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Ve stejném roce, kdy svobodn˘
pán Jindfiich Kajetán Blümegen za-
loÏil letovickou manufakturu, se
v Letovicích narodil jeho budoucí
spolupracovník Josef Laurentius
Longinus Hayek. UÏ JosefÛv otec,
polesn˘ Vavfiinec Hayek, pracoval
ve sluÏbách majitelÛ letovického
panství, nicménû aÏ Josef se pfiiãinil
o pov˘‰ení rodu HayekÛ do ‰lechtic-
kého stavu. Podle dostupn˘ch pra-
menÛ zaloÏil hrabû Blümegen spolu
s Josefem Hayekem na místû pÛvod-
ní manufaktury nejen továrnu
(Kottonfabrik), ale také pro tovární
dûlníky osadu Jindfiichov, která je
dnes mûstskou ãástí Letovic. Rokem
1789, kdy císafi Josef II. udûlil 
inspektorovi letovické továrny, hos-
podáfiskému radovi Josefu Hayekovi
‰lechtick˘ titul „von”, zaãíná svou
autobiografii jeho prapravnuk Frie-
drich August von Hayek, kter˘ si

byl svého moravského (a letovické-
ho) pÛvodu dobfie vûdom. 

Friedricha von Hayeka (1899 –
1992) zná cel˘ svût jako nositele
Nobelovy ceny za ekonomii (1974),
ekonoma, kter˘ inspiroval ekonomic-
ké reformy Margaret Thatcherové,
Ronalda Reagana i na‰í nedávné po-
listopadové minulosti. Jako vpravdû
renesanãní osobnost uãil von Hayek
také otce jaderného reaktoru Enrica
Fermi (Nobelova cena za fyziku
1938) a Hayekova práce VyuÏití zna-
lostí ve spoleãnosti motivovala
Jimmyho Walese k vytvofiení inter-
netové encyklopedie Wikipedie.

Hayekovi oponenti v pozdûj‰ích
letech ãasto kritizovali ‰lechtické
„von”, které si tento liberální eko-
nom rakouské ‰koly pfied sv˘m jmé-
nem ponechal aÏ do konce Ïivota.
Zapomnûli pfiitom v‰ak, Ïe HayekÛv
letovick˘ prapradûdeãek nebyl do

‰lechtického stavu pov˘‰en za vojen-
ské zásluhy, ale právû za ãinorodou
podnikavost, která na samém zaãátku
prÛmyslové revoluce stála za vytvo-
fiením jedné z prvních moravsk˘ch
továren. Roli podnikatele a podniká-
ní ve svém ekonomickém díle
Friedrich August von Hayek vÏdy
zdÛrazÀoval. Snad tento podnikav˘
duch Hayekov˘ch prapfiedkÛ Ïije na
Letovicku i dnes. 

Text: Hana Lipovská
Foto: archiv Bohuslava Kudy

S letovick˘m textilním prÛmyslem jsou spojeny soukromé dûjiny snad kaÏdé rodiny v na‰em regionu. VÏdyÈ
uÏ od roku 1750, kdy byla zaloÏena v Letovicích první manufaktura na látky – prababiãka souãasného Tylexu
– dávala textilka práci cel˘m generacím LetovãákÛ. Málokdo ov‰em ví, Ïe s letovickou textilkou je spojen ta-
ké rod jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch ekonomÛ Friedricha Augusta von Hayeka. 

Z historie Letovic: kofieny
Nobelovy ceny za ekonomii

Textilní továrna v Jindfiichovû pfii-
bliÏnû rok 1915, dnes s názvem Tylex
Letovice a.s. âást Letovic, kde se to-
várna nachází, se dfiíve po zakladate-
li továrny Jindfiichovi Kajetánovi
Blümegenovi naz˘vala Jindfiichov
(Heinrichsthal). Toto pojmenování
se udrÏelo zejména u star‰ích obyva-
tel dodnes. 

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

PRODEJNA V BOSKOVICÍCH 
PRO VÁS NOVù OTEV¤ENA
NA MASARYKOVù NÁM. 6/4
Nabízíme velk˘ v˘bûr fiezan˘ch a hrnkov˘ch kvûtin

- svatební kytice - k zapÛjãení katalog
- smuteãní vazba - dárkové zboÏí - káva, ãaje - svíãky, keramika

- pfiírodní kosmetika - zemina, hnojiva, plasty, semena
- sezonní zboÏí - jaro - letniãky, pfiísady, du‰iãková vazba, advent

Kvûtináfiství Helenka
Tel.: 731 480 584

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz


