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Papírna a založení textilky v Alexovicích
Koncem roku 1622 odešlo 

z Alexovic do Sedmihradska 400 
příslušníků habánské komunity. 
Netroufáme si ani odhadnout, ko-
lik lidí v Alexovicích zůstalo, ale 
v literatuře se uvádí, že zůstal pus-
tý habánský dvůr, i ostatní domy, 
které habáni používali, včetně 
mlýna. Je třeba připomenout, že 
těsně předtím došlo ke změně ma-
jitelů krumlovského panství (kam 
Alexovice patřily), ještě dalších 36 
let zuřila třicetiletá válka. Města 
– vesnice trpěla průchody a uby-
továním vojska a před ukončením 
války umírali lidé na mor.

Noví majitelé se snažili pozved-
nout zničené panství, obnovit dvo-
ry, vesnice. Jedna z možností byla 
zřídit papírnu. Po vynálezu knih-
tisku kolem roku 1440 se knihtisk 
rychle rozšířil a po padesáti letech 
se používal již ve 12 evropských 
zemích. Takový rozvoj „tiskařiny“ 
vyžadoval také zvýšení výroby 
papíru. 

Výroba byla jednoduchá. Suro-
vinou byly hadry, které se ve vodě 
rozdrtily na jemnou kaši, kterou 
řemeslník nabíral na jemné síto. 
Vzniklá vrstva se vyklopila na plst, 
aby se zbavila vody. Po navršení 
určitého množství vrstev papíru a 
plstí se balík vložil do lisu a zbý-
vající voda se odstranila. Po vysu-
šení se papír ještě klížil, později se 
povrch hladil. Dodnes je ve světě 
sedm papírem vyrábějících papír 
ručním způsobem. V naší repub-
lice je taková papírna ve Velkých 
Losinách. Ročně vyrobí kolem 15 
tun papíru. Jen pro zajímavost: 
v loňském roce bylo v České re-
publice vyrobeno něco málo přes 
milion tun papíru a lepenky. 

Tiskárna Jednoty bratrské v Ivan-
čicích, kterou založil Jan Blaho-
slav v roce 1557, používala papír 
z Jihlavy, Třebíče a Brna. Tiskárna 
v Kralicích, kam byla ivančická 
tiskárna v roce 1578 přestěhována, 
nakupovala papír ve Velkých Lo-
sinách, ale nedávno začal převažo-
vat názor, že nakupovala papír také 
v Omicích. Dodnes se místu na říč-
ce Bobravě říká „U papírny“.

Podmínky pro zřízení papírny 
v Alexovicích byly. Byl zde do-
statek vody a použitelná budova 
bývalého mlýna. Proto zde mo-
ravskokrumlovská vrchnost v roce 
1642 papírnu zřídila a pronajímala 
ji zájemcům za pevně stanovený 
poplatek.

 Snad prvním nájemcem papírny 
v Alexovicích se stal drobný šlech-
tic František Štaudt, spřízněný 
s ivančickou rodinou Komínků 
z Engelhausu. Mimo této drobné 
informace se o papírně nic nedoví-
dáme, až po cca 40 letech jsou dal-
ší informace ve vztahu s papírnou 
v Třebíči, která byla v provozu již 
od roku 1599. Nájemci třebíčské 
papírny bylo několik generací ro-
diny Wendenbaumů.

Prvním z této rodiny byl v Ale-
xovicích Kristián Wendenbaum 
narozený 10. května 1655 ve Žďá-
ru. Jeho manželkou byla Kateřina, 
dcera třebíčského rychtáře Ondřeje 
Reisera. V letech 1683 a 1685 se 
jim narodily v Alexovicích 2 děti 
(další 4 dcery se narodily v Třebí-
či). Kdy si Kristián Wendenbaum 
papírnu v Alexovicích papírnu 
pronajal není známo.

Po několika letech došlo ke 
změně nájemce. Jan III. Wen-
denbaum (starší bratr Kristiána) 
narozený 22. 9. 1651 ve Žďáru 
se oženil v září 1676 s Dorotou 
Taubovou. Prvních 5 dětí se jim 
narodilo v Třebíči, ale další dvě 
se narodily v letech 1687 a 1689 
v Alexovicích Zřejmě si bratři pro-

hodili nájem papíren. Kristiánova 
dcera Justina, narozená 24. května 
1685 v Alexovicích se 6. listopadu 
1703 provdala za papírnického to-
varyše Jana Jindřicha Feldu, syna 
papírníka v Červené Řečici.

Další informace jsou ve spoji-
tosti s papírnickou rodinou On-
dřeje Fogta (jsou uváděna různě 
psaná příjmení), který patřil do 
známé papírnické rodiny. Jan Jin-
dřich I. Fogt byl v r. 1684 mistrem 
v Alexovicích, jeho syn Jindřich II. 
Fogt je r. 1696 tovaryšem v Přiby-
slavicích a v Třebíči, roku 1704 se 
žení v Ivančicích. V dalším roce 

přebírá papírnu v Omicích, tam 
má 5. listopadu 1710 syna Jana 
Ondřeje. Jan Ondřej Fogt se žení 
s Maxmiliánou Litomiskou, je 
uveden při křtu svého třetího dítěte 
v Ivančicích dne 26. února 1738 
ještě jako třebíčský papírník. Jan 
Ondřej Fogt zemřel v Třebíči 13. 
července 1742.

V lednu 1718 zemřel v Alexovi-
cích papírník zapsaný jen křestním 
jménem Dominik. Brzy po jeho 
smrti přichází nový nájemce z Při-
byslavic - Jan Jakub Holub. Holu-
bovi byli stará rozvětvená rodina, 
zabývající se výrobou papíru, zná-
má více pod německým příjmením 
Tauber. Na Moravě vlastnili nebo 
jako nájemci provozovali několik 
papíren. V dubnu 1718 se Janu 
Jakubovi narodil v Alexovicích 
syn Jan Jiří. Roku 1744 koupil Jan 
Jakub papírnu cisterciáckého kláš-
tera na Starém Brně, rodina však 
bydlí většinou dále v Ivančicích 
(dnes Palackého nám č. 20). Jan 
Jakub Holub zemřel r. 1750. 

Nástupcem se stal Jan Jiří Ho-
lub – Tauber, který v roce 1758 
koupil papírnu od vrchnosti v Mor. 
Krumlově se čtyřmi stoupami, 
dvěma zahradami a vším, co k ní 
náleželo, včetně vnitřního zaříze-
ní a právy za 1 000 zlatých. Jan 
Jiří se Ivančicích bohatě oženil. 
Vzal si Annu Rosalii Jíchovskou, 
majitelku dvora před Kounickou 
branou („Bačkora“). Část polností 
má dosud název Holub (nebo Pod 
Holubem). Na mapě Stabilního 
katastru z roku 1825 je označení 
Holupp. Ještě jedna památka po 
Janu Jiřím zůstala v ivančickém 
kostele – krásný barokní oltář sv. 

rodiny z r. 1765.
Holubovi bydleli Ve Sboru v bý-

valém domě kněžích a v sousední 
modlitebně měli sklad papíru. 
Roku 1757 vypukl poblíž oheň
a shořela celá ulice. Modlitebna 
zůstala rozvalinou. Jan Jiří se r. 1777 
vzdal vedení papírny a žil trvale 
v Ivančicích, kde r. 1787 zemřel.

V papírně nastoupil syn Ignác 
Antonín (nar. 1745). Jeho man-
želkou byla Kateřina Černovská 
z Ivančic. Bohužel zemřel náhle 
v r. 1790. Syn a budoucí nástupce 
měl teprve 7 měsíců. Vdova se 
znovu vdala v září 1791 za Anto-

nína Reka, mistra v papírně, ale již 
na Štědrý den 1791 zemřela.

Antonín Rek papírnu dlouho 
nevedl, i když v ní nadále zůstával. 
Nájemci se střídali: 1796 Jakub 
Kovařík, 1799 Franz Coschina. 
Roku 1802 umírá papírník Franti-
šek Janoušek a jeho vdovu si bere 
Pavel Košina.

V letech 1805 – 1808 vedl 
papírnu Antonín Štola, manžel 
Josefy, dcery Ignáce Holuba. Ko-
nečně roku 1808 se ujímá papírny 
osmnáctiletý Jiří Holub. Dvě velké 
povodně v lednu a v únoru r. 1839 
papírnu téměř zničily.

„14. ledna 1839 byla veliká 
voda. Led byl natarasen od hráze 
knížecího mlýna až po velký most
u Němčic. 10. února 1839 byla 
ještě větší voda a (naplavený) led 
sahal od Knížecího mlýna vzhůru 
až po Řeznovice. 

Takové rozlití řek ještě Ivančice 
nezažily; Protože byla říční koryta 
částečně naplavenou hlínou až po 
úroveň (okolní) půdy, částečně i 
ledy z hor, ucpána a zatarasena, 
vyrazil vzteklý proud i s dalšími 
ledovými krami mimo břehy. 

Alexovická papírna byla náno-
sem ledu úplně ucpána, a při něm-
čickém mlýně přes pole mlynáře na 
stodolu vedl hlavní proud. Nejvý-
znamnější škody utrpěl alexovický 
papírník pan Jiří Holub.“

Provoz papírny byl značně ome-
zen. Konečný zánik papírny uspí-
šila konkurence tovární výroby 
papíru. Podle oceňovacího operátu 
v r. 1840 vyráběla papírna ročně 2 
500 rysů papíru všeho druhu (před 
zničením), k čemuž spotřebovala 
800 liber hadrů, 50 liber klihu 

a k topení 30 sáhů palivového 
dřeva. Zaměstnání zde našlo 15 
dělníků a v provozu bylo 20 stoup 
a dva válce (holendry na mletí 
hader)). Ještě zbývá odhadnout, 
kolik papírna vyráběla. Jeden rys 
byl 500 archů neklíženého papíru, 
nebo 480 archů papíru klíženého. 
2 500 rysů tedy představuje cca 
1,250 000 archů. Velikost archů se 
ustálila na rozměrech 32 x 42 cm
u poštovního papíru nebo 48 x 60 cm
u tzv. regálového archu . 

Po zániku papírny se Jiří Holub 
s manželkou Veronikou odstěhoval 
do Ivančic. 

„Pan Jiří Holub, papírenský to-
várník v Alexovicích, a jeho man-
želka Veronika vztyčili na zdejším 
druhém hřbitově k poctě Boží 
kamenný, fi gurou Spasitele z litého 
železa opatřený kříž, který byl na 
svátek sv. Jiří, jakožto v den svátku 
dobrodincově, roku 1842 slavnost-
ně vysvěcen farářem a děkanem 
Ignácem Hüpšem za asistence 
obou kooperátorů PP Tomáše Pro-
cházky a Josefa Hanse“. 

Alexovickou papírnu potkal 
tedy stejný osud jako v roce 1774 
papírnu v Třebíči, která byla také 
zničena povodní a vrchnost již ne-
měla zájem do zničené papírny in-
vestovat. V závěrečném protokolu 
je mimo jiné uveden třebíčský Žid 
Eibenschitzer (podle jména pochá-
zející z Ivančic), jemuž třebíčská 
vrchnost pronajala výhradní právo 
na sběr hadrů a protože již papírnu 
neuvedla do provozu, musela mu 
zaplatit 25 zlatých.

Podobně jako vrchnost v Třebíči,
také v Alexovicích nechtěl Jiří Ho-
lub do papírny investovat. 

Předkupní právo zaručené 
smlouvou mělo na papírnu krum-
lovské panství. Dne 4. května 1840 
oznámil Jiří Holub vrchnosten-
skému úřadu svůj úmysl papírnu 
prodat a informoval také veřejnost 
prostřednictvím novin Brünner In-
telligenblätter. Zřejmě se nic nedělo 
a proto opět J. Holub informoval 
vrchnost 31. ledna 1844. Než 
mohla vrchnost uplatnit své právo, 
chtěla nejprve vědět, kdo bude 
kupcem a za jakou cenu bude pa-
pírna prodána. Dne 13. února 1844 
sděluje J. Holub, že papírnu chtějí 
koupit výrobci sukna Kuhnové za 
dohodnutou cenu 20 000 zlatých.

Z dohodnutého prodeje však 
z neznámých důvodů nedošlo a 
10. dubna 1845 oznámil J. Holub 
vrchnosti, že papírnu v Alexovi-
cích č. 1 prodá za 17 000 zlatých 
Alfrédu Skenemu, c.k. nadporu-
číku dragounského pluku knížete 
Windischgrätze a současně žádal 
o vyjádření, zda vrchnost využije 
předkupního práva. Bez souhlasu 
vrchnosti s touto změnou by se 
prodej nemohl uskutečnit.

Z 10. dubna stejného roku je 
protokol sjednaný na vrchnosten-
ském úřadě o dohodě mezi prodá-
vajícím a kupujícím, že papírna se 
všemi k ní náležejícími pozemky, 
právy a povinnostmi bude prodána 
od 1. května 1845 novému majite-
li, který ji přemění v soukenickou 
továrnu. Kupující složil zálohu 
3000 zl., 5000 zl. měl vyplatit ke 
dni předání a 9000 zl. zůstalo na 
čtvrtletní splátky. Smlouva o pro-
deji byla uzavřena 1. května 1845.

Vrchnost si vymínila dodržová-
ní všech práv a dalších povinností, 
které byly uvedeny ve smlouvě 
z roku 1758, jako placení roční 
činže 300 zl. Protože vrchnost 
dosud dostávala jako naturálie také 
určité množství papíru pro svoji 
potřebu a přestavbou papírny v to-
várnu byla této výhody zbavena, 
měl se nový majitel zavázat, že jí 

nahradí toto množství penězi. Na-
proti tomu se nový majitel nechtěl 
vzdát svého práva požadovat po 
vrchnosti bezplatný dovoz dřeva. 
Nakonec bylo od náhrady upuš-
těno. Povinností nového majitele 
nebylo udržovat jez na řece, což 
měla provádět vrchnost, ale měl 
sledovat jeho stav a starat se o čis-
totu mlýnského náhonu. K tomu 
měla vrchnost poskytovat každý 
týden po dva dny dva čtvrtláníky 
povinné pěší robotou.

Kupní smlouva byla tedy reali-
zována a již 24. května 1845 před-
ložil Alfred Skene stavební plány 
přestavby papírny v soukenickou 
továrnu. Papírna měla být zbourá-
na a na jejím místě nad mlýnským 
náhonem postavena tovární dvou-
patrová budova. V přízemí měl být 
byt pro domovníka, valcha, skla-
diště, pracovní sál, příruční sklad
a prostory pro postavení rámů s na-
pnutým suknem v zimě. V prvním 
poschodí byt se šesti místnostmi, 
kuchyně, místnost pro služebnic-
tvo, pracovní sál a účtárna. Ve 
druhém poschodí velký pracovní 
sál a byt dílovedoucího. Zcela 
nově měla být upravena komora 
v přízemí sahající do suterénu, kde 
se nacházelo vodní kolo.

Předložené plány byly pro-
hlédnuty a schváleny inženýrem 
krajského úřadu ve Znojmě dne 
15 června 1845. Stavební komise, 
která se sešla 1. července 1845
v Alexovicích, neměla proti stavbě 
námitek. Složení komise je také 
zajímavé. Byli v ní zástupci morav-
skokrumlovské vrchnosti, sousední 
oslavanské vrchnosti, dále odborní-

ci – mlynářští mistři z Němčic a Tu-
lešic a zemský oprávněný mechanik 
Petr Hugo Comoth z Brna.

Klíčovou otázkou pro stavbu to-
várny bylo zajištění pohonu. S par-
ním strojem se ještě neuvažovalo, 
neboť na předložených plánech 
není zakreslena ani budova kotelny 
ani strojovny pro umístění parního 
stroje. Měla zde tedy zpočátku 
stačit laciná vodní síla. Proto byla 
rozšířena komora, kde bylo dříve 
vodní kolo papírny o necelých šest
metrů. Zde byla postavena dvě 
vodní kola, o průměru 4,75 m a 
šířce 1,6 metrů od se oddělená stě-
nou. Úpravu vodního hospodářství 
schválil již před konáním komise 
zemský oprávněný mechanik P. H. 
Comoth, původem z Nizozemska
a znalec v oboru vodních staveb.

Ještě předtím se 28. června  obrá-
til Alfred Skene na moravsko-
krumlovskou vrchnost se žádostí
o provedení opravy poškozené hrá-
ze s komunikací do Němčic. To 

byla zásadní podmínka, jinak by 
nebylo možné dopravovat stavební 
materiál ke stavbě továrny.

Na provozu a použití vody dří-
vější papírny byl závislý i mlýn 
v Němčicích. Dne 25. července 
1845 začala přestavba a majitel 
němčického mlýna Josef Fiala byl 
informován o nutnosti odvedení 
vody mimo náhon. Fiala požado-
val, aby přestavba stavu a náhonu 
byla provedena v zákonné lhůtě 
14 dnů, jinak by musel pro svého 
nájemce požadovat vyrovnání ško-
dy. Stavba se však protáhla až na 
deset týdnů. Škoda, která vznikla 
majiteli němčického mlýna, kdy 
mlýn byl pro stavební úpravy stavu
a náhonu bez vody, byla Alfrédem 
Skenem uhrazena ve výši 350 
zlatých v březnu 1846. Jednou
z příčin zdržení bylo vyjednávání 
s alexovickými sedláky o nutné 
výměně pozemků. 

Dne 24. března 1846 se kona-
la úřední komise pro posouzení 
nové vodní stavby a nové tovární 
budovy (měla rozměry cca 55 x 
15,2 m). Několik drobných připo-
mínek bylo snadno splnitelných. 
Výrobu v novém závodě zahájila 
fi rma Skene a spol v roce 1846
a poprvé se zde v moravském vl-
nařství uplatnily při výrobě sukna 
ve větším rozsahu mechanické 
stavy. Právě osvojení technických 
novinek umožnilo rozvinout 
vlnařskou velkovýrobu, která se 
specializovala na dodávky vojen-
ských suken.

K zajištění provozu bylo třeba
i zapracovaných odborníků. Údaje 
matrik ukazují, že do Alexovic 

se stěhovali textiláci z Náměště, 
Třebíče, Jihlavy, Brna a z dalších 
míst. Také pro ně musela fi rma 
zajistit ubytování a další pod-
mínky. Ve fi rmě působili bratři 
Alfred a Karel. Po Karlově smrti 
v roce 1859 vstoupil do fi rmy další 
bratr August. Solidně zavedenou 
továrnu zničil požár v roce 1864. 
Odstranění následků požáru a 
přestavba továrny je už další část 
historie. Rok předtím, v r. 1863, 
zemřel Jiří Holub.

Alfréd Skene se narodil v r. 
1815, v roce 1831 vstoupil jako 
kadet do 4. pluku lehlé jízdy
rakouské armády a dále sloužil
u Windischgrätzových dragounů. 
Aktivní vojenskou službu ukončil 
r. 1846 jako nadporučík, aby se 
mohl věnovat podnikání ve vlnař-
ském průmyslu.             Jiří Široký
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Postup výroby ručního papíru

Alexovická náves, v pozadí vyhořelá továrna (1864)

Zničený vodní pohon továrny


