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Hledáte práci?
Podmínka – maturita a chuÈ si vydûlat 

PÛjãujeme 5 000 – 50 000 Kã

Volejte 606 038 925 

V únoru 1948 dopsal Josef Pilnáãek, moravsk˘ 
historik a genealog, rodák z âerné Hory, knihu
Dvûstûpadesát let blanensk˘ch Ïelezáren. Na stránkách
této knihy nás autor vede historií jednoho z nejstar‰ích
kovoprÛmyslov˘ch závodÛ. Na základû archivních pra-
menÛ popisuje zaloÏení blanenského hamru hrabûtem
Gellhornem v roce 1698 aÏ po vznik národního podniku
âKD Blansko v roce 1945. Pozornému ãtenáfii ukazuje,
jak tento prÛmysl vznikl, jak se vyvíjel, jak Ïilo a praco-
valo jeho osazenstvo, i jak byla práce v tom, ãi onom ob-
dobí hodnocena. âetné rozpoãty, pfiehledy a tabulky jsou
zajímav˘mi doklady v˘roby i provozu. ¤ada vyobraze-
ní, fotografií a reprodukcí Altov˘ch obrazÛ hutí oÏivuje
a zpestfiuje nejen technické vypravování. V knize se set-
káváme s v˘znamn˘mi jmény, která jsou spojována
s rozvojem Ïelezáren, ale také Blanska:  Gellhornové,
Salmové, Jindfiich Wankel, chemik Václav Mader, che-
mik, vynálezce, metalurg, v˘znamn˘ geolog a minera-
log, speleolog a svérázn˘ filozof Karel z Reichenbachu,
fieditel Ïelezáren Karel Teubner, fieditel Ïelezáren Eduard
Steckl a celou plejádou prost˘ch hamerníkÛ, hutníkÛ,
slevaãÛ, kováfiÛ, zámeãníkÛ aj.
V závûru knihy je napsáno:

„ÚpûchÛ bylo dosaÏeno nejen prací, ale i velk˘mi odbor-
n˘mi schopnostmi, které se nedají získati jen krátkodob˘m
‰kolením, n˘brÏ se dûdí generacemi, s jednotlivcem vyrÛ-
stají, ãili jak se lidovû fiíká, pfiechází do krve”.

Kniha nákladem dva tisíce kusÛ vy‰la v roce 1948.
Vydala ji âeskomoravská-Kolben-Danûk, národní pod-
nik, Blansko. Vyti‰tûna byla Obchodnickou tiskárnou
v Blansku. Vyti‰tûna byla pouze v prvním vydání a dnes
je k dostání v knihovnách a antikvariátech.

Pfií‰tû: Památník obecn˘ch ‰kol
v Blansku: 1897-1947 - 50 let 

Text a foto: Pavel Svoboda,
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

Foto: archiv autora

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
Dvûstûpadesát let blanensk˘ch Ïelezáren: 1698 - 1948

Titulní list starého ceníku 
s vyobrazením v‰ech závodÛ kníÏete Salma v Blansku. 


