábytek, jen černá škvárová podlaha plná šatních vší. Ženy 

dostaly rozkaz si sednout na zem těsně vedle sebe, nohy skrčit, kolena přitáhnout pod 

bradu. Takto zůstaly sedět několik dní. Během té doby mnoho žen zemřelo. Byly to 

nejstrašnější dny, jaké Eva zažila. Třetí den opustili tábor příslušníci SS. V tomto stavu, 

dne 15. dubna 1945, objevili tábor se zcela vysílenými vězni Angličané. V těžkém 

zdravotním stavu, s vysokými horečkami, příznaky břišního tyfu a zápalu plic, převezli 

Evu do mezinárodní nemocnice. Měla velké štěstí, že nedostala tuberkulózu, která byla 

všude kolem ní. Vážila pouhých 37 kilogramů. Lékař, který ji přijímal, odhadoval, že 

bude žít maximálně dvě až tři hodiny. Ráno byl velmi udivený, že stále žije. 

V nemocnici si pobyla dva týdny. Jediné léky, kterými lékaři disponovali, byl aspirin a 

živočišné uhlí, Eva vzpomínala, že snědla snad několik kilo živočišného uhlí.
218

 Po 

čtrnácti dnech byla převezena na doléčení do civilní německé nemocnice do Celle u 

Hannoveru. Zde se učila znova chodit. 1. srpna 1945 mohla konečně opustit i toto 

sanatorium a sanitním vlakem vyrazit přes celé rozbité Německo směrem domů.
219
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Paní Eva Zelená vzpomínala: „Do České Skalice jsem v pořádku dorazila 6. srpna 

1945 k večeru. Podle tatínkovy rady jsem šla k našim dobrým známým, ke Klugarovým, 

se kterými jsme se před válkou hodně stýkali. Zde jsem se dozvěděla, že se rodiče, ani 

sestra nevrátili. Nechali mě u sebe přespat, myslím, že měli strach, jestli jsem si ´něco´ 

s sebou z lágrů nepřinesla. Druhý den dopoledne si pro mě přišla sestřenice Věra 

Löwenbachová (roz.Bondyová), která se vrátila už začátkem června a vzala mě k sobě. 

Věra zůstala také z celé rodiny sama. Navíc přišla o své dvě krásné děti – Evičku a 

Jeníka. Zůstala bydlet ve vile rodičů (Heřmana a Ely Bondyových). Do náchodské vily, 

kde žila před válkou se svým mužem a dětmi, se vrátit nechtěla.  U ní jsem se dávala 

dohromady tělesně i psychicky. Byla jsem hodně zničená, více psychicky než tělesně. Ve 

čtrnácti letech, před odchodem do Terezína, jsem vážila 73 kg, po 

osvobození  koncentráku pouhých 37 kg. Při příjezdu do Skalice jsem už vážila 42 kg.“ 

Po návratu se dozvídala o svých příbuzných, kteří se nevrátili. Vyprávěla: „My jsme 

měli velké příbuzenstvo. Maminčina maminka byla ze šesti dětí, měla dva bratry a tři 

sestry, všichni byli ženatí a vdané a všichni měli děti. Jeden měl dva syny, ten v Praze 

jednoho, dcera ve Strakonicích tři dcery, ve Vodňanech byly čtyři děti. Všechny 

maminčiny sestřenice byly vdané, měly rodiny. Dědeček byl z osmi dětí a jenom jeden 

bratr byl svobodný a ostatní měli dvě nebo tři děti. Z tatínkovy strany příbuzní ze 

Žamberka měli tři syny, přežil jen Honza, celou válku se musel skrývat. No, skončili 

´tam´ všichni. Z celého našeho slavného příbuzenstva jsem se vrátila jenom já, 

sestřenice Soňa a Věra Löwenbachová roz. Bondyová. Také přežili ti, kteří stihli 

emigrovat před válkou a sloužili u zahraničních armád. Bratranec Bedřich Bondy, 

zvaný Fricek (bratr Věry Löwenbachové, sloužil u R.A.F.) a maminčin bratranec 

z Vodňan Pavel Lederer. Ten utekl v roce 1939 za hranice přes Jugoslávii, sloužil 

v Africe a bojoval u El Alameinu a Tobruku. Také z náchodských židů se vrátilo 

z koncentráku jen pár lidí. Mnozí z těch, co se vrátili a kdo z nich mohl, šli za hranice. 

Měli jsme to povolené. Já jsem z Německa mohla jít kamkoliv. Zástupci Mezinárodního 

červeného kříže nám nabízeli, že můžeme emigrovat. Já jsem ale o emigraci vůbec 

nepřemýšlela, musela jsem se dostat domů. Bylo mi sedmnáct, válka skončila a já jsem 

nebyla nic – neměla jsem ani ukončené základní vzdělání. Nic jsem neuměla, neznala. 

Měla jsem jen to, v čem jsem byla oblečená.“
220
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Začátky byly pro Evu těžké. Přežila, zůstala ale sama, neměla doklady, neměla kam 

jít, neměla žádné prostředky. V sedmnácti letech nebyla plnoletá, plnoletost tenkrát byla 

až od 21 let, takže na úřadech za ní musel jednat poručník určený soudem. Stal se jím 

František Zeman, traťmistr, vězeň z Buchenwaldu, kde byl zavřený za odboj proti 

Němcům. Pan Zeman byl bohužel současně předsedou městského výboru a zastával 

více zájmy města, než Eviny. Aby nemusela jít do dětského domova, vyhledala Eva 

paní Fanynku Kalouskovou (1897-1957). Fanynka pracovala od roku 1928 u Reichů 

jako hospodyně. Za války sháněla po vesnicích jídlo, aby jim mohla posílat do táborů 

balíčky. Zůstala svobodná a Evě mohla po válce nahradit maminku. Přidělili jim malý 

byt, kde mohly společně bydlet.
221

  

Do rodného domu pustili Evu až čtrnáct dní po návratu. Když v roce 1942 rodina 

dům opouštěla, nechali zde kompletní zařízení osmi pokojů, kuchyně a koupelny. 

V srpnu 1945 byl dům zcela prázdný, žádný nábytek, zařízení, nádobí, peřiny, koberce, 

záclony, obrazy, prádlo, nic zde nezůstalo. Paní Zelená vyprávěla: „Všechno tehdejší 

mocipáni rozkradli a co zbylo, rozprodali ve veřejné dražbě. Kus za 50 korun. A tak 

musel soudruh Kalda se mnou chodit po domácnostech těch lidí, co si nábytek koupili 

v té veřejné dražbě a já jsem jen říkala – to si vezmu zpátky a toto vám prodám.“ 

Národní výbor v České Skalici už v roce 1945 zcela ovládli komunisté. Když tam Eva 

přišla, bylo jí řečeno: „Holčičko milá, když bylo po převratu, tak se barák otevřel!“ 

František Kalda zde zastával místo předsedy bytové a zásobovací komise. Rozpačitost 

soudruhů z Evina návratu komentoval Kalda: „To ďouče Reichovo nám všem udělalo 

čáru přes rozpočet, že se vrátilo.“ Mimo jiné měl ve své náplni práce právo rozhodovat, 

zda mají dát Evě poukaz na oděvy, nádobí, potraviny. Nezřídka se stávalo, že dostala 

arch lístků na oděvy, ale byly z nich vystříhány lístky na punčochy, takže až do konce 

roku neměla možnost si koupit jediné punčochy. Když chodila po Skalici, viděla, jak se 

na balkonech suší cíchy s monogramem G.R. (Gertruda Reichová), také zažívala, jak 

lidé ze Skalice přecházeli na druhý chodník, aby se s Evou nemuseli potkat.
222

 

Paní Eva Zelená vzpomínala: „Že by mě doma přivítali jako hrdinku, to ani 

náhodou! Ztěžovali mi život, jak to jen šlo. Přivítali mě stejně ´dobře a láskyplně´, jako 

Věru Löwenbachovou-Bondyovou. Soudruzi ve Skalici řvali: ´Nechceme ve fabrice ani 

Evu Reichovou, Věru Bondyovou, ani Winternitze!´ Všichni rozhodně nebyli proti nám, 
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ale komunisté měli tenkrát už velkou moc. Do naší továrny jsem už nevstoupila a tak 

jsem šla vlastní cestou.“
223

 

Eva Reichová se po svém návratu snažila restituovat rodinný majetek. Bylo jí sice 

řečeno, že může získat majetek zpět, ale že to bude obtížné z toho důvodu, že byly za 

války sloučeny dva majetky (Reichův a Winternitzův) a úřady údajně nevěděly, jak 

majetek rozdělit, přestože měly k dispozici inventury z roku 1940. Paní Eva Zelená 

vzpomínala: „Prostě to byla politika KSČ, která připravovala znárodnění i malých 

podniků, tak všechno schválně zdržovali až do roku 1948, kdy jsem neměla vráceno nic. 

Ačkoliv byli k dispozici svědci, kteří mohli dosvědčit smrt Bedřicha i Gertrudy 

Reichových, museli být nejprve prohlášeni za mrtvé úředně. To netrvalo měsíc, ale půl 

roku, už ani nevím, jak dlouho trvalo, než to úředně potvrdili. Předseda národního 

výboru mi po mém návratu řekl: ´Až se budeš vdávat, my ti ten dům vrátíme!´ jenže než 

jsem byla vdaná, přišel převrat v únoru 1948 a znárodnili všechno. Firemní majetek, 

soukromý majetek, vzali všechno.“
224

 

Zahájené restituční řízení ve prospěch nezletilé dědičky Evy Reichové bylo po 

vyhlášení druhé etapy znárodnění v únoru 1948 zrušeno. Eva neměla možnost získat ani 

nemovitý majetek, ani finanční hotovost. Továrna byla znárodněna, vila po otci 

upravena pro rodinnou školu a později jesle, dům po prarodičích sloužil jako bytový 

dům pro zaměstnance národního podniku. Z otcovy vkladní knížky, kde bylo uloženo 

180 tisíc korun, směla vybrat pouhé tři tisíce korun na opravu zubů.
225

 

V roce 1947 přijel do České Skalice za svojí sestrou Věrou Löwenbachovou Bedřich 

Bondy, zvaný Fricek. Od roku 1941 sloužil u československých zahraničních jednotek 

R.A.F v Anglii, kde zůstal až do konce války. V srpnu 1945 pracoval jako dobrovolník 

v UNRRA
226

 a vozil nákladními auty potraviny do Československa. Měl v úmyslu se 

vrátit i s rodinou zpět a spolu se sestrou požádali o vrácení továrny. Paní Zelená 

vzpomínala: „Zachovali se tady k němu prachšeredně, podobně jako k Věře. Soudruzi 

na ně opět řvali, že tady nepotřebují žádné Bondyovy, žádné Winternitzovy a žádnou 

Evu Reichovou. Ve Skalici bylo pár takových uvědomělých řvounů. Tak se Fricek vrátil 

do Anglie a Věra se provdala za doktora Feldmana, se kterým se poznala v Terezíně. 

Měli obdobný osud, také mu zemřela manželka se dvěma dětmi v Osvětimi. Když se jim 
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narodil syn Jirka, odjeli do Anglie za Frickem. Později odjeli společně do Austrálie a 

pak do Spojených států, Fricek do Kanady.“ Než Věra Löwenbachová / Feldmanová 

odjela, nabídla Evě a Fanynce, aby se přestěhovaly do jejich vily. Když se Eva 

Reichová vdala, podařilo se jí s manželem v roce 1966 dům odkoupit. V bývalé 

Bondyově vile žije rodina Zelených dodnes.
227

 

Eva Reichová si po návratu z koncentračního tábora musela doplnit vzdělání. 

Vzhledem k nedokončenému základnímu vzdělání složila s obtížemi zkoušky a 

navštěvovala rodinnou školu. Měla problémy se soustředěním, nemohla se zbavit 

hrůzných vzpomínek z táborů a stále se jí vracely myšlenky na rodiče a sestru. Učivo 

nakonec zvládla s výborným prospěchem a podařilo se jí ještě absolvovat roční školu 

pro pěstounky a vychovatelky pro jesle a mateřské školy. Během studií jí velmi 

pomohlo, že měla u sebe blízkého člověka – Fanynku. Nakonec se paní Evě Zelené 

splnil její sen – v roce 1962 jí byla nabídnuta práce v jeslích. Péči o děti si zamilovala 

už v Osvětimi, kde pracovala jako pomocná vychovatelka v dětské skupině „Rybičky“. 

Jak sama vzpomíná, život dětí v Osvětimi byl velmi smutný, měly hlad, byly zavšivené, 

ustrašené. Podstatně optimističtější práci v českoskalických jeslích se pak věnovala až 

do roku 1980, kdy odešla do předčasného důchodu, na který měla – jakožto válečný 

vězeň – právo. Ironií osudu bylo, že pracovala v jeslích zřízených v její rodné vile, kde 

žila do svých čtrnácti let. Paní Zelená to komentovala jako vždy s nadhledem: „Do 

práce jsem vlastně chodila domů.“ 
228

 

10. listopadu 1951 se Eva Reichová provdala za Ladislava Zeleného. Po mnoha 

zdravotních problémech se jim nakonec v roce 1955 narodila dcera. Dostala jméno Věra 

– po Evině sestře a v roce 1959 přibyl do rodiny syn Vladimír. Fanynka Kalousková 

zemřela v roce 1957. V posledních letech života o ni paní Eva pečovala, čímž se jí 

odvděčila za její oddanost Reichově rodině. 

 

5.6. Provoz továrny v letech 1945-1989 

 

V závěrečné etapě 2. světové války, v březnu 1945, proběhla v Moskvě jednání 

mezi dvěma centry našeho zahraničního odboje, londýnským a moskevským. Přestože 

představy obou center o podobě poválečného Československa se v mnoha směrech 

zásadně lišily, londýnští i moskevští politikové se shodli v klíčové otázce reformy 
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politického systému Československa. V článku IX programového prohlášení nové 

vlády, tzv. Košického vládního programu, vyhlášeného 5. dubna 1945, byl zakotven 

zákaz pravicově orientovaných stran první republiky, čímž byly zcela ignorovány hlasy 

více než poloviny československých občanů. Posílení pozic levicově orientovaných 

stran bylo v poválečné Evropě obecným jevem, ale úplná likvidace pravicové opozice 

byla v západoevropském kontextu zcela výjimečná. Výsledkem moskevských jednání 

byla dohoda o vytvoření domácí vlády Národní fronty Čechů a Slováků a schválení 

Košického vládního programu. Dokument určoval zásady budoucí politiky a byl 

označován za "program národní a demokratické revoluce," jejíž vývoj přerostl 

v revoluci socialistickou pod vedením KSČ a posunul orientaci Československa směrem 

k Sovětskému svazu. Ekonomická část vládního programu zdůrazňovala několik 

hlavních úkolů – urychleně obnovit národní hospodářství zpustošené během války, 

položit základy nové sociální politiky ve prospěch všech vrstev pracujícího lidu a 

bezodkladně zajistit a pod národní správu převést majetek zrádců. Znárodnění sice 

nebylo součástí Košického vládního programu, nicméně s ním počítala jak exilová 

reprezentace, tak domácí odboj, a následně byl plán na jeho provedení podporován také 

stranami Národní fronty.
229

 

Pro podniky, které byly do konce války v držení říšskoněmeckých státních 

příslušníků, byl 19. května 1945 vydán dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. o 

neplatnosti některých majetkoprávních vztahů v době nesvobody a o národní správě 

majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. Zásadní přelom však 

přineslo vydání čtyř dekretů, z nichž pro textilní průmysl byl klíčový dekret č. 100/45, 

stanovující v § 1, odstavci 1, znárodnění přádelen bavlny a úpraven lnu s více než 400 

zaměstnanci a tkalcoven bavlny s více jak 500 zaměstnanci.
230

   

K 1. lednu 1946 byla tudíž znárodněna největší továrna v České Skalici – Ladislav 

Bartoň, spol. s.r.o. Provoz byl rozdělen do dvou závodů; jednak přádelna a tkalcovna – 

začleněny do národního podniku Přádelny a tkalcovny bavlny Jaroměř, od roku 1948 

pod názvem Lina Jaroměř, jednak tiskárna a barevna – začleněny do národního podniku 

Textilní tiskárny, úpravny a barevny ve Dvoře Králové nad Labem, od roku 1948 pod 

názvem n.p.Tiba. Obě továrny byly v provozu již v roce 1945.
231
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15. června 1945 vydal Okresní národní výbor v Náchodě rozhodnutí o ustanovení 

národní správy pro všechny nemovitosti, movitosti a všechna ostatní majetková práva 

firmy Franz Kuhn. Pravděpodobně náhoda tomu chtěla, že to bylo přesně na den 

sedmnáctých narozenin Evy Reichové. K jejímu správcovství byli stejnou institucí dne 

10. července 1945 pověřeni: Josef Novák – účetní a Ladislav Pavel – dělník, oba 

zaměstnanci jmenované firmy.
232

 Účetní Josef Novák již vykonával správce firmy 

v roce 1939, než nastoupil správce Josef Toman, týž Josef Novák využíval byt 

v přízemí v domě Karla Reicha, viz kapitola 5.2. Továrna mohla díky nepřerušené 

válečné výrobě obnovit provoz pod národní správou ještě v létě 1945.  

Od 1. ledna 1946 omezeně vyráběla i tkalcovna bývalé firmy Bondy v Malé Skalici, 

arizována Eduardem Schreiberem, po osvobození též pod národní správou. K 1. lednu 

1946 se nepodařilo uvést do provozu pouze továrnu Ginz & Winternitz z důvodu 

nedostatečného strojového vybavení, viz kapitola 5.4.
233

  

Původní majitelé továren Reich a Bondy zahynuli v koncentračních táborech. Žádosti 

o navrácení majetku podali jejich dědicové. Dědičkou firmy Karel Reich se stala Eva 

Reichová, firmy Jakub Bondy syn Bedřich a dcera Věra Löwenbachová-Feldmanová. 

Majitelem a jediným dědicem Ginz & Winternitzovy továrny byl syn zakladatele Maxe 

Winternitze – Ing. Eduard Winternitz (1898-1977).  Z dochovaných archivních 

dokumentů není patrné, kdy a za jakých okolností vystoupil ze společenství Julius 

Ginz.
234

 Paní Vilma Lábusová, roz. Winternitzová v našem rozhovoru potvrdila, že 

Julius Ginz byl těžce nemocen, ale nevzpomněla si, kdy a za jakých okolností zemřel, 

bohužel nevěděla nic ani o jeho dceři, pravděpodobné dědičce části továrny. Je možné, 

že dcera Julia Ginze nepřežila holocaust.
235

  

 V případě továrny Franz Kuhn bylo potřeba za prvé doložit potvrzení o úmrtí 

Bedřicha Reicha a Gertrudy Reichové, které byl Okresní soud v České Skalici schopen 

vydat až v červenci 1947, za druhé vyřešit majetkový spor týkající se strojového 

vybavení. Stroje, které Franz Kuhn soustředil do bývalé Reichovy továrny, byly 

zakoupeny, pronajaty nebo zcizeny z provozoven Ginz & Winternitz v České Skalici, 

Moses Mandl a synové ve Dvoře Králové nad Labem a E. Stein tamtéž, viz kapitola 
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5.4., přičemž zmíněné provozovny vznesly v roce 1945 na tyto stroje nárok. Jednalo se 

o 436 provozuschopných tkalcovských stavů.
236

  

Pro zjednodušení situace postupovali v restitučním řízení dědic Ing. Eduard 

Winternitz a dědička Eva Reichová společně a vzhledem k její nezletilosti ji Eduard 

Winternitz v neoficiálních jednáních zastupoval; oficiálním zástupcem Evy Reichové, 

určeným MNV v České Skalici, byl František Zeman, traťmistr ČSD. V právních 

věcech ji na žádost Evy zastupoval JUDr. Alois Koutský, advokát z Prahy, který pro 

Reichovy sepisoval v roce 1941 vynucenou trhovou smlouvu s Franzem Kuhnem, viz 

kapitola 5.4. Proces navrácení majetku byl veden u Okresního soudu v Náchodě a jeho 

pobočky v České Skalici pod jednacím číslem Nc I 121/46-24.
237

  

Restituční situaci komplikovaly Přádelny a tkalcovny bavlny Jaroměř, které 

v Reichově továrně zaštiťovaly poválečný provoz. O továrnu měly vážný zájem, což 

vyjádřily mimo jiné v dopisech z 6. února a z 1. října 1947, zaslaných právnímu 

oddělení Československých textilních závodů v Praze (ČTZ): „Zjistili jsme, že 

restituční řízení ohledně firmy Franz Kuhn, Česká Skalice, bylo již u Okresního soudu 

v České Skalici zahájeno. Veřejný zájem dosud uplatňován nebyl a z naší strany ani 

uplatňován býti nemohl, neboť vzhledem k tomu, že nám nebyla na tuto firmu svěřena 

ani národní správa, nejsme o průběhu restitučního řízení informováni. Jak jsme Vám již 

dříve sdělili, máme neobyčejný zájem o přidělení části firmy Franz Kuhn, která dříve 

patřila firmě Karel Reich v České Skalici, a to i za cenu odkoupení v případě, že by 

restitučnímu návrhu bylo vyhověno. Tato tkalcovna svým vybavením plně vyhovuje 

našemu kapesníkářskému programu a prosíme, abyste laskavě zařídili potřebné kroky, 

aby se s ní počítalo pro zapojení do našeho národního podniku. Kdyby však došlo ke 

koupi tohoto závodu, neměli bychom zájmu o zaměstnání Ing.Winternitze, a to 

s ohledem na osazenstvo.“
238

  

Okresní soud v Náchodě, Okresní národní výbor v Náchodě, Městský národní výbor 

v České Skalici a ČTZ, národní podnik Praha, plus další instituce, vyjadřující se 

k restituční žádosti, nebyly schopny nalézt jednotné řešení. Byla vydána řada prohlášení 

a proběhla obsáhlá vzájemná korespondence, z které je patrné, že proces privatizace byl 

záměrně prodlužován.
239

 V dopise, ze dne 25. září 1947, ČTZ potvrdilo stanovisko 

zaměstnanců bývalé Reichovy továrny, v kterém vyjadřují neochotu spolupracovat 

                                                
236 KEJZLAR  a kol. 1987, 216. 
237 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, restituce Eva Reichová. 
238 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, právní doklady, ČTZ. 
239 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, právní doklady. 
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s restituenty.
240

 Ještě koncem roku 1947 bylo pro různá ministerstva v Praze vydáno 

národním podnikem Přádelny a tkalcovny Jaroměř Hlášení o předpokladech 

znárodnění. Přádelny a tkalcovny zde potvrdily předpoklady firmy Franz Kuhn v České 

Skalici k znárodnění. Základní kapitál firmy byl vyčíslen na 7.300.000,- Kčs, počet 

zaměstnanců k 31.12.1947 tvořil 69 dělníků a 15 vyšších úředníků.
241

 

Angažovanost Přádelen a tkalcoven v rámci získání továrny do svého majetku přinesl 

úspěch. 19. března 1948 vydal Okresní národní výbor v Náchodě na základě rozhodnutí 

Zemského národního výboru v Praze prohlášení o odvolání národních správců 

Ladislava Pavla a Josefa Nováka z firmy Franz Kuhn v České Skalici. Jejich jmenování 

bylo zrušeno a novým národním správcem se staly Přádelny a tkalcovny Jaroměř s 

kooptovaným správcem Antonínem Maryškou, náměstkem oblastního ředitelství 

Přádelen a tkalcoven bavlny v Jaroměři.
242

 Dle výměru vydaného Okresním národním 

výborem v Náchodě byl národní správce především povinen – dle dekretu číslo 5/45 Sb. 

– zabezpečit všechny majetkové hodnoty proti neoprávněným zásahům ze strany 

majitelů Evy Reichové a Ing. Eduarda Winternitze.
243

 

Přes výraznou snahu obou dědiců o urychlení restitučního procesu majetek 

restituován nebyl a další řízení v této věci ukončila vyhláška ministerstva průmyslu 

číslo 1966 uveřejněná v Ústředním listě II č. 148/1948 dne 4. srpna 1948. Majetek 

bývalé firmy Karel Reich / Franz Kuhn byl znárodněn dle zákona 114/1948 Sb. o 

znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě 

některých poměrů znárodněných a národních podniků, který vešel v platnost 2. června 

1948. Téhož roku byla továrna začleněna do národního podniku Lina, přádelny a 

tkalcovny bavlny, národní podnik Jaroměř.
244

 Lina získala v České Skalici všechny 

tři tkalcovny původních židovských majitelů: bývalou tkalcovnu Karel Reich / Franz 

Kuhn (závod 05), Ginz & Winternitz/ Franz Kuhn (závod 06) a Jakub Bondy / Eduard 

Schreiber (závod 04).
245

 [15] 

18. července 1950 vydal Okresní soud v Náchodě s pobočkou v České Skalici výměr 

o znárodnění se zpětnou platností k 1. lednu 1948. V případě dědictví Evy Reichové se 

jednalo o tovární objekt s přilehlými pozemky a nemovitostmi, zahrady, pastvinu a dvě 

vily – vilu v Křenkově ulici č. p. 293 (dříve Havlíčkově), původně obývanou 

                                                
240 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, právní doklady, Okresní soud v České Skalici. 
241 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, právní doklady. 
242 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, Okresní národní výbor v Náchodě, č. j. 7000/48. 
243 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, Okresní národní výbor v Náchodě, národní správce. 
244 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, právní doklady, Okres. soud v Náchodě, pobočka v České Skalici. 
245 KEJZLAR  a kol. 1987, 218. 
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zakladatelem továrny Karlem Reichem, umístěnou v bezprostřední blízkosti továrny a 

druhou vilu v téže ulici, č. p. 526, postavenou Bedřichem Reichem, otcem Evy v roce 

1927-28.
246

 Dům č. p. 293 byl v pozdějších letech využíván částečně jako ubytovna 

Milety, částečně jako nájemní bytový dům. Ve vile č. p. 526 byla v roce 1945 zřízena 

tříletá Odborná škola pro ženská povolání, kterou Eva Reichová absolvovala v letech 

1945-1948. Koncem 50. let byla škola zrušena a dočasně zde byli ubytováni obyvatelé 

vyhořelého českoskalického hospodářského dvora. Mezi lety 1962-1993 zde Městský 

národní výbor v České Skalici provozoval jesle, v kterých byla paní Eva Reichová, v té 

době už Eva Zelená, zaměstnána. V roce 1980 vybudovali občané České Skalice na 

zahradě vily v rámci akce Z
247

 přízemní budovu mateřské školy.
 248

 

V případě továrny Ginz & Winternitz se jednalo o domy č. p. 290 a 291, zahradu, 

role, továrnu č. p. 336, vrátnici č. p. 436 a zahradu. V přejímací rozvaze ke dni 1.1.1948 

byl majetek obou továren vyčíslen částkou 20.840.217,60 Kčs. Nejvyšší položky 

tvořily: 

stroje a strojní zařízení:    5.171.123,- Kč 

budovy      4.912.722,- Kč 

zásoby      6.233.052,- Kč 

finanční majetek v peněžních ústavech  1.012.691,- Kč 

odběratelé a ostatní dlužníci    2.263.401,- Kč 
249

 

 

Národní podnik Lina Jaroměř zahrnoval v roce 1949 čtyřicet znárodněných 

továren z České Skalice, Borovnice, Černožic nad Labem, Černého Dolu, Dolní Branné, 

Dolní Brusnice, Dolního Dvora, Heřmanic, Horní Nové Vsi, Hořic, Jaroměře, 

Jetřichovic, Jilemnice, Josefova, Poličky, Rychnova nad Kněžnou, Vrchlabí, Zliče a 

Žamberka. 

V letech 1947 a 1948 v souladu s vládou schváleným dvouletým hospodářským 

plánem na obnovu a rekonstrukci Československa Lina vyráběla ubrusy, šátky, 

kapesníky, ručníky a ložní prádlo.
250

  

V jubilejním přehledu národního podniku Mileta Hořice, vydaném v roce 1979, byly 

první roky hospodaření národního podniku Lina Jaroměř popsány následujícími slovy: 

„V prvním období po znárodnění šlo především o udržení závodů národního podniku 

                                                
246 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/422, právní doklady, Okresní soud v České Skalici, Restituce 47-53. 
247 Akce Z: v dobách komunistického režimu v Československu neplacená pracovní činnost obyvatel v oblastech, kde 

státní či obecní správa nezvládla z finančních nebo organizačních důvodů svěřené úkoly. 
248 Vladimír ZELENÝ, konzultace 3.4.2017. 
249 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 92/421, účetní doklady, Přejímací rozvaha. 
250 KOZEL 1979— František KOZEL: Mileta, bavlnářské závody, n.p.Hořice v letech 1949-1979. Hořice 1979, 3. 
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Lina v provozu a o zachování jejich podstaty. Léta 1946-1949 znamenala pro 

pracovníky vysoké vypětí a obětavost, aby byly odchyceny obrovské hodnoty 

představující národní majetek v socialistickém vlastnictví. Bylo nutno sladit technické, 

materiálové, zásobovací, odbytové a hospodářské možnosti jednotlivých závodů, 

likvidovat pozůstatky válečného pustošení a vytvořit jednotně organizovaný podnik 

plnící úkoly ukládané státním hospodářstvím.“
251

  

Na jaře 1949 byla do národního podniku Lina povolána organizační skupina 

odborníků z Gottwaldovského podniku Svit, aby vypracovala návrh na přerozdělení 

bavlnářského závodu do menších jednotek, které budou organizačně lépe zvládnutelné. 

Podnik zahrnoval přádelny, tkalcovny, barevny, úpravny a kromě bavlnářské výroby se 

rozšířil ještě o výrobu hedvábnickou a stuhařskou.
252

  

Od roku 1951 byl v n. p. Lina – pod vedením odpovědného redaktora Karla Červinky 

– vydáván údernický časopis Vpřed. Zde byly uveřejňovány aktuální informace ze 

života dělníků továrny a bylo dbáno na jejich ideologickou výchovu. Například v čísle 

6/1952 je zpráva o mimořádné nedělní směně, uspořádané 25. listopadu 1952 u 

příležitosti narozenin prezidenta Klementa Gottwalda. Autoři, což byli v převážné 

většině zaměstnanci továrny, v časopise publikovali vlastní nebo převzaté básně, 

povídky o sovětských partyzánech, vzpomínky na válečné hrdiny. V každém čísle byla 

uveřejněna výzva soudruhům s názvem „Co chtějí komunisté“, kde autor Martin 

Hornák čtenářům objasňoval myšlenky o úloze dělnické třídy, o správném uspořádání 

státu, o bídné vládnoucí buržoazii v minulosti, přičemž v závěru každé stati vyzval 

soudruhy, aby na podobná témata diskutovali na stranických schůzích a ostatním šli 

svými názory příkladem.  

Další hospodářské plánování v Československu bylo podřízeno ekonomické 

koncepci Sovětského Svazu v pětiletém rytmu. V plánech bylo přesně uvedeno, kolik se 

bude vyrábět kterého zboží, kde se bude vyrábět, za jakou cenu, jaké budou mzdy a 

kolik pracovníků se bude na výrobě v jednotlivých podnicích podílet. Během druhé 

„pětiletky“, v letech 1956-1960, proběhla v Československu reorganizace textilního 

průmyslu.
253

 Závody Lina 04 a 05 byly vyjmuty z národního podniku Lina a od 1. 

dubna 1958 převedeny pod národní podnik Mileta, bavlnářské závody Hořice v 

Podkrkonoší, vyrábějící bavlněné zboží a kapesníky. Závody Lina 05 a Lina 04 byly 

                                                
251 KOZEL 1979, 3. 
252 KOZEL 1979, 6. 
253 http://cs.wikipedia.org/wiki/Petiletka, vyhledáno 30.3.2017. 
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pro tuto výrobu velmi dobře vybaveny tzv. revolverovými tkalcovskými stavy 

výhodnými pro pestré tkaní jemné kapesníkové tkaniny.
254

  

Mezi lety 1958-1966 v České Skalici působily tři národní podniky: Mileta, Lina 

a Tiba. Po reorganizaci v roce 1958 zbylé závody n. p. Lina Jaroměř zajišťovaly výrobu 

ještě osm let. Z rozhodnutí ministryně spotřebního průmyslu Boženy Machačové – 

Dostálové byl národní podnik Lina Jaroměř k 1. lednu 1967 zrušen a jejich výrobu 

převzala Tepna Náchod. Zrušení národního podniku Lina Jaroměř v roce 1966 bylo 

poslední organizační změnou v oblasti českoskalického průmyslu. V dalších 

dvaadvaceti letech zde nedošlo k žádným větším změnám; zásadní proměnu přinesl až 

revoluční rok 1989.
255

  

Mileta, bavlnářské závody Hořice byly založeny § 23, odst. 1 dekretem prezidenta 

republiky, vyhláškou ministra průmyslu číslo 1298/49 a zřizovací listinou dne 3. října 

1949 pod názvem: Mileta, bavlnářské závody, národní podnik. Předmětem podnikání 

bylo „předení, tkaní, bělení, barvení, úprava textilních surovin, nabývání a odbyt těchto 

surovin a zboží tohoto druh“. Výroba byla soustředěna na kapesníky.
256

  

V rámci reorganizace československého průmyslu v roce 1949 se kromě Milety 

výrobou kapesníků, zaobírala také Lina (do konce roku 1966), Mostex, Kanap a Orban. 

Na rozdíl od Milety, však v těchto závodech představovala výroba kapesníků jen 

několik procent výroby. 

V první fázi podnikání, mezi lety 1949-1950, soustředila Mileta znárodněné továrny 

z Hořic a okolí, z kterých vytvořila deset provozoven. Centrálním závodem se stala 

Mileta Hořice 01. Závody byly označeny čísly: 

01 Hořice – sdružovala celkem tři tkalcovny: 1. tkalcovnu na Husově třídě, což byla 

původní tkalcovna a vzorkovna kapesníků patřící Izáku Feursteinovi, za 

války arizována firmou Gschwendt a spol. (456 stavů) 2. tkalcovnu na 

Habru, což byla původní tkalcovna, založená bratry Goldschmidtovými, 

v roce 1920 ji zakoupil Izák Feurstein a na počátku války firma František 

Brůna (600 stavů) a třetí tkalcovnu v Poličce, provozující 480 stavů 

02 Hořice – tkalcovna, původně Hořická mechanická tkalcovna, šlichtovna a 

úpravna Karel A. Tuček & Bartoň, před válkou firmu zakoupil J. 

Sehnoutka z Hradce Králové (640 stavů) 

                                                
254 KEJZLAR  a kol. 1987, 224. 
255 KEJZLAR a kol. 1987, 219. 
256 KOZEL 1979, 101. 
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03 Miletín – tkalcovna, založena 1903 Emmanuelem Frankem Duschem, od roku 

1905 provozovaná firmou Ferdinand Goldschmidt, Lázně Bělohrad, 

v roce 1924 ji odkoupila firma Dlabola a spol. Chvalkovice (500 stavů) 

04 Horní Nová Ves – tkalcovna, původně mechanická tkalcovna a šlichtovna V. 

Kremlička a syn, v roce 1948 firma pod národní správou (667 stavů) 

05 Horní Nová Ves – tkalcovna, přebudovaná ze starého mlýna firmou Bohumil 

Šola, Stará Paka (140 stavů) 

06 Dolní Nová Ves – tkalcovna, původně Václav Stuchlík, mechanická tkalcovna 

Lázně Bělohrad (207 stavů) 

07 Smidary – přádelna, původně přádelna Franišek Brůna, Plavy a Turnov,  

08 Smidary – tkalcovna, sesterský závod Smidary přádelna 

09 Nový Bydžov – tkalcovna a obrubovna, původně továrna obvazových, sanitních 

textilních potřeb Miroslav Hurych, Nový Bydžov (120 stavů) 

10 Hořice – obrubovna, původně textilní velkoobchod konfekce a prádla V. 

Lovecký, za války podnik arizován firmou Richter a spol.  

11 Trotinka – závod určený pro generálku stavů
257

 

 

V roce 1949 bylo v těchto závodech zaměstnáno 1.695 zaměstnanců, včetně 83 

úředníků podnikového ředitelství. Hned v následujícím roce 1950 došlo k první 

reorganizaci závodu a v roce 1958 k druhé, podstatně razantnější. Průběžně docházelo 

ke konsolidaci závodů, byl ucelen jednotný program, zejména po stránce technické a 

organizační, výroba se soustředila výhradně na kapesníky, došlo k likvidaci nejmenších 

a zastaralých závodů, některé provozovny byly převedeny pod národní podnik Tiba 

Dvůr Králové a naopak jiné byly do Milety Hořice začleněny. Ve většině závodů byla 

provedena rekonstrukce a obnovovalo se strojové vybavení dodávané českými strojními 

závody. Všechny tkalcovny byly automatizovány jednočlunkovými stroji.
258

 

V roce 1958 Mileta Hořice zahrnovala 16 závodů, včetně tří českoskalických – 

bývalou továrnu Reichovu – Mileta, závod 03 a Bondyovu – Mileta, závod 02, které 

byly využity jako pestré tkalcovny a Ginz & Winternitzovu, která pracovala pro obě 

továrny jako přípravna. I tyto závody byly rekonstruovány a docházelo k postupné 

výměně tkalcovských stavů. V závodě 02 bylo již v době, kdy zde provozovala výrobu 

Lina Jaroměř, počítáno s využitím tkalcovny pro pestré tkaní kapesníků. Proto byla 
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provedena postupná výměna tkalcovských stavů a v roce 1958 zde bylo k dispozici 223 

nových strojů a pracovalo zde 200 zaměstnanců. Provoz tkalcovny 02 se propojoval 

s provozem tkalcovny 03, který byl také rekonstruován. Po válce se bývalá Reichova 

továrna potýkala s problémem nedostatku pracovních sil a v provozu bylo jen 136 

stavů. Koncem 50. let se zde již pracovalo na dvě směny na 198 stavech. Oba závody 02 

i 03 byly později spojeny pod označením Mileta závod 03. Továrna Ginz a Winternitz 

sloužila až do roku 1989 jako přípravna pro tento sloučený závod 03.
259

 

Do roku 1967 byl vytvořen dobře organizovaný podnik s 3.800 zaměstnanci, 

který byl jediným specializovaným výrobcem kapesníků u nás. Disponoval řadou 

odborníků a pozornost byla věnována učňovské mládeži. Významným posunem 

v technologii výroby bylo zbudování plně automatické tkalcovny s 878 čtyřbarevnými 

stavy zn. Textima. Podle slov podnikového archiváře to byla největší automatická 

výroba kapesníků na světě. Také v oblasti barvení došlo k inovaci, závod přešel od 

neekonomického zastaralého způsobu na moderní způsob barvení „osnov na válech“. 

V úpravně bylo obnoveno strojní vybavení a byl zde instalován účinný mercerizační 

stroj, tři sušící a egalizační rámy a automatická chloroperoxidační bělící linka 

s optickým dobělováním. V souladu se světovou módou bylo zavedeno barvení uni-

kapesníků, které byly do té doby artiklem nejlepších švýcarských firem. Od konce 50. 

let 20. století se prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Centrotex dařilo Miletě 

exportovat kapesníky do celého světa, převážně do zemí s vyspělejší ekonomikou.
260

 

Snaha zabezpečit plynulou výrobu a dodávat na trh kvalitní zboží brzy přinesla svoje 

ovoce. Do roku 1966 byla Mileta Hořice vyznamenána dvěma Rudými prapory vlády a 

Ústřední radou odborů, devíti Rudými prapory Ministerstva spotřebního průmyslu a 

Odborového svazu, třemi diplomy za vzorné plnění exportních úkolů a řadou jiných 

vyznamenání a uznání. Úspěch vyvrcholil v roce 1966, kdy byl Miletě propůjčen Řád 

práce a v následujícím roce 1967 jí byl přiznán titul „Podnik socialistické práce“.
261

 

V uplatňování nových forem práce Mileta Hořice nezapomínala na příležitost 

motivovat své zaměstnance v rámci různých soutěží mezi kolektivy i jednotlivci, jako 

například Soutěží ve zlepšovatelském a vynálezeckém hnutí, Soutěží Socialistického 

svazu mládeže – Reflektor, Soutěží „Jezdím bez nehody“, Soutěží „Ligy šiček“, 

Metodou Smirnovovou, Metodou přejímání strojů do socialistické péče, Seratovským 
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hnutím a řadou dalších. Nejvýše byla hodnocena soutěž o titul „Brigáda socialistické 

práce“. V Miletě se této soutěže účastnilo 118 brigád (1279 zaměstnanců). K začátku 

80. let titul obdrželo 36 brigád (409 zaměstnanců).
262

 

Vedení podniku si uvědomovalo, že výrobní úspěch není určen jen technologií a 

zvyšováním produkce, ale že je potřeba se zaměřit na kvalitní zázemí svých 

zaměstnanců. V prvních poválečných letech měl závod výhodu v podobě 

zapracovaných odborníků tkalců a mistrů seřizovačů, kteří zajistili plynulý provoz a 

jeho rozšiřování v podobě zaškolování nových pracovních sil. V průběhu let však 

vznikla silná konkurence v jiných oborech, zejména ve strojírenství, kde bylo 

zaměstnancům poskytováno lepší zázemí, než nabízely textilní továrny. Krize přišla 

koncem 50. let, kdy řada kvalifikovaných kádrů odcházela do důchodu. Průměrný věk 

zaměstnanců Milety byl v té době 45 let. Veškerá pozornost byla tudíž věnována 

mládeži, jejich vzdělání a odbornosti. V roce 1959 Mileta zřídila vlastní učňovskou 

školu v Hořicích včetně internátu. V 70. letech měla závodní internátní zařízení 

k dispozici 260 lůžek. Zaměstnanci měli také možnost navštěvovat večerní školu nebo 

dálkově studovat na Střední průmyslové škole textilní v Ústí nad Orlicí.
263

  

 Nábory mladých dívek byly od 60. let rozšířeny na Slovensko a jižní Moravu. 

Během let se v závodě vyučily stovky dívek, ale jen velmi málo jich zůstávalo 

v Hořicích. Většina z nich se vracela zpět do svých domovů a uplatňovaly se v jiných 

oborech.
264

 Závod se proto od 60. let podílel na bytové výstavbě, budování předškolních 

zařízení a rekreaci zaměstnanců. Zaměstnancům přispíval finančními částkami na 

výstavbu rodinných domů v Hořicích, v 70. letech získal závod možnost výstavby 

nových družstevních bytů v Hořicích, České Skalici, Lázních Bělohrad, Borovnici, 

Černém Dole, Vrchlabí, Podhůří a Víchové nad Jizerou a finančně se podílel na 

rekonstrukci 250 bytových jednotek, které v poválečných letech získal do správy.
265

 

V 60. letech vybudoval závod vlastním nákladem jesle pro 60 dětí a mateřskou školku 

pro 90 dětí, které postupně rozšiřoval, takže koncem 70. let závodní předškolní zařízení 

navštěvovalo téměř 400 dětí. V 70. letech byla rekonstruována podniková chata Mileta 

ve Velké Úpě, disponující v 80. letech 80 lůžky. Závod se též formou finanční podpory 

podílel na dovolených zaměstnanců. Nechal postavit rekreační chaty u rybníka Branžež 

v Českém ráji a provozoval stanový tábor na Zemplínské Šíravě. Ve spolupráci 
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s národním podnikem Potraviny Hradec Králové vznikl podnikový tábor Mileta 

v autokempinku Kraněvo na černomořském pobřeží a každoročně byly organizovány 

podnikové rekreační pobyty u jugoslávského pobřeží. Pro děti zaměstnanců byly 

pravidelně pořádány prázdninové pionýrské tábory.
266

 

 Rozšířením náborové oblasti do obcí vzdálených až dvacet kilometrů od závodu 

vznikl problém s návratem pracovnic domů po ukončení odpolední směny ve večerních 

hodinách. Závod proto zajišťoval večerní rozvoz pracovnic v České Skalici, Lázních 

Bělohrad a v Hořicích.
267

 V péči o zaměstnance samozřejmě nechybělo ani levné 

stravování v závodních kantýnách a zdravotní péče u závodních lékařů. V 60.-70. letech 

byla v závodě nastavena organizovaná péče o zaměstnance, která byla až do roku 1989 

neustále vylepšována, zejména díky závodní odborové organizaci ROH.
268

 

V 80. letech letech došlo v návaznosti na vývoj světového trhu k určitému 

odklonu od specializace výroby kapesníků a závod zavedl výrobu bavlněných 

sortimentů kvalitativně i charakterově odvozených od kapesníkářské výroby. Jednalo se 

zejména o batisty a šátky, košiloviny, lůžkoviny a hotelový stolní program – ubrusy a 

prostírání. Od 90.let se v prosperující Miletě začala řešit privatizace majetku a některé 

provozovny závodu byly vráceny dědicům původních majitelů. Ze zbývajících částí 

vznikla akciová společnost Mileta a.s., vyrábějící textil s důrazem na produkci brokátů, 

damašku a batistů se saténovými pruhy pro africké a arabské trhy. 90% produkce je 

exportováno. V posledních letech se Mileta a.s. ve spolupráci s italskými výrobci 

soustředí na originální kolekce košilovin Erba Italia, obsahující mimo jiné proslulou 

značku Cottonova, nežehlivou úpravu pro bavlněné látky. 

 

Bývalá Reichova továrna se od roku 1939, kdy ji rodina musela opustit, do 

restituce v roce 1993, kdy byla vrácena jediné přeživší dědičce, stala součástí majetku 

německého občana a poté velkých národních podniků. Budiž jim ke cti, že vždy, za 

každého režimu a v jakékoliv situaci, se zde vyráběl textil, což bylo jejím prvotním 

posláním vdechnutým v roce 1899 zakladatelem Karlem Reichem.  

 

                                                
266 KOZEL 1979, 92. 
267 KOZEL 1979, 88. 
268 ROH: Revoluční odborové hnutí, nejmasovější společenská odborová organizace v socialistickém 

Československu. 
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5.7. Restituce majetku, události po roce 1989 

 

Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 došlo na území 

Československa k řadě změn v majetkoprávních vztazích v rámci soukromého 

vlastnictví. Jedním ze základních pilířů polistopadového uspořádání bylo vydání 

souboru zákonů v letech 1990–1992, týkajících se restituce zabaveného majetku po roce 

1948 a z období nacistické okupace.
269

 Se zásadními změnami společenského 

uspořádání souvisela novela občanského zákoníku, provedená zákonem č. 509/1991 

Sb., s účinností ode dne 1. 1. 1992, která v § 872 odst. 1 občanského zákoníku změnila 

ex lege právo osobního užívání pozemku ve vlastnictví fyzické osoby. Kromě zákona o 

mimosoudních rehabilitacích byl přijat další zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění 

následků některých majetkových křivd, jenž byl motivován úmyslem vrátit zabavený 

majetek oprávněným vlastníkům poškozeným komunistickým režimem, či jejich 

dědicům a rodinným příslušníkům a zákon 212/2000 Sb. o zmírnění některých 

majetkových křivd způsobených holocaustem. Restituce s sebou nesly celou řadu 

komplikací jak původním vlastníkům a jejich právním nástupcům, kteří se museli 

mnohdy vyčerpávajícím způsobem domáhat zabaveného majetku, tak i v soudních 

sporech, kdy docházelo k pochybnostem o oprávněnosti restituce u některých 

subjektů.
270

 

Paní Eva Zelená požádala o restituci rodinného majetku sestávajícího z továrny, 

přilehlých pozemků a budov, dvou domů (č. p. 293 a č. p. 526) a zahrady v roce 1991. 

Dříve, než bylo možné podat restituční nárok, bylo nutné právně oddělit původní 

majetek rodiny Reichovy a rodiny Winternitzovy.
271

 Majetky obou rodin byly sloučeny 

arizátorem Franzem Kuhnem a orgány zabývající se restitucí po roce 1945 nebyly 

schopny nebo nechtěly tuto situaci vyřešit. Status sloučených továren přetrvával až do 

roku 1989. Jelikož prostory továrny využíval v roce 1989 národní podnik Mileta Hořice 

a obě vily byly ve vlastnictví města České Skalice, žádost o privatizaci majetku musela 

být uplatňována pro každý objekt zvlášť.
272

 

Rozhodnutí o privatizaci a předání majetku obdržela paní Eva Zelená v roce 1993. 

Od doby, kdy se sedmnáctiletá Eva Reichová vrátila z koncentračních táborů a začala 

uplatňovat dědické právo na otcův majetek, uplynulo dlouhých čtyřicet osm let.  

                                                
269 http://www.dejinyvpohode.cz/, vyhledáno 1.4.2017. 
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271 Vladimír ZELENÝ, konzultace 3.4.2017. 
272 Vladimír ZELENÝ, konzultace 3.4.2017. 
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Dle informací pana Vladimíra Zeleného nebyl restituovaný majetek v dezolátním 

stavu, ale ve „stavu běžného opotřebení“. Restitucí byl definitivně ukončen provoz 

v továrně Mileta Hořice, závod 03 Česká Skalice. V letech 1993-1998 byl prostor 

pronajímán společnosti Batist s.r.o. vyrábějící pomůcky k ošetřování ran a zdravotnické 

potřeby pro hygienu pacientů i personálu. Od roku 1998 je tovární objekt pronajat 

společnosti Nyklíček a spol., s.r.o., patřící mezi tradiční české bavlnářské výrobce. 

Továrna Bedřich Reich tedy slouží svému původnímu účelu – výrobě textilu.
273

 Ve 

stejném roce (1993) ukončilo město Česká Skalice provoz jeslí ve vile č. p. 526. Vila je 

dnes částečně obývána rodinou Zelených – bydlí zde dcera paní Zelené, Věra 

Krämerová – částečně je pronajímána ordinacím odborných lékařů. Vila č. p. 293 byla 

v době restituce nejvíce opotřebována, jelikož n. p. Mileta mezi lety 1960-1990 

investoval minimální částky do údržby a oprav bytů a společných prostor domu. Dům 

byl rodinou Zelených částečně rekonstruován a v současné době je pronajímán jako 

bytový dům. Některé části rodinného majetku nemohly být vráceny z důvodu „obecně 

prospěšné činnosti“, což se týkalo například pozemku, kde byla vybudována úpravna 

vody nebo části zahrady č. p. 526, kde byla v 80. letech postavena mateřská školka. 

V roce 2003 byla rodinou Evy Zelené založena akciová společnost s názvem 

Bedřich Reich, a.s. Ačkoliv se Bedřich Reich podílel na provozu továrny od 20. let 20. 

století, v úctě ke svému otci ponechal i po jeho smrti původní název továrny: „KAREL 

REICH, MECHANICKÁ TKALCOVNA V ČESKÉ SKALICI. Posledním majitelem 

před znárodněním byl ovšem FRANZ KUHN, archivní fondy tudíž nesou název 

německého arizátora. Současná existence a název továrny Bedřich Reich, a.s. je tedy 

jakousi poctou Bedřichu Reichovi a zadostiučiněním za padesát let neprávem odňatého 

majetku a násilnou smrt členů Reichovy rodiny.  

Tři prosperující textilní továrny v České Skalici založené židovskými rodinami Karla 

Reicha, Jakuba Bondyho, Julia Ginze a Maxe Winternitze – byly v roce 1939 zabrány, 

majitelé posláni do koncentračních táborů, rodiny vyvražděny. Poválečná doba s 

komunistickou diktaturou přinesla jen další násilí, křivdy a zmar. Dnes se již nikdo 

nepozastavuje nad okamžikem, kdy v 90. letech docházelo k navracení majetku 

původním majitelům, nebo jejich dědicům. Pro mnoho rodin šlo o významný okamžik a 

alespoň částečné narovnání křivd, způsobených fanatickými diktaturami nacismu a 

komunismu, za kterými stáli lidé přivlastňující si právo rozhodovat o druhých. 
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V současné době se společnost Bedřich Reich a.s. věnuje pronájmu nemovitostí. 

Statutární orgán tvoří rodina Evy Zelené: Vladimír Zelený (syn) předseda 

představenstva, paní Eva Zelená a její dcera Věra Krämerová tvoří členy 

představenstva.   

  

Závěr 
 

Hospodářská situace v našich zemích zaznamenala od poloviny 19. do začátku 20. 

století přerod z industriální periferie k moderní průmyslové oblasti Rakouska-Uherska.  

Měly k tomu dobré předpoklady. K těm nejdůležitějším patřila vysoká hustota 

obyvatelstva a fungující síť komunikací, včetně železničních tratí.
274

Původně 

zemědělsky zaměřené Podkrkonoší s rozvinutou domácí výrobou pláten v tkalcovských 

dílnách se v letech 1837-1900 přeměňovalo v textilní průmyslové centrum východních 

Čech. Náchodsko se díky tomu začátkem 20. století řadilo za Libereckem a Brněnskem 

k třetí nejvýznamnější textilní oblasti v množství továren, počtu obyvatel pracujících 

pro textilní průmysl a objemu vyrobených látek.  

Cílem této práce nebyl strohý popis vývoje textilního průmyslu v části Náchodska, 

ale pokus o vystižení industriálního vývoje jako součásti lidského počínání, které 

změnilo životy mnoha lidí, ať byli na straně zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců.  

V prvních dvou kapitolách jsem se věnovala obecným informacím o pěstování lnu 

v Podkrkonošské oblasti, způsobu a organizaci jeho zpracování, novým materiálům, 

vznikajícím dovozem bavlny, a strojům, které bylo třeba k takové výrobě zkonstruovat.  

Z obecného přehledu o rozvoji textilní výroby byl pohled zaměřen na čtyři města 

náchodského regionu: Náchod, Červený Kostelec, Malou Skalici a Českou Skalici. 

Poslední dvě města tvořila od roku 1942 jeden celek pod společným názvem Česká 

Skalice. V uvedených městech jsem chronologicky popsala postupné zakládání 

textilních továren mezi zmíněnými lety 1837-1900, samostatnou kapitolu jsem věnovala 

strojnímu vybavení, které bylo pro zachování kvalitní výroby klíčové. 

Pokud je v odborné literatuře řeč o textilních továrnách České Skalice, s jistotou 

mohu říci, že se bude hovořit o tkalcovně a barvírně velkopodnikatele Ladislava 

Bartoně. Není divu, byla to největší továrna ve městě a patřila rodině Bartoňů 

vlastnících další velké továrny v okolí, zejména v Náchodě. Zaměření této práce se 
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ubíralo jiným směrem – ke třem menším textilním tkalcovnám židovských majitelů, 

založených mezi lety 1890-1900, a to z jednoduchého důvodu: dnes je jejich historie 

v České Skalici téměř zapomenuta. Úkolem historiků je zaznamenávat a interpretovat 

minulost prostřednictvím ucelených přehledů, ale také prostřednictvím historie malých 

příběhů zaměřených na jakoukoliv oblast našeho života – na konkrétní osoby, rodiny, 

domy, továrny. V těchto malých historických příbězích jde o živější formu vyjádření, 

kde může být uplatněna například orální historie, zaznamenávající svědectví pamětníků,  

neboť ne vše je zaznamenáno v archivních dokumentech. Měla jsem to štěstí, že paní 

Eva Zelená, roz. Reichová, vnučka zakladatele mechanické tkalcovny v České Skalici 

Karla Reicha a dcera Bedřicha Reicha a paní Vilma Lábusová, roz. Winternitzová, 

vnučka zakladatele továrny Ginz & Winternitz Maxe Winternitze a dcera Ing. Eduarda 

Winternitze, byly ochotné takové svědectví vydat.  

Karel Reich, Jakub Bondy a Max Winternitz  mezi lety 1890-1900 založili 

textilní továrny v České Skalici, byly podnikaví, pracovití a dbali na vzdělání svých 

dětí. Podařilo se jim provozovat textilní továrny v hospodářsky nejisté první polovině 

20. století. Z účetních výsledků, jejichž části jsou k dispozici v Státním oblastním 

archivu v Zámrsku je patrné, že se všem třem továrníkům podařilo úspěšně vyrábět 

textil a obchodovat mezi lety 1900-1929 i překonat nejobtížnější období krize 30. let. 

Přestože továrny během krize částečně, nebo úplně omezily výrobu, již koncem 30. let 

vykazovaly první zisky. Lze předpokládat, že začátkem 40. let by s největší 

pravděpodobností nastala prosperita výroby i obchodu. Rokem 1939 však museli 

židovští majitelé své působení ve vlastních továrnách ukončit.  

Důležitou částí textu je pasáž věnovaná dělníkům, kde jsem se snažila odpovědět 

na otázky týkající se jejich životních změn poté, co opustili rodné chalupy a vydali se 

do měst za prací v továrnách. Čerpala jsem z práce Jarmily Šťastné Změny ve způsobu 

života tkalců na Náchodsku v procesu industrializace. V práci uvádím ukázky výpovědí 

obyvatel z okolí Náchoda, pamětníků, vzpomínajících na dobu zakládání prvních 

továren. Dále jsem se věnovala otázce bydlení dělníků v České Skalici a volnému času, 

fenoménu, který se objevil v souvislosti s „novým“ životem na počátku 20. století. 

Detailní pohled a centrální pozornost byla v práci věnována mechanické tkalcovně 

založené Karlem Reichem v roce 1899 v České Skalici. V průvodním popisu archivního 

fondu Franz Kuhn, Deutsche Textil Industrie, Česká Skalice, (fond nese jméno 

posledního majitele před znárodněním), který byl důležitým pramenným materiálem pro 

tuto práci, je následující poznámka: „Spisový materiál vytvořený Karlem Reichem a 
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Bedřichem Reichem, vedený v české řeči, byl příchodem nového majitele Kuhna, jenž 

vedl agendu německy, z velké části vyřazen a zničen. Německý materiál utrpěl po 

skončení okupace.“ Fondy jsou neúplné, což jsem v textu několikrát zmínila. 

Z dostupných archivních materiálů jsem se pokusila krok za krokem popsat proces 

založení mechanické tkalcovny od prvních plánů a zahájení stavby, kolaudace, 

počátků výroby, rozšiřování továrních prostor pomocí přístaveb, provozu v prvním 

desetiletí 20. století, během první světové války, „zlatých“ 20. let a krizových 30. let až 

po nucené ukončení působnosti majitelů v továrně v roce 1939 a její předání arizátorovi 

Franzi Kuhnovi. Informace, jakým způsobem arizátor Kuhn továrnu vedl, jsou opět 

kusé, nicméně bylo zjištěno, že Kuhn zvládl udržet výrobu po celou válečnou dobu, 

z čehož vyplývá, že byl schopný a obratný obchodník a diplomat. I z těchto kusých 

zpráv je však patrné, že Franz Kuhn chtěl dosáhnout úspěchu za každou cenu, k čemuž 

mu zjevně napomáhal jeho fanatismus, obdiv k myšlence fašismu, Adolfu Hitlerovi a 

důležitost, kterou přikládal svému členství v krajně pravicové NSDAP. 

Válečná léta 1939-1945 prožili Reichovi zcela odlišným způsobem, než si dokázali 

představit  a jejich tragickému průběhu jsem se věnovala v kapitole „Rodina Reichova“. 

Zde mi byla kromě zmiňovaných rozhovorů s paní Evou Zelenou a Vilmou Lábusovou 

velmi nápomocna publikace Věry Vlčkové Doufám, dokud dýchám, která mě ostatně 

inspirovala k napsání této práce. 

Méně detailním pohledem jsem zhodnotila provoz továrny během let 1945-1989, kdy 

výrobu zajišťoval národní podnik Lina Jaroměř a od roku 1958 národní podnik Mileta 

Hořice, a to ze dvou důvodů: jednak byla bývalá Reichova továrna pouze jedním 

závodem ze čtyřiceti dalších provozoven podniku Lina a jedním závodem z šestnácti 

provozoven podniku Mileta Hořice. Informace, statistiky, účetnictví a veškeré další 

údaje byly ve velkých závodech uváděny dle zaměření výroby (tzn. pro všechny 

tkalcovny, barevny, přípravny...atd.), nikoliv dle jednotlivých provozoven 01, 02, 03, 

jednak je k dispozici velký objem dat čítající 44 let existence dvou významných 

textilních závodů Lina Jaroměř a Mileta Hořice. Toto období bych navrhovala 

zpracovat v samostatné práci. 

Závěrečná kapitola dějin továrny, která vznikla v roce 1899, v roce 1939 prošla 

arizací a v roce 1948 znárodněním, je současně dovršením práce a v krátkosti popisuje 

restituci, kterou dědička Reichovy rodiny, paní Eva Zelená, uplatnila v roce 1991 a v 

roce 1993 byl definitivně restituční nárok uznán.  
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Sedmdesáté výročí roku 1948, roku vítězství komunistického režimu, který je spojen 

s procesem znárodňování a zabavování majetku československým občanům, si 

připomeneme v příštím roce 2018 a hned následující rok 2019 bude rokem 80. výročí 

okupace Československa nacistickým Německem, spojeným s uplatňováním principů 

Norimberských zákonů a perzekucí židovského obyvatelstva. Svojí diplomovou prací 

jsem chtěla mimo jiné připomenout nechvalně proslulé okamžiky naší historie a to 

s přáním, aby se na ně nezapomínalo. 

Doufám, že se mi podařila naplnit moje očekávaná předsevzetí, která stála na 

počátku této práce.  

 

Poznámka  
 

Zde bych se ráda vyjádřila k psaní správného používání slova žid, či Žid, s kterým 

jsem se potýkala a zjistila, že to je – cituji: „zapeklitá otázka všech prací, které 

pojednávají o židovství“.
275

 Dle Akademie věd ČR, Ústavu pro jazyk český, lze psát 

slovo žid s malým i velkým písmenem: „Velké písmeno se píše, pokud tato jména 

označují příslušníky národa, malá písmena tehdy, jestliže označují příslušníky 

antropologické skupiny: mongol, cikán nebo náboženského vyznání: žid.“ Konzultace 

s odborníky z Židovského muzea v Praze přinesla následující odpověď: „Psaní velkého 

či malého písmene odráží míru židovství, totiž identitu dotyčného nebo skupiny, o které 

se píše. Záleží tedy na tom, jestli dotyčný byl praktikující nábožensky založený – v tom 

případě žid, nebo již asimilovaný a pouze etnicky příslušící k židovství Žid. A 

v některých kontextech se to navíc i překrývá. Viz o identitě též např. K. Čapková: Češi, 

Němci, Židé? (Praha, 2013). Je to tedy většinou na uvážení autora a běžné je napsat o 

tomto pravidle čes. pravopisu a vlastním užití ž/Ž poznámku s vysvětlením a 

zdůvodněním.“ Byť by bylo z dnešního pohledu možná lépe vnímáno psaní Žid s 

velkým počátečním písmenem, rozhodla jsem se používat ve své práci malé písmeno 

„ž“, jelikož jsem v práci hovořila o příslušnících českého národa s židovským 

vyznáním, stejně jako bych používala výrazy křesťan, muslim…atd.  

Dalším „oříškem“ byl Protektorát Čechy a Morava. Dle Slovníku spisovné češtiny 

pro školu a veřejnost (Academia 2006) píšeme „protektorát“ a „protektorát Čechy a 

Morava“ s malým počátečním písmenem. Podle vyjádření jazykové poradny Ústavu pro 

                                                
275 SINGEROVÁ Silvie, Židovské muzeum v Praze, konzultace 30.3.2017 
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jazyk český AV ČR je však praxe v historické literatuře mnohdy jiná a často se setkáme 

s psaním slova „Protektorát“ nebo „Říše“ s velkým počátečním písmenem. Psaní 

„Říše“ připouštějí i Pravidla českého pravopisu, proto nelze zcela odmítnout ani velké 

písmeno ve slově „Protektorát“. Ve své práci jsem zvolila variantu psaní slova 

„protektorát“ s malým počátečním písmenem a „Protektorát Čechy a Morava“ a 

„Říše“ s velkými počátečními písmeny. 

Co se týká Norimberských zákonů / norimberských zákonů, situace je stejná jako 

v předchozích případech. Ve vzdělávacím portálu pro učitele a studenty „Moderní 

dějiny“ a v diplomových pracích právnických fakult je používáno velké počáteční 

písmeno, rozhodla jsem se toto respektovat a v práci jsem také používala velké 

písmeno.  
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Seznam zkratek 

 

C.k. vztahuje se k období monarchie Rakouska-Uherska v letech 1867-1918 

Čís.  číslo 

Č. kat. katastrální číslo pozemku 

Č.p. číslo popisné 

Č.S. Česká Skalice 

ČSDSD Československá sociálně demokratická strana dělnická 

ČSNS Československá strana národně socialistická 

KSČ Komunistická strana Československa 

m.j.  mimo jiné 

MNV Městský národní výbor (v České Skalici) 

OHHK Okresní hejtmanství Hradec Králové 

OHNM Okresní hejtmanství Nové Město nad Metují 

OHN Okresní hejtmanství Náchod 

př.n.l. před naším letopočtem 

roz.  rozená, týká se rodného jména 

SOA Státní oblastní archiv (Náchod, Zámrsk) 

t.m.  tohoto měsíce 

UNRRA Mezinárodní org. založená v roce 1943 na pomoc válečným obětem 

Zl.  zlatý (platidlo)  
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obr.2. Továrna Eduarda Doctora v Náchodě kolem roku 1910 + rozestavěné obytné 

domy v Kladské ulici na místě zbořené továrny, 50. léta
277

 

 

 

 

                                                
276  PREISS—Jar.PREISS: Český průmysl textilní slovem i obrazem. Foto: R.Dvořák – Brunner. 1909 
277 ŠTĚPAŘ 1998—Josef ŠTĚPAŘ: Červenokostelečtí textiláci. Červený Kostelec 1998. Foto: J.Štěpař 
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obr.3. Továrna Theodora Keyzlara v Červeném Kostelci ve 20. letech 20. století
278

 

 

 

obr.4. Interiér textilní továrny na začátku 20. století
279

 

 

                                                
278 ŠTĚPAŘ 1998—Josef ŠTĚPAŘ: Červenokostelečtí textiláci. Červený Kostelec 1998. Foto: J.Štěpař 
278 ŠTĚPAŘ 1998—Josef ŠTĚPAŘ: Červenokostelečtí textiláci. Červený Kostelec 1998. Foto: J.Štěpař 
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obr.5. Návrh tovární haly Jakuba Bondy + obytné vily ve Smiřicích, 1907
280

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
280 http://www.smirice.eu/jine/dum/bondy.htm, vyhledáno 20.4.2017 

http://www.smirice.eu/jine/dum/bondy.htm
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obr.6. Vila Jakuba Bondy a Heřmana Bondy, současný stav
281

 

   

 

obr.7. Max Winternitz a jeho syn Ing. Eduard Winternitz
282

 

 

 

 

 

 

 

                                                
281 Foto: autorka 
282 VLČKOVÁ 2006—Věra VLČKOVÁ: Doufám, dokud dýchám. Náchod 2006. Foto: soukr. archiv Vilmy 

Lábusové 
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obr.8. Návrh tovární haly + přístavby Karel Reich, Česká Skalice, 1899
283

 

 

 

obr.9. Vzor dvou látek vyráběných v roce 1907 továrně Karla Reicha 
284

 

 

 

 

 

                                                
283 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, Karel Reich, sign. 80/2/57, Plán tovární haly,1899. Foto: autorka 
284 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, Vzorky pro stavy, sign. 80/2/49, Vzory látek, 1907. Foto: autorka 
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obr.10. Karel Reich, objednávka zboží z roku 1914
285

 

 

obr.11. Karel Reich, ochranné výrobní známky, 1919
286

 

 

                                                
285 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, Karel Reich, sign. 80/3/70, Objednávka 1914.   Foto: autorka 
285 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, Ochranné známky, sign. 80/2/57, 1919. Foto: autorka 
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obr.12. Vila Karla Reicha (v pozadí) a Bedřicha Reicha, současný stav
287

 

 

obr.13. Franz Kuhn, rodný list, policejní přihláška, legitimace NSDAP, 40.léta 20. 

století
288

 

 

                                                
287 Foto: autorka 
288 SOA v Zámrsku, fond Franz Kuhn, Různé doklady, sign. 80/1/1. Foto: autorka 
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obr.14. Rodina Reichova: Karel Reich, 1861-1932, Eva Reichová v roce 1940, rodina 

Reichova v roce 1912: v popředí Karel Reich a Hedika Reichová, stojící zleva dcery 

Elsa, Olga a syn Bedřich, maminka Gertruda s Evou a Věrou
289

 

 

          

                                                
289 VLČKOVÁ 2006—Věra VLČKOVÁ: Doufám, dokud dýchám. Náchod 2006. Foto: soukr. archiv Evy Zelené 
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obr.15. Znárodněná Reichova továrna. Národní podnik Lina Jaroměř, 50. léta 20. 

století
290

 

 

 

 

                                                
290 SOA v Zámrsku, fond Lina, sign. 93/427, Franz Kuhn. Foto závodu. Foto: autorka 

 


