Tato publikace zachycuje vznik a rozkvět textilní továrny Brunka, kdy rodina Joklova
vybudovala v Humpolci na Brunce impozantní textilní továrnu. Jejich přístup k podnikání,
k zaměstnancům, pracovní nasazení třech po sobě jdoucích generací a přístup ke věcem
veřejným je pro nás vzorem a trvalou inspirací.

V době první republiky zaměstnával soukenický průmysl tři čtvrtiny všech
práceschopných obyvatel Humpolce. I proto bychom měli vědět …
Jaroslav Janeček
Riverich s.r.o.
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Brunka je název severozápadní části města Humpolce o výměře 12,92 km2, kde vyrostla
ve 20. století jedna z nejvýznamnějších textilních továren na českém území.

Součástí průmyslového areálu je zámeček se zahradou

a velkorysá prvorepubliková vila

.
Kniha zachycuje historii tohoto krásného místa.
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ČÁST PRVNÍ

Humpolec, historické ohlédnutí
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Historie města Humpolec

„V Riegrově Naučném slovníku vyskytuje se slovo „humpolácký“ jako synonymum
pojmu hrubý a důkladný, odvozeného právě z jakosti humpoleckého sukna.“.
Dr. Josef Lukášek, Dějiny soukenického průmyslu v Humpolci, 1946

Ve 13.století byla naše vlast ještě kolkolem ohraničena hustými, neproniknutelnými hvozdy.
Pouze dvacet rozličných cest je protínalo a ty byly namnoze tak úzké, že se dva vozy nemohly minouti.
Humpolec vznikl jako strážné místo vybírající clo uprostřed pohraničních hvozdů, kde vedla
důležitá stezka „Via Humpolecensis“ z Prahy na Moravu. Strategická dopravní poloha je jednou ze
základních podmínek, která ovlivnila jak vznik samotného města, tak i jeho následný vývoj.
V 1. pol. 13. století je sídlo popsáno jako město s velkým trojúhelníkovitým tržištěm,
na kterém byl před rokem 1233 postaven kostel.
Do roku 1325 patřilo město církevním majitelům - řádu německých rytířů, želivskému klášteru,
křížovníkům s červenou hvězdou. Pak byl odprodán do rukou šlechty. Majiteli sídla se stali páni z Lipé,
sídlící na nedaleké Lipnici. Následovali páni z Dubé, kteří nad městem vybudovali hrad Humpolec, od
poloviny 16. století nazývaný Orlík. Mezi léty 1420-1496 byl Humpolec majetkem Leskovců z Leskovce,
od nichž usedlost odkoupili Trčkové z Lípy, za jejichž vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví.
Panství prodali v roce 1560 Janu z Říčan.

Hrad Orlík 16. století
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Páni z Říčan

z Lipé

z Dubé

z Leskovce

Trčkové z Lípy

Ještě v 16. století bylo významným zdrojem obživy pro místní obyvatelstvo zemědělství. Vlivem
přírodních podmínek se na Humpolecku dařilo zejména pěstování lnu a chovu ovcí, což byly dobré
podmínky pro vznik tkalcovství a soukenictví.
V době husitských válek (1419-1434) se celá oblast stává prohusitskou. Na nedalekém vrchu
Melechov se odehrály první schůzky husitů i jejich první srážky s panskou mocí.
Období od bitvy na Bílé hoře (1620) bylo dobou násilné rekatolizace, násilného znovuobracení
nekatolíků na římskokatolickou víru jako jediného legálního náboženství. Humpolecké panství bylo pro
účast na stavovském povstání v roce 1621 zkonfiskováno poslednímu českému majiteli Humpolce Karlovi
z Roupova a roku 1623 prodáno německému hraběti Filipu ze Solmsu. Od té doby zůstává město v držení
rodů z řad německé či uherské šlechty.
Humpolec utrpěl velké ztráty v dobách třicetileté války (1618-1648), kdy byla přibližně jedna
čtvrtina města zničena a některé obce v okolí zcela zanikly. V roce 1714 zachvátil Humpolec mor, který si
za šest měsíců vyžádal na 300 obětí. V roce 1763 zničily dva rozsáhlé požáry dvacet pět domů a po
vypuknutí hladomoru v letech 1769-1770 přišlo v humpolecké farnosti o život opět na 300 lidí.
V 18. století patřilo město Humpolec pod herálecko-humpolecké panství, jehož správa byla řízena
z vrchnostenské kanceláře v Herálci. Od roku 1753 bylo panství v majetku Jakuba Benedikta z Neffzernu,
uherského dvorního rady. Jakub založil roku 1755 v Herálci rukodělnou továrnu na lněné a vlněné látky
a zasloužil se o rozšíření pěstování brambor na Humpolecku, které jsou dodnes jednou z nejvýznamnějších
plodin tohoto málo úrodného kraje. Jakub z Neffzernu také založil ve městě pivovar, dnešní Bernard.
Rozvoj města nastal po zmírnění roboty a vyhlášení tolerančního patentu v roce 1781, kdy bylo
povoleno i jiné náboženství. Od druhé poloviny 18. století tedy zde, v evangelickém kraji, mohlo dojít
k rozkvětu soukenického průmyslu.
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Za posledního majitele hraběte Wolkenstein-Troszburga byl Humpolec r. 1807 povýšen na
svobodné město. Ujednání o propuštění z poddanství bylo podepsáno na zámku v Herálci.
Humpolec kolem roku 1795

V roce 1848 bylo v Humpolci již 430 soukenických dílen. Výrazným impulsem pro místní
soukenictví byla příležitost dodávat sukno do Uher za maďarského povstání a pro chorvatskou armádu.
V roce 1910 odvádělo soukenictví 62% místních daní. Humpolec měl téměř 6000 obyvatel.
Bylo zde zřízeno okresní hejtmanství. Okresním městem zůstal Humpolec až do roku 1960, kdy byl při
reorganizaci státní správy připojen k okresu pelhřimovskému.
V 70. letech 19. století si nejbohatší humpolečtí soukeničtí mistři začali budovat továrny a kupovat
moderní stroje na parní pohon. Zatímco v okolních městech, Jihlavě a Pelhřimově, podniky pro
nekonkurenceschopnost průmyslovým centrům v Brně a Liberci zanikly, v Humpolci závodů přibývalo.
Výrazný rozvoj města Humpolec nastal od konce 19. století v důsledku industrializace
soukenického průmyslu a přivedení lokální železnice. Přestavěla se např. radnice, spolkový dům a věž
evangelického kostela. Zvýšil se počet obyvatel.
Kostel sv. Mikuláše 1895

Kostel sv. Mikuláše 1933
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Evangelický kostel 1891

První světová válka 1914-1918 si vyžádala na 130 životů humpoleckých občanů, kterým
byl na Horním náměstí v roce 1926 postaven pomník.
Za druhé světové války 1941-1945 bylo zabito, umučeno či popraveno na 200 humpoleckých
občanů a to včetně téměř celé židovské komunity (100 osob), která tímto zcela zanikla.
Urbanistický vývoj v období komunismu měl na město spíše negativní dopad. Bylo otlučeno
množství historických fasád a uniformně nahrazeno břízolitem, byly přebudovány nejen historické ulice, ale
došlo i ke zrušení celých částí města spolu s tradičními komunikacemi, což výrazným způsobem přetvořilo
charakter města. Mimo jiné zanikla i kulturní památka soukenický herberk (cechovní útulek pro vandrovní
tovaryše).
7. listopadu roku 1980 byla slavnostně otevřena dálnice D1 okolo Humpolce. Tato komunikační
tepna se stala hlavním impulsem rozvoje města.
Po pádu komunismu nastala zcela nová a úspěšná etapa ve vývoji města. U sjezdu z dálnice D1 byl
v roce 1998 vybudován rozsáhlý průmyslový park, došlo k přílivu stabilních a dobře situovaných podniků.
Vytvořil se velký počet pracovních míst v rámci kraje Vysočina.

Zdejší heslo "500 let oblékáme svět" nebyl jen reklamní slogan, ale kus historie a slávy Humpolce.
V 19. století mělo město již natolik rozvinutou soukenickou výrobu, že zaměstnávala na 2 000 lidí a městu
se začalo říkat "Český Manchester". Soukeník Emerich Dítě roku 1879 vytvořil světový rekord, který
přispěl k propagaci města. Za pouhých sedm hodin dokázal zhotovit látku na lovecký oblek pro císaře
Františka Josefa I. Vše sám od střiže ovcí až po utkání. Za další tři hodiny byl oblek ušit a dodán do Vídně.
Není divu, že právě na jeho továrně se v roce 1890 rozsvítila první elektrická světla na Vysočině.

Od roku 2008 uděluje týdeník Ekonom na základě obsáhlého srovnávacího výzkumu všech oblastí,
které mají pro podnikatele a firmy strategický význam, ocenění Město pro byznys.
V letech 2008, 2013 a 2015 se Humpolec umístil na prvním místě, v letech 2010, 2011, 2012 a 2014 na
místě druhém.
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Slavnostní razítko pošty města Humpolce k oslavám 500 let humpoleckého soukenictví
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Historie humpoleckého soukenictví
„Humpolecký soukenický průmysl jest starého původu. Přicházel-li cizinec do Humpolce,
překvapen byl, jda ulicemi, klapotem tkalcovských strojů, divil se, co se to vozí za balíky na vozech, divil se
černé vlně leckde na ploché střeše k sušení rozestřené, divil se rámům, určeným k nabíjení suken, zkrátka
krok co krok setkával se s něčím od soukeničiny.“
Dr. Josef Lukášek, Dějiny soukenického průmyslu
v Humpolci, 1946
Ve vrcholném středověku vznikly řemeslné organizace nazývané cechy. Smyslem cechu bylo hájit
zájmy svých členů, dohlížet na kvalitu a cenu zboží, ale také nedovolit provozování řemesla někomu
dalšímu. To bylo podepřeno městskými výsadami. Kdo v cechu nebyl, byl označován za nepoctivého, za
fušera nebo štolíře.
Cechovní organizace se aktivně podílely na ekonomickém i ostatním životě měst, mnohdy byly jeho
hlavními hybateli. Cechy byly ztělesněním solidarity, pospolitosti, nositeli tradic a pořádku.
Cechy si vystavovaly vlastní řády a artikule, pořádaly různé oslavy a obřady, měly své patrony,
kaple, korouhve, svíce, vývěsní štíty, tuhlice a pečeti. Cechovní pravidla si podle svých potřeb navrhovali
řemeslníci sami a následně je dávali ke schválení vrchnosti. V roce 1625 byla ustanovena pro tovaryše
soukenického cechu v Humpolci pravidla tzv. artikule o 38 článcích. Část těchto artikulí pro ilustraci doby:
„My cechmistři poctivého řemesla soukenického, měšťané a obyvatelé města Humpolce pod Orlíkem
činíme tímto listem přede všemi, kdekoliv čten nebo čtoucí slyšán bude. My jsouce láskou křesťanskou hnuti
k žádosti a prosbě poctivých tovaryšů domácích i vandrovních řemesla nadepsaného dobrovolně s dobrým
rozmyslem našim pro dobrý řád a pořádek cechu našeho povolení své k tomu jsme dali vypsati, tak aby
tovaryši nynější i budoucí uměli a věděli, jak se chovati a spravovati.“
• Abyste se Pána Boha báli, na modlitby k chválení jména jeho svatého do chrámu Páně pilně se scházeli a
jeho milosti božské sloužili;
• Pana purkmistra i pány radní, též pana policejního komisaře i jiné dobré lidi, abyste v poctivosti měli, tak
jakž na koho se sluší;
• Ve verštatech oplzlého mluvení aby zanechali, zvláště kde malé dítky jsou;
• Tovaryši domácí i vandrovní schůzku ve dvou nedělích, aby mívali, který by tovaryš nepřišel, aby pokutu
dal 2 groše malé beze vší výmluvy; pakli by který pro nějakou svou pilnou potřebu přijíti nemohl, tehdy by
tovaryšům starším se odpověděl a dva peníze do pokladnice dal;
• Do hospody bez kabátu aby nechodil žádný tovaryš, ani bez punčoch nebo bos, pokuty dáti má „štungelt“;
• Chtěje některý odejíti, aby se starším tovaryšům odpověděl, a pak může po své potřebě jíti;
• Který by tovaryš sem přivandroval, aby do pokladnice dal i za pivo, tak jak se sbírka děje;
• Kdyby tovaryš dělaje u mistra více sobě počítal, nežli by udělal, ten vězením dostatečným aby trestán byl;
• Páni starší cechmistři o vánocích, aby tovaryše starší volili, jeden z domácích a druhý z vandrovních;
• Který by se mistr s tovaryšem povadil, aby se před cechem aneb staršími cechmistry porovnali, budou to
moci k nápravě přivést jak mistrovi, tak tovaryšovi slušnou náhradu činiti;
• Item, jestliže by který učedlník u mistra se vyučil, ten aby do pokladnice zde „štungelt“ a přináležející příjem
dal, a ten mistr bude povinen, před tovaryši jej postaviti a za vyučeného oznámiti, a ten učedník složí libru
vosku a aby za mladšího byl, ažby se jiný vyučil;
• Dopustil-li by Pán Bůh na některého tovaryše nemoc, buď domácího aneb vandrovního, tehdy budou
povinni starší aby jeden každý noc hlídal po pořádku pod pokutou;
• Kdyby nemocný tovaryš svou mohovitost proutratil na lékařství, budou povinni tovaryši, jak z pokladnice,
tak také sbírkou pomáhati, a když by jej Pán Bůh pozdravil, zase navrátí do pokladnice;
• Abyste v poctivosti měli, řemesla byli pilní, zahálení zbytečného aby zanechali a dílo aby se dobré dělal
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Cechy si zakládaly na své vlastní reprezentaci a rituálech. Cechovní shromáždění se konala
čtyřikrát do roka za účasti celého cechu a také cechovního inspektora. Každý cech měl cechovní
pokladnici, ve které měl povinnost uchovávat generální cechovní artikule a dále osobní doklady
členů, účetní knihy, knihy mistrů a učedníků. V roce 1834 byla založena Kniha památní cechu
soukenického v Humpolci, obsahující dějiny cechu od roku 1624.
Důležitým symbolem cechu byla Matka pokladnice. Byla vyřezávaná, bohatě zdobenená,
měla dva až tři zámky. Do pokladnice byly ukládány všechny cechovní peníze, účty, veškeré listiny
a knihy týkající se cechu, cechovní pečeti a artikule. Matka pokladnice byla vždy obřadně otevřena
při schůzích a nošena při tovaryšské slavnosti kasátu jako oltář veřejně v průvodu. Uložena byla
v cechovní hospodě nebo herberku (noclehárna pro vandrující tovaryše). Po založení tkalcovské
školy byla z posledního herberku U Sládků při posledním kasátu přenesena k řediteli školy.

Matka pokladnice

Vývěsní štít soukenického herberku

Textilní výroba v Humpolci se vždy orientovala na důkladná pevná sukna tzv. lodeny,
zdejší soukeníci většinou vůbec nevyráběli jemné módní látky. Důkladné, ale hrubé sukno se
výborně hodilo na vojenské uniformy, pláště, přikrývky a další. Právě zakázky pro státní instituce,
zejména pro ministerstvo vojenství, představovalo pro humpolecké soukeníky významným
zdrojem obživy již za císařovny Marie Terezie.
V devatenáctém století se soukenictví stává hlavní obživou pro celé město. Kvůli
soukenictví byl zaveden chov ovcí na panských dvorech a na jarmarcích se vlna prodávala naprosto
svobodně. V roce 1848 bylo v Humpolci 430 soukenických dílen, přičemž zde žilo 4 437 obyvatel.
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Přijetí za tovaryše Ferdinanda Skorkovského 1843

Cechovní normy v čase neustále nabývaly na obsažnosti a stávaly se ve své podobě
přežitými. Cechovní ochranářská politika postupně tak zmohutněla, až začala omezovat případnou
podnikatelskou iniciativu a konkurenci. Od 18. století začíná státní moc zasahovat do cechovního
zřízení, v rámci modernizace monarchie docházelo k omezování cechovního systému a nakonec
k jeho úplnému zrušení v roce 1859 liberálním živnostenským řádem.
V Humpolci se přeměna cechu na živnostenské společenstvo soukeníků dovršila v roce
1865, kdy byly valnou hromadou schváleny jeho nové stanovy, které platily od ledna 1866. Je
ovšem třeba dodat, že v zápisech pamětních knih i v úředních dopisech bylo stále označováno jako
cech a pojmenování živnostenské společenstvo bylo používáno zřídka a plně se prosadilo až zhruba
od roku 1910.
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Dopis společenstva c. k. Okresnímu hejtmanství 1909

Stanovy soukenického společenstva z roku 1866 se nedochovaly, ze zmínek z knihy zápisů
ze schůzí je patrné, že se měnily jen v detailech a v roce 1893 musely být znovu vydány tiskem, aby
mohly být rozšířeny mezi všechny členy.
Podle předmluvy těchto stanov: „Jest účelem společenstva pěstovati ducha pospolitého,
udržovati a zvelebovati čest stavu mezi členy a příslušníky společenstva, jakož i podporovati
společné živnostenské prospěchy jeho členů a příslušníků zřizováním záložen, skladů surovin,
tržnic, zaváděním společné práce pomocí strojů a jiných způsobů vyráběcích.“
V čele společenstva působila dlouhá léta významná osobnost humpoleckého soukenictví,
soukenický mistr Jakub Hruška. Ten od mládí vynikal svou veřejnou činností v mnoha oborech.
Hruška také zastával úřad starosty města a byl poslancem Českého sněmu. Humpoleckým
soukeníkům bylo prospěšné zejména jeho vyjednávání o vojenských dodávkách.
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Pozornost mezi předsedy společenstva si dále zaslouží Klement Dubský, který funkci
předsedy společenstva zastával plných 33 let.

Jakub Hruška (1824 – 1897)

Klement Dubský (1843 – 1937)

Většina výrobců sukna se řemeslu vyučila doma u svých otců nebo u mistra z nejbližšího
okolí. Na povinném vandru se soukeničtí tovaryši seznámili i s výrobou jinde a vraceli se
s novými zkušenostmi. S postupem času jich stále větší počet pracoval v některé továrně ve větším
centru textilní výroby v českých zemích nebo v Rakousku a Německu. Stoupal tak počet
soukenických mistrů, kteří poznali přednosti strojní výroby a uplatnili ji potom ve své živnosti.
Zvláště továrnám pak chyběli odborně vzdělaní lidé, kteří by byli schopni zavést a řídit výrobu
nových módních látek, kteří by měli teoretické znalosti o strojích, materiálu nebo odborném
kreslení. Soukeníkům chyběly znalosti o účetnictví a písemné agendě potřebné k vedení živnosti.
Živnostenské společenstvo začalo usilovat o odbornou školu, která začala fungovat od roku
1884 v prozatímně nepotřebných místnostech obecné školy (dnes budova městského muzea).
Na vysokých nákladech na stavbu a vybavení nové budovy se rovným dílem podílelo město,
Živnostenská záložna a společenstvo soukeníků. Nová škola byla slavnostně otevřena 14. 9. 1890.
Při této příležitosti uspořádalo živnostenské společenstvo naposledy soukenickou slavnost kasát.

Tkalcovská odborná škola krátce po dokončení
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M. Voslař, c. k. ředitel odborné školy tkalcovské
O humpoleckém soukenictví
„Vrchnostem poddané město Humpolec nemělo v dřevních dobách veliké důležitosti, ale lze
z kroniky města usuzovati, že v něm tkalcovství vůbec a soukenictví zvláště kvetlo.
Krajina dopřávala řemeslu uvedenému dosti výhod; len dařil se v ní právě tak dobře jako
dnes a pastvin bylo tolik, že chov ovcí ani nemohl být zanedbáván.
Práce tkalcovské byly tehdy jen ruční; dobré trhy na len a přízi zabezpečovaly dostatek
suroviny výrobní a sama vrchnost zavazujíc cech soukenický ku koupi vlny ze svých panství, starala
se, aby vlnu odbyla.
Po zavedení zemáků ochablo pěstění lnu; tkalcovství počalo zanikati. Citelnou ránu utrpělo
tkalcovství výrobky bavlněnými, které později i stroji byly vyráběny a levností vytlačily z domácnosti
výrobky lněné.
Ze tkalcovství kvetoucího ale zanikajícího zbyl jen díl a to soukenictví, které houževnatě
časovým přeměnám vzdorovalo a je podnes základem blahobytu Humpolečanů, kteří nemohli
následovati obyvatel ostatních měst vysočiny Česko-moravské; neboť půda není i sebe
intensivnějšímu hospodaření přízniva a nelákala průmyslu oddaného Humpolečana, aby se mu
věnoval.“

Aby mohli místní soukeníci své živnosti rozvíjet nebo vůbec s nimi začít, potřebovali peníze
na nákup strojů, případně na stavbu dílny nebo továrny. Za tímto účelem vznikla v Humpolci v roce
1870 Živnostenská záložna, kterou až do své smrti 1884 vedl J. Skorkovský. Dále se ve
vedení finančního ústavu střídali soukeníci jako např. továrník Adolf Trnka nebo František Jokl.
Záložna v Humpolci působila dlouhá léta až do znárodnění.
Titulka ročenky Živnostenské záložny 1929

z ročenky 1929
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V roce 1894 se završila usilovná snaha soukenického společenstva a představitelů města o
dovedení železniční tratě do Humpolce. Napojením na železniční uzel v Německém Brodě se
velmi usnadnila a také zlevnila doprava vlny, uhlí a strojů do výroben.
Se vzrůstem společenské prestiže a bohatnutím některých soukeníků souvisí také růst jejich
angažovanosti v sociální sféře města. Továrníci a mistři se také prostřednictvím živnostenského
společenstva starají o vdovy, sirotky, zchudlé a staré mistry, stávají se podporovateli škol, kostelů,
městské chudiny a zakladateli sirotčince a nemocnice. Prosperita města úzce souvisela s prosperitou
soukenictví. Zámožnější továrníci se zcela v duchu dobových zvyklostí vyznačovali větší či menší
dobročinností. Mezi nimi vyniká továrník E. Dítě, který se svou manželkou v roce 1898 založil
a městu věnoval sirotčinec. Nechal postavit a vybavit budovu a daroval ústavu základní fond 6000
korun. V roce 1907 poskytl E.Dítě svůj dům č.78 na náměstí k užívání poště.

Sirotčinec
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1898

Zpráva o sirotčinci

Tabulka chovanců sirotčince

Významným mecenášem se stal i Jan Jokl,
který velmi přispěl ke stavbě městské elektrárnyv roce 1911.

Jokl také věnoval 100 tisíc korun nové Sokolovně a obnovil zrušený evangelický sirotčinec.
Když Jan Jokl v roce 1932 zemřel, usnesli se obecní zastupitelé jednomyslně, že bude na věčnou
paměť zapsáno v zápisech: „Továrník Jan Jokl se zasloužil o město Humpolec“.
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Sokolovna 1929

Úvod k textu otevření Sokolovny
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Tovární výroba v Humpolci
„ Moderní továrny vytlačily starý ráz soukeničiny a přivedly průmysl textilní k netušenému
rozvoji. Stačí zajíti si do vzorné prvotřídní továrny Bratří Joklů v Brunce, kde se podivíte krásným
látkám, jež se tu vyrábějí. Český člověk měl by s důvěrou obraceti se do Humpolce, měl by českým
dobrým látkám dávati přednost.“ Dr. Josef Lukášek, Dějiny soukenického průmyslu v Humpolci,
1946

Tovární výroba v Humpolci měla tyto hlavní představitele - Prokopa Skorkovského,
Emericha Dítě, rodinu Joklových, Závodských, Trnků a bratry Lešovské. V roce 1910 zde bylo šest
továren s 560 zaměstnanci.

V roce 1855 založil první textilní továrnu v Humpolci Prokop Skorkovský. V roce 1868
dostavěl moderní tovární budovu s parním kotlem. Byl prvním vývozcem humpoleckých suken.
Dodával do Uherska, do balkánských zemí a pro srbskou armádu. Na výstavě v Hradci Králové
v roce 1894 získala továrna Prokopa Skorkovského čestný diplom královského hlavního města
Prahy a zlatou výstavní medaili s korunou. Při Národopisné výstavě v Praze získala znovu nejvyšší
ceny. Jeho synové byli odborně vzděláni a měli cenné zkušenosti z továren ve Francii a Belgii.
Továrna na sukna Prokopa Skorkovského
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Prokop Skorkovský (1831 – 1902)

V roce 1901 firma přeorientovala činnost na zasilatelský
obchod se sukny a vlněnými látkami

Emerich Dítě založil svou továrnu v roce 1870. Vyrostla ve významnou továrnu
s největším počtem pracovníků v Humpolci. Brzy získala věhlas po celých Čechách.
V roce 1873 uzavřel Emerich Dítě s velkoobchodníkem Bauerem v hostinci sázku o 100
zlatých, že za 12 hodin zhotoví úplný salonní černý oblek, počínaje ostříháním ovcí, vypráním,
usušením, obarvením, zpracováním na strojích předspřádacích, upředením příze, zhotovením
osnovy, navinutím útku, utkáním látky, jejím zplstněním, opětovným usušením a nakonec ušitím
obleku. Sázku vyhrál, oblek byl zhotoven za 11 hodin. Tento mimořádný výkon se opakoval v roce
1879, kdy byl Emerich Dítě požádán, aby u příležitosti stříbrné svatby Františka Josefa I. a Alžběty
Bavorské pro císaře vytvořil v co možná nejkratším termínu lovecký oblek.
Emerich Dítě byl vyznamenán za zásluhy o soukenický průmysl velkou zlatou medailí
„Viribus unitis“ a jmenován dvorním dodavatelem. V roce 1893 obdržel zlatý záslužný kříž
s korunou a 30. listopadu 1895 další vyznamenání od císaře, rytířský řád Františka Josefa.

Emerich Theodor Dítě (1841-1913)
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V roce 1907 navštívil vysoce postavený čínský úředník Li Š‘min rakouské ministerstvo
zahraničí s cílem navázat spolupráci s monarchií. Ministr zahraničí mu doporučil návštěvu čtrnácti
podniků různého zaměření. Na tomto seznamu se umístila továrna Emericha Dítěte na druhém
místě, po brněnské textilní továrně Aron Jakob Löw-Beer. Ke konci života se Dítě rozhodl továrnu
prodat.
Továrna na sukna dvorního dodavatele Emericha Dítěte, ryt. řádu cís. Frant. Josefa I.

Inzerát v textilních listech

V dubnu roku 1874 vyhořela již nepoužívaná valcha v Brunce, v tomtéž roce byla prodána
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Františku Joklovi a jeho synové zde roku 1906 vybudovali prosperující továrnu. Zpočátku
vyráběli pouze obyčejné sukno, stejně jako většina humpoleckých živnostníků, ale brzy si začali
pořizovat stavy na tkaní jemných a vzorkovaných látek. Jejich zboží poté mohlo konkurovat i
produkci moderních velkoměstských továren a oni sami přestávali být závislí na množství
přidělených zakázek pro armádu. Podnik se rychle rozvíjel, v roce 1910 měl již 100 zaměstnanců a
po druhé světové válce byl největším závodem v Humpolci s 500 pracovníky.
Ing. Prokop Motejl, zeť Ferdinanda Jokla, který továrnu později řídil, byl v roce 1938 zvolen
předsedou textilní sekce Československého svazu průmyslu. Továrna Bratří Joklů patřila mezi
nejlepší soukenické závody v Humpolci a zaujímala přední místo i mezi světovými výrobci.
Podrobnou historii této továrny v Brunce popisujeme ve druhé části knihy.
Fr. Jokl ml.

Jan Jokl

Bedřich Jokl

Ferdinand Jokl

Po 1. sv. válce byla založena firma Josef & Jaroslav Lešovský, výroba suken v Humpolci.
V roce 1932 byla firma přejmenována na Primatex, Josef a Jaroslav Lešovský, továrna na vlněné
látky v Humpolci. Bratři postavili roku 1938 novou továrnu podle vzoru Baťových závodů ve Zlíně.
Vyráběli kvalitní druhy látek, používali nejlepší speciální druhy vln, jejich zboží konkurovalo
anglické produkci. Výroba byla zastavena v říjnu 1944, továrnu zabrala německá armáda. Po válce
byla činnost úspěšně obnovena, roku 1948 přišlo znárodnění a roku 2000 konec výroby.

Josef Lešovský

ing. Jaroslav Lešovský
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Primatex 1939

Továrna na sukna A. K. Smrčka

Továrna na sukna A. Wurm

Továrna na sukna F. V. Trnka

Továrna na úpravu vlněných látek J. Barták

Továrna na úpravu vlněného zboží F. Procházka
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Továrna na sukna F. Jokl mladší

Továrna na pletené zboží Fridolín Závodský

Továrna Karel Trnka

Primatex přádelna

Primatex kancelář
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Při jubilejní výstavě v Praze 1891 bylo humpolecké soukenictví skvěle reprezentováno.
Humpolečtí soukeníci dostali čestný diplom výstavní (továrna Prokopa Skorkovského), jednu zlatou
medaili korporací (Emerich Dítě za vojenská sukna a jemné látky pro stejnokroje úřednictva), tři
stříbrné medaile státní (Jakub Hruška za látky módní a komerční, Ferdinand Vilém Trnka za
vojenská sukna a lodeny), šest medailí stříbrných Obchodní a živnostenské komory (Karel Kocián
za chevioty, flanely a jemná sukna, Ignác Strádal za módní látky, Otto Trnka za štýrské druhy,
Fratišek Jokl mladší za chevioty a štýrské druhy, Karel Trnka a Fridolín Závodský za komerční
sukna a lodeny) a šest bronzových medailí Obchodní komory pražské (Otto Chlupáček, Augustin a
Jan Kryštůfek, A. K. Smrčka, Adolf Trnka a Ferdinand Silvestr Záborský).

Titulka Textilních listů ročník 1900
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Před první světovou válkou tvořilo Česko nejrozvinutější část Rakouska-Uherska.
Pocházelo odsud až 40% veškeré průmyslové výroby v habsburské monarchii.
První světová válka v letech 1914 až 1918 silně ovlivnila i soukenické podnikání. Mnoho
soukeníků bylo osvobozeno od vojenské služby a veškerá produkce šla pro potřebu c. k. armády.
Již ve druhém roce války se projevil nedostatek vlny, a tak se začaly využívat odpady ze starých
vlněných látek, byla hledána náhradní vlákna, používaly se i kopřivy. Přesto zde mnoho podniků
v té době prosperovalo.
Rozpadem Rakouska-Uherska zůstalo na území nové republiky 75% původní kapacity
vlnařského průmyslu a 25% z celkového počtu obyvatel monarchie. Chyběly suroviny, devizové
rezervy na jejich nákup i odbytové trhy.
Po vzniku Československé republiky a vyrovnání se s poválečnými důsledky, nastal ve
dvacátých letech ekonomický růst. Zejména se dařilo firmě Bratří Joklů v Brunce, která získala
státní zakázky na dodávku látek pro uniformy armády, policie a zaměstnance městské dopravy
v Praze.
Výroba se přizpůsobovala novým módním trendům, požadavkům spotřebitelů i výrobcům
konfekce. Prosazovaly se nové technologie. Velmi dobrá kvalita humpoleckých látek byla hlavní
příčinou úspěchu v konkurenci textilní výroby. Humpolec se stal po Brnu největším soukenickým
výrobcem v Československé republice. Celý československý textilní průmysl byl jedním
z nejvyspělejších na světě.
Konjunkturu ukončila celosvětová hospodářská krize let třicátých. K začátku krize
působilo v Humpolci 25 větších i menších soukeníků, vedle toho na čtyřicet zasilatelů. Z údajů o
pracovních poměrech v roce 1933 je patrné, že krize právě toho roku dosahovala v Humpolci svého
vrcholu. V továrně Bratří Joklů, tehdy největší v Humpolci, stejně jako v továrně jejich bratra
Františka Jokla, klesl počet dělníků na 80%. Omezen byl provoz u Trnků a Antonína Kratochvíla.
Pouze v továrně Lešovských pracovalo všech čtyřicet dělníků na plný úvazek šest dní v týdnu.
V ostatních menších humpoleckých továrnách se nepracovalo. Firmy s dostatečným kapitálem krizi
přečkaly a v následujícím období dále prosperovaly.
S nástupem fašismu, zejména pak vytvořením Protektorátu Čechy a Morava, a následně
druhé světové války 1939-1945, byla textilní výroba silně utlumena nejen nedostatkem vlny, ale
zejména přídělovým systémem potravin a všech věcí denní potřeby, včetně látek. Pro nedostatek
vlny se látky musely vyrábět s příměsí dřevité vlny tzv. zellwole. Vlněné hadry a textilní odpad se
staly ze zákona sledovanými surovinami výhradně pro vojenské účely.
Do konce roku 1941 vyráběl humpolecký soukenický průmysl bez propouštění. V roce 1942
byla výroba soustředěna do čtyř větších závodů. Stav zaměstnanců se v humpoleckém textilním
průmyslu zmenšil z tisíce šesti osob v roce 1937 na sedm set šedesát.
Fašistická okupace a válka přinesly nejen z ekonomického hlediska celé zemi hrozné
následky. V národním hospodářství se rozvíjely pouze „služby válce“, došlo k rabování zdrojů a
také k bombardování. Na konci války klesla výroba celého průmyslu v ČSR na polovinu,
zemědělství a půda byly vyčerpány, doprava rozvrácena.
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Osvobození Rudou armádou, květen 1945

Ve válkou zničené Evropě se i v prvních mírových letech nadále projevovaly potíže se
zajištěním kvalitní vlny a s obnovou obchodních vazeb a odbytových možností.
I přes všechny tyto problémy se již v roce 1947 podařilo dvanácti textilním továrnám a
šestnácti soukenickým živnostem obnovit svoji předválečnou výrobu.
Po komunistickém převratu v únoru 1948 byly všechny textilní továrny ve městě
zestátněny a začleněny do dvou národních podniků Sukno a Českomoravský len. Soukromé
soukenictví bylo zlikvidováno do konce roku 1949, kdy se posledních deset soukromých
podnikatelů „dobrovolně“ přihlásilo do n. p. Sukna. Zámek v Herálci byl přeměněn na rekreační
středisko a ubytovnu n. p. Sukno.
V roce 1949 byla Československá republika jedním ze zakládajících členů RVHP (Rada
vzájemné hospodářské pomoci). Byl to mocenský nástroj na ovládání ekonomiky socialistických
států Sovětským svazem a sovětský protipól Marshallova plánu (americká pomoc poválečné
Evropě). Sklářský průmysl, ale i textilní a chemický se i během komunistického režimu do 80. let
ještě stále pohyboval na špičkové světové úrovni.
Dobré jméno humpoleckého zboží trvalo i po znárodnění. Část vyráběného zboží se
vyvážela hlavně do Jihoafrické republiky, USA a Kanady. Pro tyto náročné trhy byly zhotovovány
zvláštní kolekce z česané příze. V počátcích studené války (stav politického a vojenského napětí
mezi komunistickými a západními státy 1947-1991) došlo ke snižování dodávek a koncem roku
1953 k úplnému zastavení. Vývoz se přestěhoval na hlavně do SSSR a NDR. Přesto byl koncem
60. let podíl exportní výroby čtyřicet procent z ročního plánu. Zboží se opět vyváželo do 50 zemí
celého světa, mezi nejnáročnější odběratele patřila Kanada, NSR, Švýcarsko, JAR a všechny
severské státy.
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Ukázky produkce n.p. Sukno:
(Atlas vlnařských tkanin, generální ředitelství vlnařského průmyslu Brno)
Hubertusová tkanina (Loden)

Sukno (Broad Cloth)

Donegal (Donegal)

Harris Tweed (Harris-Tweed)

Ševiot (Cheviot)

Tatrsál (Tattersall)
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Z mezinárodní obchodní korespondence
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Ještě v roce 1989 získalo SUKNO s.p. ocenění Nejlepší výrobek ministerstva průmyslu
za svůj stoprocentně vlněný mykaný oblek, dezén 36011 Sherry, výrobek určený na vývoz,
větším dílem do Spojených států amerických. V tomto roce vyvážel podnik celkem do devatenácti
států na čtyřech světadílech.
Vyrábělo se také pro vnitřní trh, ale pro nedostatek kvalitních surovin v daleko nižší
kvalitě. Zpočátku tvořily velkou část výrobního programu látky pro veřejný sektor, po roce 1954
tkaniny pro pánské svrchní odívání a v důsledku specializace celého vlnařského průmyslu
v Československu výhradně látky pánské oblekové.
V listopadu 1989 proběhla v Československu „sametová revoluce“. Byla zrušena vedoucí
úloha komunistické strany a Československo se vydalo směrem k demokracii a ke kapitalismu.
Již v 80. letech ztratil socialismus dynamiku, schopnost hospodářského růstu a konkurence.
Po rozpadu Sovětského svazu a RVHP ztratil průmysl „bezedné“ východní trhy. Mnohé podniky
žijící léta v této socialistické izolaci nebyly schopny unést tvrdý tlak světového trhu a dopad
celosvětového přesunu výroby z Evropy a Ameriky do Asie. Textilní průmysl v ČR prakticky
nepřežil a i výroba v Humpolci skončila krátce po privatizaci podniků v 90. letech 20. století.
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Jak se sukno vyrábělo
„Nová generace pomalu už nebude ani znáti starého názvosloví. Nebude už věděti, co to byl
půlštok, nopajzl, rechna, hapalík. Mladší generace už také neví, jak u Vincenců za vraty stávala
kadečka, zmizely rámy ze zahrad, z dnešních mládenců už žádný nebude putovati do valchy k válení
suken.“
Dr. Josef Lukášek, Dějiny soukenického průmyslu v Humpolci, 1946

Soukenická dílna 1879

Ovčí vlna patřila a stále patří mezi nejvýznamnější textilní vlákna živočišného původu.
Ostříhaná vlna z ovcí tvoří souvislou vrstvu nazývanou rouno. Střižní vlna samotná nebo ve
směsích se syntetickými vlákny se používá při výrobě šatových, oblekových nebo plášťových
tkanin, přikrývek, nábytkových tkanin i koberců.

Spřádání příze na kolovratu, spřádá paní Trnková
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Rouno se pralo, sušilo a vyvařovalo v barvicím roztoku použitím např. borůvek či duběnek
(barvení). Pak se čechralo, rozvolňovalo až na jednotlivá vlákna a urovnávalo (mykání - od slova
smýkat). Sjednocená vlákna se zhušťovala do pramene vláken. Pramen se dále protahoval
(posukování), česal pro zbavení krátkých a zauzlovaných vláken a vytvářel se z něj jemnější
zakroucený pramínek – příze (předení). Následně se vzájemně zakrucovaly dvě nebo více přízí a
navíjelo na cívky (skaní). Takto vyrobená příze se převinovala (soukání, skaní) na potřebný návin.
Nitě se před navázáním do tkalcovského stavu uhlazovaly a zpevňovaly ve škrobovém roztoku
(šlichtování). Dále se provazovaly a křížily dvě soustavy (osnovních a útkových) nití (tkaní).
Utkaná látka (sukno) se zušlechťovala válením a plstnatěním v kyselé lázni (valchování), napínala
pro zafixování rozměrů a sušila, následně zdrsňovala a česala a zvednutému vlasu látky se
zkracovala vlákna na stejnou délku (postřihování).

Derchování a kramplování vlny na koníku, děda Daníčků při práci

Trvanlivost suken byla veliká, oblek z nich dědil syn po otci. Až do roku 1848 se v
Humpolci vyrábělo z čisté vlny, tzv. bleďáky. Od roku 1890 se vyráběla sukna žíhaná po útku v
barvě černé a hnědé (první byl A. Trnka). První látky z česané příze začali vyrábět v roce 1926
bratři Joklové v Brunce.
Soukeník prováděl všechny procesy ručně a sám, od barvení, tkaní, postřihování až po
prodej sukna. Nebyly žádné stroje, jen primitivní nástroje. Soukenické řemeslo přecházelo
z pokolení na pokolení. Synové si brali za manželky dcery soukeníků. Vyznaly se v řemesle a to
byla záruka dobré obživy pro celou rodinu. Jak je popsáno v kapitole 2, jednotliví řemeslníci se od
středověku sdružovali do cechů.
Do dvacátých až třicátých let 19. století se vyrábělo bez větší role techniky, bylo to období
manufaktur (z latinského manu facere pracovat rukama). První manufaktury na výrobu sukna
vznikly ve 14. století ve Flandrech (Belgie) a v italské Florencii. Vyrábělo se v nich především
sukno. V 16. století byly soukenické manufaktury hojně zakládány v Anglii. Centralizované
manufaktury se staly předstupněm strojové tovární velkovýroby. V nich byl vyšší stupeň dělby
práce a zaváděly se první stroje. Původní vztah cech-mistr-tovaryš nahradil nově vztah podnikatelnámezdní dělník.
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Od dvacátých až třicátých let do roku 1848 nastoupila strojní výroba, manufakturní
souběžně pokračovala také. Byl to počátek industrializace. Např. spřádací stroje dokázaly už
v době vynálezu parního stroje spřádat i sto cívek nití najednou a tkalcovský stav tkal několikrát
rychleji než tkadlec.
Od roku 1848 do počátku sedmdesátých let vrcholila revoluční přeměna hospodářství,
vedoucím oborem industrializace byla v západních zemích Evropy i u nás textilní výroba.
První stroje byly dřevěné a poháněly se ručně. Později se objevily stroje železné, nejprve
poháněné koňmi. Dalším pohonem se stala vodní energie, voda tedy byla lokalizačním faktorem
prvních továren. Po jeho zdokonalení v roce 1765 se začal pro pohon používat parní stroj (J.
Watt).
Prvními stroji pro tovární výrobu vůbec byly spřádací stroj a tkalcovský stav na strojní
pohon, vyrobené v šedesátých a osmdesátých letech 18. století v Anglii.
Průmyslová revoluce začala v textilním průmyslu. Důležité vynálezy:
1733 - létající člunek
1764 - nový spřádací stroj Spinning jenny
1785 - tkalcovský stav s parním pohonem
Za vlády císaře Františka II. (1768-1835) nastupuje strojní výroba, nastupuje kapitalismus.
Císař František Josef I. (1830-1916) panoval v převratné době. Následkem revoluce 1848
bylo zrušeno poddanství a robota. Roku 1859 byl vydán živnostenský řád, který umožňoval
svobodné podnikání. Cechovní podniky jsou pohlcovány továrnami, nejsou schopny odolávat
modernější konkurenci.
Tradiční ruční domácí výroba přetrvala v Humpolci velmi dlouho. První stroje na
zpracování vlny se sem začaly šířit z větších a významných středisek textilní výroby, kde se již
tovární výroba uplatňovala. První stroje do Humpolce přivezl Josef Kiczka ze slezského Bílska
v roce 1825. Jeho spřádací stroj místní výrobce nepřesvědčil. Zpočátku humpolečtí soukeníci
odkupovali starší stroje od továren v Liberci, Brně nebo Bílsku. Továrníci si postupně kupovali
novější a lepší textilní stroje, ovšem až od roku 1900 zcela upustili od práce na ručních stavech.
V roce 1867 postavil první parní stroj ve své továrně Prokop Skorkovský a do roku 1890
měly toto zařízení v Humpolci již čtyři továrny.
V roce 1878 si Emerich Dítě a Prokop Skorkovský pořídili první mechanické železné stavy,
kterým se pro pomalost říkalo loudáky – pracovaly totiž stejně rychle jako zručný tkadlec.
První polomechanický železný spřádací stroj jenny (jak se v Humpolci říkalo „žinii“) koupil
továrník Emerich Dítě, který také od roku 1880 vlastnil první zcela mechanické spřádací stroje, jenž
už byly starší.
V roce 1880 bylo v Humpolci 120 soukeníků a 14 postřihovačů s 350 ručními a 12
mechanickými stavy a 120 se stroji spřádacími.
Od roku 1880 začíná opravdu znatelný rozvoj továren, podnikatelé staví moderní budovy
se stavy a valchami poháněnými parními stroji. To umožňovalo soustředit celou výrobu do jediného
areálu. Vzniká soutěž se světovým soukenickým průmyslem.
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První Insert, kterým se pověst Humpolce rozlétla po celém světě 1885
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Transmise a řemenový náhon vede pohon podélně od parních strojů všemi dílnami

První selfaktor – samospřádač – plně mechanický koupil František Jokl mladší a Emerich
Dítě v roce 1890. V tomtéž roce má továrna Emericha Dítěte jako první elektrické osvětlení.
1894 - První mechanické stavy měla firma František a Jan Jokl
1896 - První sušící stroje postavila firma E. Dítěte a v roce 1902 Joklové
1904 - První trhací stroj na umělou vlnu měla firma bratří Joklové
1925 - První elektrický lis byl postaven na Brunce
Bedřich Jokl patentoval barvící aparáty (1906,1926,1929).

- 38 -

Patentová listina barvícího aparátu pro firmu bratří Joklů 1906

1937 - na Brunce postavena přádelna na česanou přízi s nejnovější technikou
1939 - postavena moderní továrna Primatex
1960 - první stroje na děrné štítky (médium pro záznam dat pro zpracování automatem)
1966 - na Brunce nové dopřádací stroje ze Sovětského svazu
1969 - na Brunce stroj fixační stroj na úpravu tesilových tkanin (nemačkavá syntetická
tkanina z PES vlákna, dnes vyráběna z PET lahví)
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1974 - na Brunce uvedeno do provozu 24 nových sovětských stavů
1988 - vyrobeno 3 421 000 metrů tkanin

Pan Krejza u selfaktoru v továrně na Brunce

Moderní výroba na Brunce
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