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Úvod
Ţivot obyvatel města Šumperka a jeho okolí byl po celá staletí spjat s textilní
výrobou. Zdejší přírodní a klimatické podmínky vytvářely vhodné prostředí především
pro pěstování lnu, které jiţ od nepaměti tvořilo jednu z hlavních sloţek zdejšího
hospodářství. Zpracováním lnu a výrobou plátna se kromě samotných pěstitelů zabývala
také značná část venkovského obyvatelstva, pro něţ bylo předení a tkaní vítanou
doplňkovou činností, která jim přinášela přilepšení ke skromným výdělkům. Tito
venkovští přadláci a tkalci stáli u zrodu silné tradice zpracování lnu, kterou dále rozvíjeli
řemeslníci v městském prostředí a z níţ mohla vydatně čerpat průmyslová tovární
výroba, kterou s sebou přineslo 19. století. Textilní výroba si udrţela výsadní postavení
v hospodářství šumperského regionu aţ do konce 20. století, avšak ani dnes není tato
tradice zcela zapomenuta.
Výrazné místo v dějinách šumperské textilní výroby zaujímá firma Carl Siegl
sen., továrna na výrobu lněného a bavlněného zboţí, jejíţ téměř stoletá historie je
tématem mé bakalářské práce. Při jeho volbě hrál důleţitou roli nejen můj zájem
o dějiny šumperského textilnictví, ale také skutečnost, ţe firma Carl Siegl sen. patří
k jednomu z mála podniků, k jehoţ činnosti se aţ do dnešních dnů dochoval pramenný
materiál.
Cílem mé práce je pokusit se na základě dochovaných pramenných materiálů
a s pomocí odborné literatury nastínit dějinný vývoj firmy Carl Siegl sen. a zasadit jej
do soudobého hospodářského a s ním souvisejícího politického kontextu.
Samotné dějiny podniku opírám téměř výhradně o pramenný materiál.
Jako hlavní zdroj informací mi poslouţil firemní fond uloţený v Zemském archivu
v Opavě, pobočka Olomouc. Navzdory své značné torzovitosti, především téměř úplné
absenci obchodní korespondence, účetního materiálu a podobných písemností, které by
umoţnili detailněji nahlédnout do řízení podniku, obsahuje fond cenné dokumenty
týkající se především personálních otázek, firemního majetku a vyráběného zboţí, velmi
cenné pro poznání a pochopení významu firmy jsou výkazy exportu. K doplnění
firemních záleţitostí jsem dále vyuţila firemního spisu uloţeného ve fondu Krajský soud
Olomouc, uloţeného v téţe instituci, u něhoţ byla firma registrována a dále fondy
4

uloţené v Státním okresním archivu Šumperk. Jednalo se o fondy Okresní úřad Šumperk
a Archiv města Šumperka, v nichţ jsou uloţeny některé materiály týkající se zaloţení
podniku a dále pak písemnosti vztahující se k firemnímu majetku.
Ve snaze získat podrobnější informace o osobnostech majitelů firmy jsem se také
pokusila vyuţít i dalších fondů uloţených ve Státním okresním archivu Šumperk.
Vedením archivu mi bylo umoţněno nahlédnout do části nezpracovaného Rodinného
archivu Sieglů, který však obsahuje téměř výhradně písemnosti osobní povahy
Margarethy Siegl, objevily se zde však také kopie společenských smluv firmy,
či obchodní korespondence firmy Johann Siegl & Co., v níţ po jistou dobu působil Carl
Siegl. K dalším fondům patřil fond Harrer Franz, který obsahuje rodokmeny některých
majitelů textilních podniků, dále NSDAP – Okresní vedení Šumperk, v němţ se měly
nacházet osobní sloţky posledních majitelů firmy, velká část fondu však byla odcizena
z depozitáře archivu v roce 1992, za oběť krádeţe padly pravděpodobně i tyto sloţky.
Posledním fondem pak byl Okresní národní výbor Šumperk, obsahující seznamy
odsunutých Němců a jejich majetku.
Šumperským textilním průmyslem se zabývali badatelé především v 70. a 80.
letech minulého století. Věnovali však pozornost výhradně počátkům textilní výroby
na Šumpersku a nástupu průmyslové revoluce. Pro toto téma jsou nejdůleţitější práce M.
Dohnala. Pro pozdější období takto zaměřená literatura v podstatě neexistuje. Vyjímaje
publikace Z. Doubravského a P. Šmirouse Lnářství na Šumpersku, která byla vydána
u příleţitosti 60. výročí lnářského výzkumu v Šumperku, jemuţ je zde věnovaná značná
pozornost, navzdory tomu však přináší důleţité poznatky především k období
hospodářské krize 30. let minulého století. Pravděpodobně nejvýraznější přínos
posledních několika let představuje pro dějiny šumperského textilnictví bakalářská
diplomová práce H. Novákové z roku 2003, zabývající se objekty a areály šumperského
textilního průmyslu, která vychází především z pramenného materiálu uloţeného
v Státním

okresním

archivu

Šumperk

a přináší

řadu

nových,

do

té

doby

nepublikovaných poznatků, zejména ucelený přehled všech význačnějších šumperských
textilních podniků s jejich stručnou historií. Dílčí informace k dějinám šumperského
textilu je moţné nalézt také v publikacích věnujících se obecně šumperskému okresu,
především v díle J. Bartoše, kolektivu autorů M. Melzera a J.Schulze a v publikaci J.
5

Janáka zabývající se dějinami Moravy. K nástinu obecného hospodářského vývoje
v českých zemích, který slouţí jako rámec pro samotné dějiny firmy Carl Siegl sen.,
existuje velké mnoţství literatury, z nichţ nejvíce jsem čerpala z prací I. Jakubce
a V. Laciny.
Na základě informací získaných ze shromáţděných pramenů a literatury jsem
svou práci koncipovala chronologicky, tedy od vzniku podniku roku 1852 po jeho
vymazání roku 1947 s krátkým exkurzem do první poloviny 19. století. Práci jsem
rozčlenila na čtyři základní kapitoly, kritériem mi byly politické změny v českých
zemích, které s sebou vţdy přinesly i změny v řízení a fungování hospodářství. V kaţdé
z těchto kapitol se snaţím podat základní charakteristiku hospodářského vývoje pro dané
období v českých zemích, popř. úţeji na severní Moravě, se zaměřením na textilní
průmysl a ještě s uţší specifikací na lnářskou výrobu, neboť dominantní surovinou,
ze které Carl Siegl sen. vyráběla své výrobky byl len, dále v návaznosti na tuto
charakteristiku se pokouším vylíčit osudy firmy v daném období, nejprve změny
v hospodářské oblasti a poté v otázkách personálních, včetně nastínění ţivotních osudů
majitelů firmy.
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1 Za vlády Habsburků
Počátky šumperské firmy Carl Siegl sen., jak zněl oficiální firemní název
pouţívaný po celou dobu její existence, spadají do 50. let 19. století, tedy do období,
ve kterém

dochází v rámci

habsburské

monarchie

k ekonomickému

rozmachu

spojenému s nástupem hospodářského liberalismu, jenţ představoval jistou kompenzaci
za revolucí 1848/1849 poţadované, avšak vítěznou vládní mocí neudělené, politické
svobody. Hospodářskou scénu tehdy ovládli představitelé liberální velkoburţoazie,
které reprezentoval především Karl Ludwig von Bruck, jenţ stál v čele nově
ustanoveného ministerstva obchodu,

1

kteří byli přesvědčeni o nutnosti změnit

těţkopádný rakouský hospodářský systém a o potřebě vytvořit podmínky pro svobodné
podnikání.2
Za tímto účelem byla vzápětí podniknuta celá řada kroků. Jiţ roku 1850 byla
zrušena celní hranice s Uhrami a o rok později většina vývozních a dovozních omezení.
Provizorním zákonem z 18. března 1850 byly zřízeny obchodní a ţivnostenské komory,
které měly právo vyjadřovat se k hospodářským otázkám a podávat k nim svá
dobrozdání, postupně na ně byla přenášena nejrůznější agenda, vedly kupř. statistiky,
registr ochranných obchodních známek, pořádaly celou řadu osvětových akcí,
podporovaly technický pokrok a nové formy podnikání. Hájily tak zájmy obchodníků
a ţivnostníků, od roku 1861 také v politické rovině, kdyţ pro ně byla v parlamentu
vytvořena samostatná kurie.3
Nejdůleţitější opatření však představoval ţivnostenský řád z roku 1859,
který sjednotil a výrazně liberalizoval podmínky pro podnikání. Roku 1862 byl doplněn
dalším legislativním počinem, a sice obchodní zákoníkem.

1

Jakubec, I., Jindra, Z.: Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce
habsburské monarchie. Praha 2006, s. 62-63.
2
Urban, O.: Československé dějiny 1848-1914 I. Hospodářský a sociální vývoj. Praha 1988, s. 43.
3
Urban, O.: c. d., s. 43-44; Geršlová, J., Sekanina, M.: Lexikon našich hospodářských dějin. Praha 2003,
s. 247.
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Takto nastavené podmínky nastartovaly ekonomický rozvoj habsburské
monarchie, který s většími či menšími výkyvy trval aţ do hospodářské krize, zahájené
krachem vídeňské burzy roku 1873.4

1.1 Situace v šumperském lnářství v první polovině 19. století
Všechny tyto změny se promítly také do rozvoje severomoravské plátenické
oblasti, jejímţ centrem se postupem času stalo město Šumperk. Zdejší tovární výroba
lněného textilu, která se začala prosazovat v 19. století, navazovala na silnou tradici
zpracování lnu, především pak na existenci rozptýlené plátenické manufaktury, která zde
vznikala jiţ v 17. a 18. století na panstvích místní šlechty. 5 Ta se v rámci svého
vrchnostenského hospodaření a podnikání začala orientovat na lnářskou výrobu, nejprve
na produkci lněné příze a po roce 1773, kdy bylo povoleno tkát plátno i mimo cechovní
organizaci, také na tkaní lněných látek, 6 neboť jiţ od konce 16. století lněná příze,
a později také plátno samotné, figurovala jako jeden z hlavních artiklů moravského
a slezského zahraničního obchodu.7
Od konce 18. stol. jiţ pronikal do zpracování lnu a výroby plátna také kapitál
místní burţoazie,8 čímţ byla definitivně nastoupena cesta k průmyslové revoluci v tomto
odvětví.

9

Roku 1802 zaloţili v Šumperku bratři Wagnerové první významnou

plátenickou manufakturu, pro niţ roku 1805 obdrţeli zemské tovární oprávnění, 10

4

Urban, O.: c. d., s. 44.
Dohnal, M.: Průmyslová revoluce a počátky dělnického hnutí v severomoravské plátenické oblasti.
Ostrava 1973, s. 10.
6
Janák, J.: Vlastivěda moravská. Díl 3/1. Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Brno 1999, s. 101.
7
Dohnal, M.: Textilní výroba. In.: Melzer, M., Schulz, J. a kol.: Vlastivěda šumperského okresu.
Šumperk 1993, s. 134.
8
Dohnal, M.: c. d., s. 11. Pro doplnění dodejme, ţe v této době se jednalo výhradně o kapitál německé
burţoazie.
9
Termín průmyslová revoluce je zde pouţit ve stejném smyslu jako v citované publikaci I. Jakubce a Z.
Jindry. Autoři zde vychází z práce amerického kliometrika J. Komplote, který stanovil tři fáze vývoje
rakouské industrializace, a sice protoindustriální fázi, přechodnou fázi a průmyslovou revoluci, kterou
charakterizuje ovládnutí výroby mechanizovaným továrním průmyslem s vyšším a trvale udrţitelným
tempem růstu. In.: Jakubec, I., Jindra, Z.: c. d., s. 156.
10
Janák, J.: c. d., s. 100.
5
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které mj. poskytovalo i právo k uţívání označení c. k. privilegovaná továrna. 11
Wagnerové vybudovali tkalcovny i úpravny a ihned roku 1802 se spojili s losinskou
vrchností, aby společně v nedalekém Rapotíně zřídili bělidlo příze a plátna.
Na zakladatelskou činnost bratří Wagnerů navazovali podnikatelé ze Šumperka
a okolí aţ ve 20. letech, které sebou přinesly vlnu zakládání manufaktur, především díky
dobrým odbytovým podmínkám pro plátno. 12 Těch vyuţil mj. i Eduard Oberleithner,
jehoţ podnik se následně rychle vypracoval na jeden z největších a nejvýznamnějších
v Olomouckém kraji, avšak dobrému zvuku se jeho jméno těšilo i za hranicemi
habsburské monarchie.

13

K velkopodnikům, k jakým Oberleithnerova manufaktura

bezesporu patřila, bychom mohli zařadit i další v té době vznikající firmy, jako např.
manufaktury Fridricha Ulricha v Šumperku či rodiny Buhlových ve Starém Městě.
Kromě nich však vznikaly i menší rozptýlené manufaktury, mezi nimiţ nacházíme mj.
i podnik Johann Siegl. & Co., o němţ ještě uslyšíme později.14
Také 30. léta představovala pro severomoravské plátenictví období dalšího
rozkvětu. Docházelo k zakládání celé řady nových podniků a k dalšímu rozvoji firem
jiţ existujících. Ty postupně začaly ve větším mnoţství vyrábět pro zahraniční trhy,
zejména pro Itálii, Rusko, oblast Balkánu, avšak zboţí putovalo také za oceán
na americké trhy.

15

Podle údajů M. Dohnala Morava, jakoţto velmi významná

plátenická oblast v rámci rakouské monarchie, vyráběla v této době pro zahraniční trh
cca 660 000 kusů plátna v celkové hodnotě 4 451 000 zl., z čehoţ samotný Šumperk
vyrobil 200 000 kusů v hodnotě 1 800 000 zl., coţ představovalo více jak 30% moravské
produkce pro zahraniční trhy.16
Navzdory veškerým úspěchům začalo severomoravské lnářství na sklonku 30. let
postupně zaostávat za zahraniční konkurencí, a to jak za anglickou a irskou,
tak také německou, 17 coţ postupně vedlo ke ztrátě zahraničních trhů, především těch
italských.18 Příčiny, navzájem úzce propojené, můţeme hledat především v organizaci
11

Dohnal, M.: c. d., s. 12.
Dohnal, M.: c. d. In.: Melzer, M., Schulz, J. a kol.: c. d., s. 135.
13
Janák, J.: c. d., s. 101.
14
Dohnal, M.: c. d., s. 15.
15
Janák, J.: c. d., s. 101.
16
Dohnal, M.: c. d., s. 16-17.
17
Janák, J.: c. d., s. 101.
18
Dohnal, M.: c. d., s. 41.
12
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a způsobu výroby plátenického zboţí, dále pak v nedostatku kapitálu místních
podnikatelů, roli zde sehrála také rychle se rozvíjející a modernizující výroba
bavlněných tkanin.19
Výroba plátna se po dlouho dobu uskutečňovala ve všech svých klíčových fázích,
tj. v předení a tkaní, v rozptýlené manufaktuře, která však ve výsledku nemohla příliš
dlouho konkurovat zahraniční, jiţ strojové produkci. Severomoravští výrobci plátna
dlouhou dobu odkládali zavádění strojů do výroby.
J. Matějček hledal příčinu zaostávání regionu v modernizaci výroby ve dvou
oblastech. Tu první představovala určitá omezenost místních trhů a s ní spojený
nedostatek kapitálu, jenţ byl podle něj vyvolán jiţ ztrátou většiny Slezska po slezských
válkách, které vedlo k přerušení důleţitých obchodních kontaktů mezi ním a na něj úzce
hospodářsky navázanou severomoravskou oblastí, 20 nedostatek kapitálu ještě více
umocňovala skutečnost, ţe mechanizace lnářské výroby byla finančně o něco náročnější
neţ tomu bylo v případě výroby bavlnářské. 21 Druhým důvodem byl podle Matějčka
určitý nedostatek podnikavosti typický pro místní výrobce. 22 I M. Dohnal usuzoval,
ţe zdejším podnikatelům systém rozptýlené manufaktury vyhovoval, neboť tím,
ţe nenakupovali tovární budovy a stroje a pouze upravovali mnoţství zadávané práce
u domácích přadláků a tkalců podle momentální poptávky, se zbavovali podnikatelského
rizika. Dohnal však pracoval ještě s třetím faktorem, a sice nadbytkem levné pracovní
síly, kterou představovali zdejší, především venkovští přadláci a tkalci. Poukazoval
zejména na fakt, ţe výroba plátna byla úzce spojena se zemědělstvím, kde teprve
postupně a poměrně pomalu docházelo k přechodu od feudálního systému hospodaření
k jeho kapitalistické podobě a většina místních zemědělců byla velmi často nucena
přivydělávat si pro svou obţivu předením a tkaním.23
Takto fungující systém rozptýlené manufaktury umoţňoval zdejším výrobcům
po určitou dobu udrţovat nízké ceny zboţí, avšak ve 20. a 30. letech 19. století
19

Janák, J.: c. d., s. 101.; Matějček, J.: Jesenická průmyslová oblast. Ekonomický vývoj.
In.: Gawrecki, D. a kol.: Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu (1780-1945). Svazek I. 17801918. Opava 1987, s. 231. Rychlý nástup bavlnářství mj. vedl i k tomu, ţe se řada podnikatelů rozhodla,
v rámci zachování konkurenceschopnosti svého zboţí, přejít k výrobě smíšených tkanin, tedy len a bavlna.
Tento jev byl typický především pro Šumperk, Šilperk a Rýmařov. In.: Dohnal, M.: c. d., s. 65.
20
Matějček, J.: c. d. In: Gawrecki, D. a kol.: c. d., s. 231.
21
Jakubec, I., Jindra, Z.: c. d., s. 191.
22
Matějček, J.: c. d.
23
Dohnal, M.: c. d., s. 24-26.
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jiţ nestačila pro konkurenceschopnost jen nízká cena, stále významnější roli začala hrát
také kvalita plátna. Ručně vyráběná příze a plátno jiţ nemohly obstát v konkurenci
se zboţím vyráběným za pomocí nejmodernějších strojů a technologií. Proto nakonec
byli nuceni i podnikatelé ze Šumperka a okolí začít investovat do modernizace výroby.
Kvalitu zboţí nejvíce ovlivňovalo bělení a úprava jak příze, tak také výsledného
produktu, tedy plátna. Proces bělení se tak stal prvním úsekem výroby, v němţ došlo
k soustředění produkce do jednoho, podnikatelem zřizovaného místa, a k zavádění
nových technologických, v tomto případě chemických postupů. Roku 1827 zaloţil
bělidlo s apretovnou největší šumperský továrník Eduard Oberleithner, na nějţ navázala
celá řada dalších jiţ výše zmiňovaných podnikatelů, k nimţ patřil kupř. Fridrich Ulrich
nebo Johann Siegl. Chemické a parní bělení bylo sice velkým krokem kupředu,
avšak k zatlačení konkurence pochopitelně nemohlo stačit24
Konkurenční tlak ani v následujících letech nepolevil, a tak bylo nutné přistoupit
k mechanizaci další části výroby, a sice předení lnu. Kromě toho, ţe místní ručně
vyráběná příze nebyla tolik kvalitní jako příze strojová, tak především nebyla schopná
pokrýt potřeby zdejších výrobců. Proto se dováţela levnější, především díky nízkým
celním sazbám, pruská strojová příze, která však vedla k nevhodné závislosti
severomoravského plátenictví na sousedním Prusku. To byl také jeden z důvodů, proč se
na počátku dubna roku 1839

25

rozhodli čelní představitelé lnářského průmyslu

na severní Moravě, ţe zrealizují nápad olomouckého obchodníka Karla Primavesiho
a zřídí v Šumperku mechanickou přádelnu, formou akciové společnosti.26 Svou činnost
přádelna zahájila jiţ v druhé polovině roku 1842.
Avšak ani zaloţením mechanické přádelny neměli severomoravští továrníci
vyhráno, stagnace a ztráty trhů pokračovaly po celá 40. léta. Šumperská mechanická
přádelna nebyla schopna pokrýt místní spotřebu, neboť z pravděpodobně finančních
důvodů nebylo nikdy dosaţeno plánované kapacity 14 000 vřeten a kupř. roku 1854 jich

24

Dohnal, M.: c. d., s. 27-34.
Janák, J.: c. d., s. 102.
26
Dohnal, M.: c. d., s. 34. Pro ilustraci významu mechanické přádelny dodejme seznam továrníků
a obchodníků, kteří stáli u zrodu Společnosti pro mechanickou přádelnu lnu a konopí, jejíţ ustavující
schůze se konala 15. 9. 1839 – Eduard Oberleithner sen, Eduard Oberleithner jun., Karel Wagner, Johann
Siegl, Felix Müller, Johan Faschang, Johan Josef Klob, Karel Primavesi, Franz Steinbrecher, Ignaz Karel
Menschik, Josef Pohl, Franz Ritter von Tersch. In.: Dohnal, M.: c. d., s. 38.
25
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bylo v provozu pouhých 6 000 a roku 1870 7400 vřeten.27 Slovo „pouhých“ je zde však
velice relativní, protoţe ve srovnání s ostatními, v té době zakládanými, přádelnami
na severní Moravě a ve Slezsku patřila ta šumperská k největším, průměrná kapacita
vřeten v severomoravských a slezských přádelnách se tehdy pohybovala mezi 3 aţ 4 000
vřeten. 28 Podle M. Dohnala produkovala severomoravská plátenická oblast v letech
1842-1843 16 000 kop příze, z čehoţ 6 000 kop připadalo na šumperskou mechanickou
přádelnu, avšak spotřebovávala 28 – 30 000 kop. 29 Zdejší lnářský průmysl tak byl
i nadále do značné míry vázán na dovoz pruské příze, která byla stále ještě kvalitnější,
neţ příze šumperská.30
Proto se záhy začal zájem podnikatelů obracet také k přípravě lněného vlákna,
kterou stále ještě zajišťoval sám zemědělec a která mohla výrazným způsobem ovlivnit
kvalitu strojové příze. Na přelomu 40. a 50. let tak začaly být budovány první moderní
močírny a přípravny lnu, a sice nejprve ve Velkých Losinách, kde se k máčení lnu
vyuţívaly místní termální prameny, a krátce nato také v samotném Šumperku, kde byla
k ohřevu vody pro máčení vyuţívána pára. Přechod k moderní přípravě lněného vlákna
a její odtrţení od zemědělské sféry byl sice ještě pozvolný, nicméně postupně umoţnil
zkrácení doby jeho přípravy, čímţ zkvalitnil a zlevnil strojovou přízi, coţ ve svém
důsledku vedlo k sníţení cen hotových plátenických výrobků a umoţnilo tak vyšší
konkurenceschopnost severomoravského plátenictví na zahraničních trzích.31
Navzdory výše uvedeným nesnázím zahájil přelom 40. a 50. let období
konjunktury související se situací v habsburské monarchii po roce 1848, tak jak byla
krátce charakterizována výše. Pro toto období byl typický rozvoj dříve zaloţených
podniků i zakládání podniků nových, mezi nimiţ se hned na počátku 50. let objevila také
firma Carl Siegl. sen.

27

Janák, J.: c. d., s. 102.
Tamtéţ.
29
Dohnal, M.: c. d., s. 40 – 41.
30
Expanze v budování přádelen následovala aţ po polovině 19. století. In. Janák, J.: c. d., s. 102.
31
Dohnal, M.: c. d., s. 50-60; Janák, J.: c. d., s. 101.
28
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1.2 Počátky firmy Carl Siegl sen.
Carl Ignaz Siegl, narozen 25. ledna 1802 v Německé Libině, se u svého otce
vyučil barvířem. Tomuto řemeslu se však nikdy nevěnoval, namísto toho spolu se svými
bratry, Johannem Sieglem a Albertem Sieglem, působil v rodinné firmě Johann Siegl
& Co., kterou Johann Siegl zaloţil jiţ roku 1818. Nejprve se společně věnovali pouze
obchodu s přízí, avšak o něco později svou pozornost zaměřili také na výrobu lněného
a bavlněného zboţí.
Jak bylo jiţ vícekrát naznačeno v předcházející kapitole, firma si postupně
vydobyla poměrně silné postavení mezi šumperskými podniky, coţ umoţnilo
samotnému Carlu Sieglovi nashromáţdit dostatečné mnoţství kapitálu k tomu, aby se
mohl roku 1852 oddělit od svých bratrů a zaloţit si svou vlastní firmu.32
Krátce předtím si však ještě upevnil své postavení mezi výrobci plátna,
kdyţ se jako jeden ze zakladatelů podílel na vzniku další mechanické přádelny
v severomoravské plátenické oblasti, a sice ve Vízmberku. 33 Vybudování vízmberské
přádelny bylo součástí zakladatelské vlny mechanických přádelen, která zaplavila
Moravu a Slezsko na počátku 50. let.34
Oprávnění k výrobě lněného a bavlněného zboţí obdrţel Carl Siegl od okresního
hejtmanství dekretem z 30. listopadu 1852. K 31. prosinci ukončil své působení
ve firmě Johann Siegl & Co. a 1. ledna 1853 oficiálně oznámil vznik vlastní firmy
pod názvem Carl Siegl sen.35 Na základě odborného vyjádření a doporučení Obchodní
a ţivnostenské komory v Olomouci z 23. prosince 1852 pak byla firma poslední den

32

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc (dále jen ZA v Opavě, pob. Olomouc), fond Siegl Carl
senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného zboţí, Šumperk, inv. č. 8, kart. 1.
33
Dnes Loučná na Desnou. Přádelna byla vybudována ve spolupráci bratří Kleinů, kteří byli majitelé
vízmberského panství, na jehoţ území se přádelna nacházela, s řadou významných šumperských majitelů
manufaktur a obchodníků – př. Eduard a Carl Oberleithner, bratři Sieglové, Konstantin Zephyrescu, Alois
Geschader, Eduard Ulrich a celá řada dalších. Původně komanditní společnost, od roku 1866 akciová. In.:
Dohnal, M.: c. d., s. 43; Janák, J.: c. d., s. 102.
34
Janák, J.: c. d., s. 102.
35
ZA v Opavě, pob. Olomouc, fond Siegl Carl senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného
zboţí, Šumperk, inv. č. 8, kart. 1. Johann Siegl pak dále vedl podnik samostatně pod stejným názvem, také
Albert Siegl se osamostatnil, podařilo se mu získat pro svou výrobu zemské tovární oprávnění, ale o jeho
dalším podnikání chybí zmínky. Státní okresní archiv Šumperk (dále jen SOkA Šumperk), fond Okresní
úřad Šumperk, inv. č. 491, kart. 107.
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roku 1852 zaprotokolována do rejstříku firem jednotlivců u Krajského soudu
v Olomouci.36
Carl však nezakládal svou firmu sám, na jejím vzniku se podílel
také jeho druhorozený syn Robert, jenţ byl u Krajského soudu ke stejnému datu
zaregistrován jako prokurista firmy. 37 Robert Siegl, narozen 6. července 1834, 38 se
na svou budoucí profesní kariéru připravoval na vyšší odborné obchodní škole ve Vídni,
kde po jejím ukončení absolvoval praxi ve vedení obchodního a průmyslového domu
A. Schöller. 39 Po jejím úspěšném absolvování se jiţ se svým otcem plně věnoval
budování rodinného podniku.
V souvislosti s připravovaným zaloţením firmy podal Carl Siegl také ţádost
u krajské vlády v Olomouci o udělení zemského továrního oprávnění pro výrobu
lněného a bavlněného zboţí, 40 které by ho mj. opravňovalo označovat svou firmu
jako c. k. privilegovanou. 41 Krajská vláda však tuto ţádost zamítla s odůvodněním,
ţe Carl Siegl nepředloţil potřebné dokumenty, které by přesvědčivým způsobem
prokazovaly ukončení pracovního a právního spojení s firmou Johann Siegl & Co.,
především však krajská vláda nebyla spokojena s dokumenty dokládajícími schopnost
firmy Carl Siegl sen. podnikat na vlastní účet. 42 Vyřizování ţádosti se tak nakonec
protáhlo téměř na 2 roky. Zemské tovární oprávnění bylo firmě krajskou vládou
v Olomouci uděleno aţ 28. května 1854, tehdy jiţ s ohledem na významný rozsah
provozované produkce lněného a bavlněného zboţí, na jakost výrobků a na dostatečný

36

ZA v Opavě, pob. Olomouc, fond Siegl Carl senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného
zboţí, Šumperk, inv. č. 9, kart. 1.
37
Tamtéţ. Nejstarší syn Carla Siegla Eduard Siegl (24. října 1831 – 27. listopadu 1889) – studoval práva,
avšak poté, co se zapletl do májového spiknutí roku 1849 uprchl do Uher, zde byl však dopaden
a odsouzen k 15 letům těţkého ţaláře, roku 1854 mu však byla u příleţitosti svatby císaře udělena
amnestie. Nebylo mu jiţ však umoţněno studovat a proto svou pozornost zaměřil na praktické zemědělství,
kde sbíral zkušenosti v řadě velkostatků a cukrovarů doma i v cizině, později se dostal do čela některých
z nich. Byl aktivním členem některých zemědělských organizací, zaloţil zemědělskou školu v Horních
Heřmanicích. Roku 1873 byl zvolen za obce severozápadního Slezska poslancem Říšské rady ve Vídni,
kde se snaţil především prosazovat hospodářské zájmy slezského regionu. Krátce před svou smrtí se vzdal
mandátu a do konce ţivota působil jako inspektor cukrovarů. In.: Dokoupil, L.: Biografický slovník
Slezska a severní Moravy. Sešit 11. Ostrava 1998, s. 434.
38
ZA v Opavě, pob. Olomouc, fond Siegl Carl senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného
zboţí, Šumperk, inv. č. 121, kart. 14.
39
Tamtéţ, inv. č. 142, 146, kart. 14.
40
Tamtéţ, inv. č. 7, kart. 1.
41
Jakubec, I., Jindra, Z.: c. d., s. 61.
42
SOkA Šumperk, fond Okresní úřad Šumperk, inv. č. 491, kart. 107.
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objem firemních finančních prostředků. 43 Kromě výše zmiňovaného označení c. k.
privilegovaná továrna takto firma získala mj. právo na uţívání císařského orla
ve firemním označení, čehoţ vyuţívala především pro značení svého zboţí.44
Krátce po získání zemského továrního oprávnění podal Carl Siegl další ţádost,
tentokrát u Obchodního soudu ve Vídni, prostřednictvím níţ zde usiloval
o zaprotokolování své firmy a prokury pro svého syna Roberta Siegla. Ve stejné době
také ţádal místní magistrát o povolení otevřít si v domě č. 413 firemní pobočku. Ţádosti
bylo vyhověno a Obchodní soud ve Vídni uskutečnil zaprotokolování firmy 20. října
1854.45
Rodinná firma se postupně úspěšně rozbíhala a na počátku roku 1858
k ní přistoupil nejmladší syn Carla Siegla Richard Siegl, narozen 13. června 1837. 46
Z toho důvodu byla také 1.února 1858 sepsána první nám známá firemní společenská
smlouva. Na jejím základě Robert Siegl a Richard Siegl figurovali jako tišší společníci
firmy, avšak s rozšířeným statutem, tedy především obdrţeli pravomoc firmu samostatně
znamenat.47 Hodnota základního firemního kapitálu byla tehdy stanovena na 40 000 zl.
U Krajského soudu v Olomouci byla společenská smlouva zaprotokolována 27. února
1858 a v souvislosti s tím byla také vymazána prokura Roberta Siegla.48

43

ZA v Opavě, pob. Olomouc, fond Siegl Carl senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného
zboţí, Šumperk, inv. č. 7, kart. 1.
44
Tamtéţ, inv. č. 11, kart. 1. Pro doplnění dodejme, ţe toto označení, jen se změněnými iniciály,
pouţívala jiţ firma Johann Siegl & Co.
45
Tamtéţ, inv. č. 10, kart. 1.
46
Zde vycházím z rodokmene rodiny Sieglů uloţeného ve firemním fondu (inv. č. 121, kart. 14), dostupná
odporná literatura však pracuje s datem 13. července 1837, Dokoupil, L.: c. d., s. 434; Myška, M. a kol.:
Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava 2003,
s. 433.
47
ZA v Opavě, pob. Olomouc, fond Siegl Carl senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného
zboţí, Šumperk, inv. č. 9, kart. 1.
48
ZA v Opavě, pob. Olomouc, fond Krajský soud Olomouc, sign. Sp 11, inv. č. 917, kart. 42.
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1.3 Rozvoj firmy do hospodářské krize roku 1873
Mohutný rozmach moravského lnářského průmyslu, nastartovaný v 50. letech
19. století, trval aţ do roku 1867. 49 Proto toto období byl charakteristický především
rozvoj mechanického předení, který úzce souvisel s rostoucí poptávkou po lněné přízi,
jenţ výrazně vzrostla zejména v období občanské války v USA, která na přechodnou
dobu ochromila konkurenční bavlnářský průmysl. Svou roli jistě sehrál i fakt,
ţe v této době zasáhl do lnářského průmyslu stát, který jednak odebíral značné
procento lnářské produkce především pro potřeby armády, jednak chránil domácí trh
vysokými cly, jímţ na čas ochránil rakouské lnářství především před anglickou
konkurencí.50
Počet mechanických přádelen rychle narůstal, v této době zaloţil nejúspěšnější
šumperský továrník Eduard Oberleithner přádelnu v Hanušovicích, jeţ byla o něco
později rozšířena o pobočku v osadě Holba patřící k Hanušovicím. Na počátku 60. let
na něj navázali obchodník s plátnem Karel Bock se zaloţením další šumperské přádelny
a obchodník s plátnem a také majitel manufaktury Ignaz Seidl, který zaloţil
mechanickou přádelnu v Sudkově. 51 Roku 1863 se tak v šumperské oblasti nacházelo
jiţ 5 mechanických přádelen, v nichţ pracovalo podle M. Dohnala 26 800 vřeten,
oproti 16 100 v roce 1854.52
Této konjunktury i nadále vyuţila firma Carl Siegl sen., která krátce po udělení
zemského továrního oprávnění přešla z výroby pouhého hladkého plátna na výrobu
ţádanějšího a pro export lukrativnějšího damaškového stolního prádla.53
Zpočátku firma vlastnila pouze dům čp. 286/318, který Carl Siegl zakoupil ještě
spolu se svými bratry roku 1842.

54

Tento dům, nacházející se na tzv. Šilerce,
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Janák, J.: c. d., s. 101.
Dohnal, M.: c. d., s. 68.
51
Tamtéţ, s. 44-45.
52
Tamtéţ, s. 45. Musíme si však uvědomit, ţe i navzdory této konjunktuře představoval lnářský průmysl
v rámci textilní výroby nejpomaleji se rozvíjející odvětví (mechanizace zde postupovala nejpomaleji –
kupř. se ještě vůbec netýkala tkalcovství) – konkurenci představovalo především bavlnářství. In: Jakubec,
s. 210-211.
53
Myška, M. a kol.: c. d., s. 433.
54
Nováková, H.: Objekty a areály textilního průmyslu na území města Šumperka. Filozofická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě, bakalářská diplomová práce, Ostrava 2003. s. 157.
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která představovala obchodní tepnu města,

55

slouţil jako obchodní dům, sklad

a kanceláře, soustřeďovala se sem také část výroby zboţí, neboť zde byla umístněna
ruční tkalcovna, která byla roku 1897 přestěhována do bývalého rybničního mlýna,
jenţ byl součástí areálu firemního bělidla56
Úspěšný rozvoj firmy a s ním spojený rostoucí kapitál umoţnil Sieglům jiţ roku
1860 vybudovat vlastní bělidlo a úpravnu. Jejich prostory byly umístěny v městské části,
pro niţ se vţil název Malé Benátky. Bělidlo i úpravna byly vybaveny nejmodernějším
strojním zařízením, poháněným vodním kolem a parními stroji. Celý objekt byl
také elektricky osvícen a vytápěn párou.57
Roku 1864 došlo ke změně statutu firmy, která byla 5. března 1864 přepsána
z rejstříku firem jednotlivců do rejstříku společenských firem. Důvodem bylo vydání
obchodního zákoníku roku 1863, který upravoval charakteristiku jednotlivých forem
obchodních společností. Firmy Carl Siegl sen. se týkalo nařízení, které nadále
znemoţňovalo, aby tišší společníci disponovali právem danou firmu znamenat.
Aby toto právo mohlo být pro Roberta Siegla a Richarda Siegla nadále zachováno, bylo
nutné jim připsat statut veřejného společníka, coţ umoţňovala pouze firma společenská.
Statut veřejných společníků byl oběma bratrům udělen zpětně k 1. lednu 1864.58
Konec 60. let s sebou přinesl opětovné zpomalení rozvoje lnářského průmyslu.
Příčiny můţeme spatřovat především v ukončení občanské války v USA, v důsledku
čehoţ opět výrazně stoupla produkce levnějších bavlněných výrobků, na něţ kupř. přešla
i rakouská armáda,59 zároveň se také v plné síle opět projevila zahraniční konkurence
výrobců plátěného zboţí, krom Anglie se výraznou konkurenční zemí stalo zejména
Německo, kde se jiţ v průběhu 50. a 60. let prosadila mechanizace tkalcovství.
Proto se na přelomu 60. a 70. let v rámci habsburské monarchie začaly ozývat
hlasy volající po nutnosti rozšíření mechanizace na oblast tkaní plátna, neboť pouze
technický pokrok byl v tomto okamţiku jedinou moţností, jak zkvalitnit, zrychlit
a zvýšit produkci zboţí, které by poté bylo schopno konkurovat zahraničí produkci.60
55

Schillerstrasse, dnešní Hlavní třída. In.: Pavlíček, J., Spurný, F.: Šumperské proměny. Štíty 1991, s. 146.
Nováková, H.: c. d., s. 157-158, 195-7.
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Tamtéţ, s. 154.
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V tomto okamţiku jiţ nestačila pouze kvalitní strojová příze, ruční tkalci kvalitou
ani kvantitou nebyli sto odolávat stále rostoucím tlaku zahraniční mechanizované,
a tedy také levnější a kvalitnější výrobě. Pro ilustraci stupně mechanizace v oblasti tkaní
plátna uveďme, ţe v 70. letech bylo v rámci habsburské monarchie v provozu pouze
500 mechanických stavů na len oproti 60 000 stavů ručních,61 naproti tomu v bavlnářství,
kde mechanické tkaní převládlo jiţ v 60., nejpozději 70. letech, pracovalo jen v rámci
Předlitavska 17 500 mechanických tkalcovských stavů.62
Zakládání mechanických tkalcoven brzdil na jedné straně tradiční nedostatek
kapitálu, na straně druhé také příliš vysoká cla na dovoz potřebného strojního
vybavení. 63 Úspěšnější v této době byli podnikatelé ve Slezsku, kde na konci 60. let
vznikly mechanické tkalcovny kupř. ve Frývaldově či v Těšíně.64 Na severní Moravě
se pokusil vybudovat mechanickou tkalcovnu Karl Bock, avšak jeho podnik nebyl
v důsledku stagnace lnářství úspěšný a zanikl po krátké době existence jiţ roku 1870.65
Silný úder přinesl rakouskému lnářskému průmyslu, ale nejen jemu, rok 1873,
který krachem vídeňské burzy odstartoval hospodářskou krizi, která nejenţe pozastavila
mechanizaci tkalcovství, ale vyvolala také krach řady menších a středních podniků.
Přeţily jen ty nejsilnější, k nimţ se v severomoravské plátenické oblasti řadila vedle
podniků rodiny Oberleithnerů také firma Carl Siegl sen. A byly to právě tyto dva
rodinné podniky, v jejichţ reţii se po překonání nejhlubšího bodu krize realizovala
mechanizace tkalcovství v šumperském regionu. 66
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1.4 Období let 1873-1918
Rok 1873 odstartoval největší hospodářskou krizi 19. století, která způsobila,
ţe se v následujících letech rakouské hospodářství potýkalo s dlouhou a těţkou
depresí.67
Po překonání nejhlubšího bodu krize, kterým byl rok 1875, začalo docházet
k postupnému a alespoň částečnému oţivení hospodářství, především však průmyslové
výroby. Výraznější rozvoj ale nezaznamenával ani tak průmysl spotřební, jako spíše
průmysl těţký, který byl spjat s tzv. druhou průmyslovou revolucí.
Jak bylo jiţ naznačeno v předcházející kapitole, pro řadu menších podniků byla
hospodářská krize smrtící, přečkat ji se podařilo jen těm kapitálově nejsilnějším.
Takovéto

podniky

pak

lépe

odpovídaly

novému

hospodářskému

modelu,

jenţ se prosazoval v závěrečných letech existence rakouského soustátí. Pro něj byla
charakteristická především určitá racionalizace ve výrobě i celkové organizaci,
která se projevovala zejména koncentrací výroby, podniků i kapitálu, tedy stále
znatelnějším prosazováním se velkovýroby a navyšování mnoţství technického
zařízení.68 Zároveň však s nástupem konzervativní Taaffeho vlády roku 1879 docházelo
k jistému odklonu od ekonomického liberalismu, stát se v tomto období snaţil
ovlivňovat hospodářský ţivot svými zásahy a chránit tak tradiční vrstvu středních
a drobných výrobců.69
Teprve na přelomu století byla léta hospodářské stagnace vystřídána obdobím
konjunktury, která byla zastavena teprve v předvečer první světové války. Toto období
charakterizoval především nárůst kapitálů a investic, který vedl k zvyšování objemu
výroby a vnitřního i zahraničního obchodu.70
V severomoravské plátenické oblasti hospodářskou krizi nepřečkala řada
podniků, mezi nimi i první mechanická přádelna v Šumperku, která svou činnost
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ukončila roku 1880.71 Ty které přetrvaly, se však v následujících letech povětšinou dále
rozvíjely, mezi takovéto podniky patřila i firma Carl Siegl. sen.
V souvislosti s dalším rozmachem, který firma proţívala v posledním půl století
trvání rakouského mocnářství, zde můţeme zmínit hned několik událostí, které zaujímají
důleţité místo v dějinách firmy.
Roku 1882 si firma nechala poprvé zaregistrovat u Obchodní a ţivnostenské
komory v Olomouci ochrannou obchodní známku. Podnětem k tomuto kroku byla aféra
s paděláním označení firemního zboţí na italském trhu. Roku 1882, jak se dozvídáme
z korespondence veřejných společníků o obchodních záleţitostech, se italský obchodník
Calderoni pokusil napodobit známku firmy Carl Siegl. sen., kdyţ ponechal její původní
podobu a vyměnil pouze firemní iniciály. Jak byl tento spor nakonec rozhodnut není
známo, neboť korespondence končí krátce předtím, neţ měla být tato kauza
projednávána u soudu,72 nicméně výsledkem byla registrace ochranné obchodní známky
roku 1882 pro Rakousko-Uhersko a roku 1883 pro Itálii.73
Jak firemní ochranná známka vypadala? Jak jiţ bylo naznačeno výše
v souvislosti s udělením zemského továrního oprávnění, měla firma, označovaná
jako c. k. privilegovaná, právo uţívat v označení firmy císařského orla, čehoţ Carl Siegl
sen. plně vyuţila, nicméně nutné je tu také podotknout, ţe navazovala i na starší tradici,
a sice firmu Johann Siegl & Co., která po celou dobu své existence pouţívala
tutéţ známku, pochopitelně pouze s odlišnými iniciály.

74

Ochranná známka se

tedy sestávala z rakouského císařského orla v červené barvě, pod nímţ se nacházel
taktéţ červený obdélník, v němţ se uvádělo číslo kvality daného zboţí. Pod tímto
obdélníkem se pak nacházeli iniciály C. S. sen. Toto celé bylo orámováno zeleným
věncem a nad červeným orlem se nacházel nápis ve dvou řadách Creas. Leinwand,
Prima Qualität I.
O téměř 20 let později, tedy roku 1913, se vedení firmy rozhodlo zabezpečit
si ještě více ochranu výše popisované figurální ochranné známky a nechalo
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si proto zaregistrovat, jak pro tuzemský tak také zahraniční trh, tzv. slovní známku,
Adler Marke a Marka Aquila.75
Registrace takovéto obchodní známky se však neobešla bez problémů,
neboť z pochopitelných důvodů vyuţívala řada firem ve svém znaku rakouského
císařského orla a s tím pak spojenou slovní známku Adler Marke či Marca Aquila. Carl
Siegl sen. se tak potýkala s odmítavým stanoviskem k registraci od výrobce bavlněného
zboţí, firmy Ignaz Eisenshiml z Frýdlantu, která nakonec souhlasila aţ po osobním
setkání blíţe nespecifikovaných zástupců obou firem.76
Daleko významnější událostí v dějinách podniku však bylo zaloţení vlastní
mechanické tkalcovny, které souviselo s prosazováním mechanického tkaní lnu
v 80. a 90. letech 19. století. 77 Mechanická tkalcovna byla uvedena do provozu roku
1889 s první stovkou stavů. A nezůstalo jen u nich, v následujících letech byl s rostoucí
poptávkou po firemním zboţí počet stavů navyšován, roku 1898 jich bylo v provozu
jiţ 180 a krátce před vypuknutím první světové války se jejich počet zvedl na 500.78
Budova mechanické tkalcovny byla situována na tehdejší Kaiser Franz Josef
Strasse, dnes M. R. Štefánika, nedaleko Schllierstrasse, kde se, jak jiţ víme, nacházel
podnikový obchodní dům.79 Původně se jednalo o čtyřpatrovou budovu s přilehajícími
šedovými sály,80 jejímţ autorem byl architekt Josef Prossinger. S narůstajícím počtem
stavů a také technickým vylepšováním výroby bylo nutné budovu v následujících letech
rozšiřovat, coţ bylo uskutečňováno především v letech 1907 – 1913, v jejichţ průběhu
došlo k rozšíření šedových sálů i samotné budovy, která byla zvýšena o jedno podlaţí.
Veškeré zde umístěné strojní zařízení mělo jiţ elektrický pohon a celá budova byla
elektricky osvětlena a vytápěna pomocí páry.81
Stavební úpravy a inovace strojového parku se na přelomu stolení nevyhnuly
ani bělidlu a úpravně, změny se prováděly s menšími přestávkami od počátku 90. let
19. století aţ do vypuknutí první světové války. 82 Za tímto účelem firma skupovala
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pozemky a nemovitosti okolních drobných podnikatelů, kteří se v této době dostávali
do finančních potíţí.83
Také bělidlo bylo vybavováno nejmodernějším technickým zařízením. K němu
bychom mohli zařadit i soukromý podnikový telefon, který byl zřízen za účelem spojení
bělidla s firemní centrálou na Schillerstrasse roku 1885.84
Jak jiţ bylo výše naznačeno, souvisel rozmach podniku s rostoucí poptávkou
po firemním zboţí, jehoţ význam rostl nejen na tuzemském, ale postupem času
především

na zahraničním

trhu.

Firemní

výrobky

sklízely

řadu

úspěchů

na mezinárodních výstavách. K nejvýznamnějším patřila ocenění získaná na světových
výstavách ve Vídni 1873, ve Filadelfii 1876, v Sydney 1879 či v Chicagu 1893.85
Objem a obsah exportu se postupně rozšiřoval, avšak výběr zemí,
do kterých firma vyváţela, byl do určité míry ovlivňován hospodářskou politikou státu,
která po nástupu Taafeho vlády stavěla především na celním protekcionismu.
Ten však v 70. a 80. letech stěţoval obchod s hlavními obchodními partnery RakouskoUherska, a sice s Německem a balkánskými státy. Proto byly na počátku 90. letech
uzavřeny se státy Trojspolku a následně také s balkánskými zeměmi, Srbskem,
Rumunskem a Bulharskem obchodní dohody, které především sniţovaly celní sazby
mezi smluvními státy. Obdobná obchodní smlouva byla uzavřena roku 1894
také s Ruskem.86
Carl Siegl sen. se rychle přizpůsobila novým podmínkám a navýšila objem
vývozu do výše uvedených zemí. Avšak i nadále byla nejdůleţitější exportní zemí Itálie.
Vyváţelo se však i do řady dalších evropských i mimoevropských zemí, jakými byla
Anglie, Španělsko, unie Švédsko-Norsko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Dánsko, Řecko,
Turecko, ale také do vzdálenějších oblastí, přes přístavy Hamburg a Brémy do USA
a Jiţní Ameriky, ale kupř. také do Jiţní Afriky či do Číny.87
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Vyváţelo se plátno, látky na výrobu dámských blůz, či látky určené pro vyšívání,
stolní prádlo nejrůznějšího zdobení, utěrky, kapesníky, ručníky.88
I přes tyto velké úspěchy firmě roku 1906 hrozilo z blíţe neznámých důvodů
odebrání firemního označení c. k. privilegovaná továrna. Majitelé se tehdy bránili
především svou tradicí, svým rozsahem a počtem zaměstnanců a v souvislosti s tím
i svým významem pro město Šumperk a jeho okolí, dále také objemem exportu
či počtem získaných ocenění. Za zachování označení c. k. privilegovaná továrna
pro Carl Siegl sen. se postavila také Obchodní a ţivnostenská komora v Olomouci,
která poukazovala na vysokou kvalitu jejího zboţí, taktéţ na rozsah výroby,
ale především na její věhlas nejen v rámci Rakouska-Uherska, ale také v zahraničí,
zejména v Itálii a Americe. Všechny výše uvedené argumenty byly nakonec vyslyšeny
a ministr obchodu 16. srpna 1906 oprávnění k pouţití označení prodlouţil.89
V předvečer první světové války měla firma ve svých provozech 1300
zaměstnanců a k tomu poskytovala práci ještě dalším 360 domáckým tkalcům,90 jejichţ
ruční práce byla vyuţívána především na výrobu jemnějších a luxusnějších tkanin.91
Vypuknutí první světové války zcela ochromilo převáţně na export orientovaný
lnářský průmysl, 92 který byl poprvé výrazněji zasaţen ještě před jejím vypuknutím
ztrátou balkánských trhů v důsledku zdejší válečné situace. Po počáteční válečné
konjunktuře přišlo období úpadku, způsobené především silně omezeným vývozem,
ale také dovozem, na němţ byly stále ještě z velké části závislé tuzemské zásoby lněné
příze, 93 a také vojenskými odvody, ať uţ majitelů jednotlivých podniků, či převáţně
jejich zaměstnanců.94
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Exportní potíţe se nevyhnuly ani Carl Siegl sen., která, tak jako řada dalších,
pracovala především na státních válečných zakázkách. Své zboţí dodávala nejen armádě,
ale také státním institucím, jakými byla ţeleznice, či např. ministerstvo války.95
V tomto období došlo také k řadě změn v personálním zastoupení firmy, kterému
budeme nyní krátce věnovat svou pozornost.
K těm

nejdůleţitějším

samozřejmě

patřily

změny

v nejuţším

vedení,

tedy v řadách veřejných společníků firmy. 24. února 1885 byl jako veřejný společník
zanesen do firemního rejstříku u Krajského soudu v Olomouci syn Roberta Siegla Emil,
který do firmy vstoupil s počátečním vkladem 2000 K. 96 Emil Siegl se narodil
30. prosince 1860, vystudoval obchodní akademii ve Vídni a později strávil několik
studijních pobytů v Anglii, Francii, či Itálii, kde navazoval pro firmu obchodní
kontakty.97 Přijetím Emila Siegla se počet veřejných společníků rozrostl na čtyři, avšak
pouze na krátkou dobu. 28. září 1889 zemřel ve věku 87 let zakladatel firmy Carl
Siegl.98 Na dalších téměř deset let se tak o vedení a rozvoj firmy starali pouze tři veřejní
společníci, Robert Siegl, Richard Siegl a Emil Siegl.
K větším změnám v jejich řadách došlo aţ na konci 90. let 19. století. 7. února
1896 byl jako veřejný společník firmy zapsán syn Richarda Siegla Edgar Siegl,
jehoţ vklad činil 5000 K.99 Avšak ani toto sloţení nevydrţelo příliš dlouho, dva roky
nato, 16. února 1898, zemřel mladší ze synů Carla Siegla, Richard. Smrt Roberta Siegla
o téměř šest let později, 9. ledna 1904, znamenala poslední změnu ve vedení firmy, k níţ
došlo ještě před pádem habsburské monarchie, zároveň také představovala generační
výměnu ve firemním vedení.100
Všechny tyto početné změny byly zachyceny ve společenské smlouvě, která byla
uzavřena mezi zbylými veřejnými a tichými společníky 10. února 1906 ve Vídni. V čele
firmy tehdy stáli, jako veřejní společníci, Emil Siegl a Edgar Siegl, tichými společníky
firmy, kteří pocházeli z řad ţenských potomků veřejných společníků, neboť dle
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dobového úzu a také ustanovení smlouvy, se veřejnými společníky mohli stát pouze
muţští potomci veřejných společníků, roku 1906 byli – Karoline Mücke, Emma Seidl,
Ida Seidl a Karola von Paumgartten (všechny rozené Sieglové). Smlouva stanovovala
především základní kapitál firmy, který tvořila částka 1 250 000 K, z čehoţ podíl
jednotlivých společníků byl následující – Edgar Siegl a Emil Siegl vloţili kaţdý 400 000
K, Emma Seidl 150 000 K a zbylí tišší společníci kaţdý po 100 000 K, přičemţ kaţdý
vloţený podíl byl úročen 4%. Mimo to smlouva upravovala i další záleţitosti chodu
firmy, jako kupř. nakládání se základním kapitálem, rozdělování zisků či ztrát, přijímaní
nových společníků, vytváření rezervních fondů pro případy ztrát, organizace obchodního
roku, způsoby ukončení činnosti firmy, způsob řešení vzájemných sporů apod.101
Řízení tak rozsáhlého podniku, jakým byl Carl Siegl sen., vyţadovalo časem
delegování

některých

pravomocí

veřejných

společníků

na

jiné

osoby,

coţ se uskutečňovalo prostřednictvím institutu prokury. Většinou se jednalo o zaslouţilé
pracovníky firmy, či příslušníky rodiny Siegl, kterým byla povětšinou udělována
hromadná prokura. Tito prokuristé měli pak především právo firmu znamenat,
a to v kombinacích, tak jak byly zaneseny do firemního rejstříku Krajského soudu
v Olomouci. Do roku 1918 působilo ve firmě celkem šest prokuristů – roku 1878 byl
zapsán první prokurista firmy Wilhelm Siegl, kterému byla udělena individuální prokura,
do kdy však trvala, není známo, roku 1893 byla zapsána hromadná prokura pro Emila
Pelze, Carla Praxla a Carla Siegla jun., v jejich případě byl nutný pro platnost
dokumentu podpis alespoň dvou z výše uvedených, stejným způsobem fungovala
hromadná prokura pro Gustava Siegla a Franze Klugera zapsaná roku 1904. Roku 1910
byl po smrti Gustava Siegla přiřazen k Franzi Klugerovi Adolf Dresel. Na jaře roku
1918 pak byla vymazána prokura Emila Pelze.102
Za 66 let své existence si firma Carl Siegl sen. postupně vydobyla silnou pozici
v hospodářské sféře, nicméně je nutné na závěr této kapitoly připomenout, ţe silné
osobní pozice si budovali také jednotliví veřejní společníci firmy, a to nejen v rámci
šumperského regionu, ale také v rámci celé habsburské monarchie.
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Jiţ zakladatel podniku Carl Siegl byl aktivní v komunální politice, roku 1848 byl
ustanoven hejtmanem národní gardy v Šumperku, v letech 1850-1870 byl volen členem
obecního zastupitelstva. Byl aktivní v řadě místních spolků, 103 které také finančně
podporoval.104 Především však roku 1877 obdrţel jako ocenění za výrazný úspěch firmy
na světové výstavě ve Filadelfii rytířský kříţ Řádu Františka Josefa.105
Výraznou postavou byl především druhorozený syn Carla Siegla Robert, ten
se uplatnil nejen v komunální politice, kde po vzoru otce působil v letech 1870-1900
v obecní správě, zde mj. zastával pozici zástupce vedoucího odboru školství a roku 1880
zaloţil první mateřskou školku v Šumperku. Byl aktivním členem řady organizací
a institucí, od roku 1866 zastával post ředitele městské spořitelny Šumperk, působil
jako ředitel lnářského pojišťovacího spolku, který byl v Šumperku zaloţen roku 1880,
roku 1890 byl zvolen předsedou lnářského svazu v Trutnově, od roku 1894 pak vedl
šumperskou pobočku tohoto svazu. Dvacet let byl členem Obchodní a ţivnostenské
komory v Olomouci, za niţ byl roku 1893 zvolen poslancem moravského zemského
sněmu. Podílel se na zaloţení a fungování celé řady dalších podniků, jako byla kupř.
přádelna lnu ve Vízemberku či Frýdlantu, či cukrovar v Bernaticích. Především to však
byl on, kdo se zaslouţil o největší úspěchy firmy Carl Siegl. sen. v druhé. polovině
19. století. Podnítil výstavbu bělidla a úpravny, jeho dítětem byla mechanická tkalcovna.
Měl výrazný podíl na rozšíření vývozu do Itálie, Německa a Ruska a z jeho iniciativy
vzešla účast firmy na světových výstavách ve Vídni, Filadelfii, Paříţi, Terstu či Chicagu,
na nichţ firma získávala svá ocenění. Na výstavách v Paříţi roku 1878 (zde za své
působení získal od francouzské vlády rytířský kříţ francouzského Řádu Čestné legie)106
a 1900 vedl expozici rakouského lnářského průmyslu. Za svou činnost v obchodní
a veřejné sféře obdrţel roku 1897 taktéţ rytířský kříţ Řádu Františka Josefa 107
Posledním z veřejných společníků, který výrazněji zasáhl do fungování podniku
ještě v době trvání habsburské monarchie byl Emil Siegl. Ten se se svým otcem
Robertem Sieglem a strýcem Richardem Sieglem zaslouţil o vybudování mechanické
103
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Finančně kupř. přispíval Tovaryšskému spolku. ZA v Opavě, pob. Olomouc, fond Siegl Carl senior,
tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného zboţí, Šumperk, inv. č. 45, kart. 1.
105
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tkalcovny roku 1889, roku 1893 byl jmenován členem poroty světové výstavy v Chicagu
a roku 1900 v Paříţi, zde pak za svoji činnost obdrţel rytířský kříţ francouzského Řádu
Čestné legie, 108 v habsburské monarchii pak byl za své zásluhy roku 1906 jmenován
komerčním radou. 109 Tak jako jeho otec, strýc a děd se věnoval komunální politice,
v letech 1894-1923 byl členem obecního zastupitelstva a v letech 1906-18 členem
městské rady. 110 Také se věnoval řízení dalších podniků, jako byl kupř. cukrovar
v Osoblaze, či aktivnímu členství v řadě institucí, byl členem a viceprezidentem
Obchodní a ţivnostenské komory v Olomouci, předsedou místní Sekce rakouských
průmyslníků v Šumperku a místopředsedou německého svazu textilních průmyslníků
v Liberci, či aktivním členem řady německých kulturních nebo politicky laděných
spolků.111
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Myška, M. a kol.: c. d., s. 434
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2 Za První republiky

2.1 Od vzniku samostatného Československa po Velkou
hospodářskou krizi
Výsledky první světové války přinesly evropskému kontinentu, a nejen jemu,
řadu politických a s nimi úzce spojených hospodářských změn. Poráţka Centrálních
mocností vedla mj. k zániku rakousko-uherského soustátí a umoţnila tak zrod novým
nástupnickým státům, mezi nimi také Československa.
Z dědictví monarchie si Československá republika odnesla 21% jejího území
(140 394 km2), 26% obyvatelstva (13 612 424 obyvatel), ale především 60-75% její
celkové průmyslové kapacity, v textilním průmyslu se jednalo aţ o celých 75%112
Zánik Rakouska-Uherska a tím způsobený rozpad jeho rozsáhlého trhu způsobil
hospodářskou desintegraci v prostoru střední Evropy. Ta byla dále umocňována snahou
nově vzniklých států, zejména pak těch národů, které během trvání habsburské
monarchie marně usilovaly o svou samostatnost, chránit si nabytou svobodu a s tím
také svou národní ekonomiku. Prosazoval se tak ekonomický nacionalismus, pro nějţ
bylo typické především zavádění vysokých celních bariér. Československo nebylo
výjimkou. Vlastní celní teritorium si zřídilo jiţ 20. února 1919 a přidalo další opatření,
která měla zajistit alespoň základní stabilitu hospodářského systému, k nim řadíme
především tzv. nostrifikaci a dále pak měnovou reformu 113 ministra financí Aloise
Rašína, která měla Československu zajistit vlastní silnou měnu.
Vysoká cla a silná měna však bránily úspěšnému exportu a poškozovaly
tak, do té doby převáţně exportně orientovaný, textilní průmysl. Ten představoval
i v rámci Československa nejrozsáhlejší průmyslové odvětví, nicméně se téměř po celá
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20. léta potýkal se značnými těţkostmi. 114 Patřil k těm odvětvím, které byly výrazně
zasaţeny válečným hospodářstvím,115 řada továren vyrábějící za války pro stát a armádu
přišla po poráţce Rakouska-Uherska o své pohledávky, velká část z nich, a to se týkalo
především podniků působících v pohraniční, přišla o značné sumy, které měla vázané
v rakouských válečných půjčkách. Nově vzniklý československý stát odmítal válečné
půjčky proplácet.116 Není divu, i tak musel převzít po bývalé monarchii část jejich dluhů,
celkem v hodnotě 13,40 mld. Kč.117
Problémy také přinášel vývoz do nástupnických států, především na Balkán.
Na vině byla nejen ochranářská politika těchto států, ale velice často také platební
neschopnost zdejších odběratelů.118
Textilnímu průmyslu tak chyběl potřebný kapitál, který by mohl investovat
především do obnovy strojového vybavení, které zůstávalo v řadě závodů prakticky
neměnné od doby největších investic do modernizace výroby, kterou představoval
přelom století. 119
Určité zlepšení přinesla konjunktura v
se československému

hospodářství

podařilo

druhé polovině 20. let. Tehdy
překonat

krizi

let

1922-1924,

která souvisela se světovou poválečnou hospodářskou krizí let 1921-1923 a svůj podíl
na ni měla také deflační měnová politika státu. 120 Textilní průmysl však v těchto
„zlatých letech“ československého hospodářství neprodělával takový rozmach jako jiná
odvětví, především jiţ z důvodu výše zmíněných, tedy nedostatku kapitálu pro investice
do výroby, které by umoţnily její racionalizaci a tím také zvýšení produktivity.
Racionalizace
aţ ve 30. letech

výroby
121

se

v textilním

průmyslu

začala

výrazněji

prosazovat

v souvislosti s Velkou hospodářskou krizí.

Podíl lnářského průmyslu na celkové textilní výrobě v období první.
Československé republiky klesal. Nebyl to tak zcela nový jev, jeho počátky můţeme
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vystopovat jiţ v 70., 80. letech 19. století, avšak v tomto období byl ještě umocňován
skutečností, ţe náklady na pěstování lnu se zvyšovaly, a proto bylo nutné 3/4 tuzemské
spotřeby dováţet ze zahraničí, především z Ruska, Belgie a Slezska.122 To vyţadovalo
finanční prostředky, které se, jak jsme jiţ poznali, textilnímu průmyslu ve 20. letech
zoufale nedostávaly.
V šumperském regionu si lnářství svůj tradiční význam a většinové zastoupení
v průmyslu zachovalo, nicméně stagnaci se nevyhnulo. Podle J. Steinera dosáhlo
vrcholu svého rozkvětu krátce před 1. světovou válkou.

123

Za první republiky

jiţ předválečného stavu nedosáhlo a velká většina firem byla nucena redukovat počty
pracovních míst. 124
V šumperském okresu působilo v období první republiky cca 40 větších
textilních závodů, mezi nimiţ si přední místo i nadále udrţely závody Oberleithnerovy
a Sieglovy, které stále zaměstnávaly okolo 1000 dělníků.125
Firma Carl Siegl sen. svým vývojem ve 20. letech prakticky kopírovala výše
nastíněný obecný vývoj. Trpěla nedostatkem finančních prostředků, které jí
znemoţňovaly jakékoliv investice do strojního vybavení mechanické tkalcovny
či bělidla a úpravny, v nichţ tak nadále pracovaly stroje, které byly naposled
modernizovány na počátku 20. století, a to aţ do počátku 30. let.
Část firemních finančních prostředků byla stále ještě vázána v rakouských
válečných půjčkách, na nichţ se firma podílela celkovou částkou 2 047 200 Kč. Jak jiţ
bylo řečeno výše, československý stát se k jejich vyplácení příliš neměl. Roku 1924 se
mj. pokusil řešit situaci tím, ţe jako protihodnotu za válečné dluhopisy poskytoval
dluhopisy státní, avšak jejich úročení bylo pouze 3% namísto 5%, které byly
garantovány u válečných dluhopisů. Takovýto postup samozřejmě přinesl firmě finanční
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ztráty. Dochovaný účetní materiál nám nabízí takovýto příklad, kdyţ byly dluhopisy
v hodnotě 55 000 Kč vyměňovány za dluhopisy v hodnotě pouhých 36 400 Kč. 126
Navzdory změněné geopolitické situaci po první světové válce a s ní spojenému
ekonomickému nacionalismu, orientovali se českoslovenští výrobci svým exportem
prakticky na tytéţ oblasti jako v době trvání Rakousko-Uherska.127 Pro firmu Carl Siegl.
sen.

tak

stále

nejdůleţitější

odbytiště

představovala

Itálie,

128

vyváţelo

se

však i do Rakouska, Maďarska, Polska, Jugoslávie, Rumunska, Švédska, Norska,
Švýcarska a také na americké trhy. 129 Na základě srovnání tohoto výčtu se zeměmi
uvedenými ve výkazech exportu z předválečného období, bychom mohli konstatovat
určité zúţení exportních oblastí firmy, avšak takto získané závěry musíme brát
s rezervou, neboť poválečné výkazy exportu máme dochovány pouze z počátku 20. let,
tedy z období, v němţ se textilní průmysl teprve postupně vzpamatovával z rány, kterou
mu zasadila první světová válka.
První poválečná hospodářská krize let 1922-1923 firmu také citelně zasáhla, toto
období pro ni bylo ztrátové a mj. podnítilo vedení firmy, aby upravilo výšku
procentuálního podílu z čistého zisku, který byl určen pro speciální rezervní fond,
z něhoţ se měly v případech nutnosti krýt firemní ztráty, z 4% stanovených
společenskou smlouvu z roku 1921130na 20%.131
Po ukončení hospodářské krize 1922-1923 se situace v hospodaření firmy
v zásadě stabilizovala a umoţnila tak veřejným společníkům firmy aktivně se podílet
i na řízení dalších podniků. Prvním takovýmto podnikem byla komanditní společnost
Wein & Co. Leinenweberei, Budofok v Maďarsku, která se zabývala tovární výrobou
a odbytem lněných textilií a podíl Carl Siegl sen. v ní činil 120 000 Ku. Druhou firmou
pak byla Industrija platenih izdelkovd. z. o. z., Jarše v Jugoslávii, kde byla hodnota
podílu Carl Siegl. sen. 1 230 000 K.132
126
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Vznik samostatného Československa přinesl firmě mj. také problémy
s ochrannou obchodní známkou. Nově vzniklému ministerstvu průmyslu, obchodu
a ţivností se nezdálo příliš vhodné, aby Carl Siegl sen. i nadále pouţívala ve vyobrazení
své ochranné známky rakouského císařského orla. Ministerstvo poţadovalo nahrazení
buďto jiným typem orla či orlice nebo zcela jiným novým obrazcem. Upozorňovalo
přitom na skutečnost, ţe pokud k této změně nedojde a firemní ochranná známka nebude
v Československu uznána, dojde v důsledku toho také k vymazání mezinárodní
ochranné známky. 133 Vedení firmy se pokoušelo argumentovat jednak tím, ţe orel
zobrazený v ochranné známce je pouze podobný tomu císařskému, jak víme, toto tvrzení
se však nezakládalo na pravdě, ale především poukazovalo na problémy, které by firmu
v případě změny či vymazání obchodní známky postihly zejména na italském trhu.
Vycházeli pochopitelně ze zkušeností s padělky, které zde firma nabyla v 80. letech
předcházejícího století a které právě tehdy vedly k registraci obchodní ochranné známky.
Na

jejich

obranu

vystoupil

také

německý

svaz

textilních

průmyslníků,

avšak ministerstvo zůstalo ve svém postoji neoblomné. Firma byla donucena svou
ochrannou známku změnit.
Tato změna byla zaregistrována u Úřadu pro zápis ochranných známek
při Obchodní a ţivnostenské komoře v Olomouci dne 29. srpna 1922. Avšak nakonec se
nejednalo o radikální proměnu, firma pouze nahradila korunu umístěnou nad hlavou orla
za pěticípou hvězdu. V této podobě pak byla známka také předloţena k mezinárodní
registraci,134 její přesné datum však není známo.
Nicméně na sklonku 20. let si Carl Siegl. sen. nechala zaregistrovat ještě jednu
ochrannou známku, jejíţ vyobrazení sestávalo z černé pečeti, v jejímţ vnitřním poli byli
umístěny červené iniciály C S S uspořádané do trojúhelníku. Pro tuzemsko byla známka
registrována 11. dubna 1928, mezinárodně pak 24. července téhoţ roku.135
V průběhu 20. let došlo také k řadě změn v personálním zastoupení firmy.
17. února byl u Krajského soudu v Olomouci zaprotokolován jako veřejný společník
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Ing. Robert Siegl, syn Emila Siegla.136 Robert Siegl se narodil 16. listopadu 1890 a svůj
inţenýrský titul získal po absolvování vysoké školy technické v Curychu.137 K němu se
ve firmě zanedlouho poté přidal jeho bratr Rudolf Siegl, jenţ byl jako veřejný společník
zaprotokolován 26. července téhoţ roku. 138 O osobnosti Rudolfa Siegla prakticky nic
nevíme, informace nepřináší ani prameny, ani odborná literatura.
V souvislosti se změnami v řadách veřejných společníků byla 8. sprna 1921
podepsána dodatková smlouva firmy. 139 Kromě změn v řadách veřejných společníků
registrovala i změny mezi tichými společníky. 16. března 1920 zemřela Karoline Mücke,
ale jinak nedošlo k ţádným změnám a v řadách tichých společníků tak nadále figurovaly
Emma Seidl, Ida Seidl a Karola von Paumgartten.
Základní kapitál firmy byl nově stanoven na hodnotu 1 580 000 Kč, na němţ se
jednotliví společníci podíleli následovně: Emil Siegl částkou 450 000 Kč, Edgar Siegl
580 000 Kč, Robert Siegl a Rudolf Siegl vloţili kaţdý 100 000 Kč, Emma Seidl 150 000
Kč a zbylí tišší společnici po 100 000 Kč. Kaţdý podíl měl být úročen 4%.
Smlouva mj. také obsahovala speciální ustanovení týkající se nástupců Edgara
Siegla. Ten neměl ţádné muţské potomky, smlouva upravovala podmínky pro přijetí
jeho dvou dcer, Margarethy Siegl a Evy Siegl, kterým měl připadnout statut tichého
společníka, ale především zajišťovala jejich synům moţnost přijetí za veřejné společníky
firmy.140
Změny nebyly zaznamenány jen v řadách majitelů firmy, ale také mezi jejími
prokuristy. 20. března 1922 zemřel prokurista Franz Kluger, jenţ drţel hromadnou
prokuru spolu s Adolfem Dreselem, k němu byl 16. ledna 1923 přidělen nový hromadný
prokurista Franz Klier. 27. března 1925 k nim pak byl přiřazen ještě Franz Harrer.141
U Franze Harrera se nyní nakrátko zastavme, neboť jeho osobnost zanechala
výraznou stopu v dějinách města Šumperka. Narodil se 17. května 1869 do prastaré
šumperské soukenické a plátenické rodiny. V profesní oblasti se drţel rodinné tradice,
kdyţ nastoupil jako vzorkař do firmy Carl Siegl sen. V ní se postupně vypracovával
136
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a jak jsme jiţ poznali, roku 1925 se stal jejím prokuristou. Jeho zásluhy však spočívají
v jiné oblasti, a sice historii, které se mohl začít výrazněji věnovat aţ po svém odchodu
do důchodu roku 1933. Stál u zrodu šumperského muzea, značnou pozornost věnoval
také činnosti zdejšího archívu, pro nějţ pořizoval excerpta městských knih či kopiáře
městské korespondence. Horlivě se také věnoval publikování článků a studií, v nichţ
seznamoval širokou veřejnost s historií města Šumperka, především s počátky
textilnictví v této oblasti, s dějinami nejvýznamnějších měšťanských rodin, domů
či parků. Jako aktivní německý nacionalista byl však nucen opustit po druhé světové
válce území Československa. Zemřel 16. září 1951 v bavorském Weissenburgu.142
1. července 1927 firmu opustil Carl Siegl. jun., který byl hromadným prokuristou
spolu s Carlem Praxlem. O činnosti Carla Praxla však ve 20. letech nemáme ţádné
zmínky, znovu se v pramenných materiálech objevuje aţ v letech 30.143

2.2 Od Velké hospodářské krize po Mnichovskou dohodu
Úspěšný rozmach světového hospodářství narušil krach newyorské burzy
na sklonku října roku 1929. Byla tak odstartována mimořádně silná a hluboká
hospodářská krize, která postihovala nejen oblast průmyslu a sluţeb, ale také
zemědělství. Světová ekonomika se hroutila, výroba poklesla na pouhých 69%,
kolaboval mezinárodní trh,144 prudce narůstala nezaměstnanost.145
Do Československa dorazila krize zhruba s půlročním zpoţděním na počátku
roku 1930. Svého vrcholu dosáhla o tři roky později na počátku roku 1933, kdy se
průmyslová výroba nacházela na 40% svého maxima, kterého se jí podařilo dosáhnout
roku 1929.146
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Logicky nejvíce postiţena byla odvětví orientující se převáţně na export,
tedy lehký průmysl, v němţ měla dominantní postavení textilní výroba. Hodnota
zahraničního obchodu klesla roku 1932 na pouhých 29% svého předkrizového stavu.147
Hospodářská krize navíc prohloubila tendenci, která se jiţ začala pomalu prosazovat
v druhé polovině 20. let, a sice sniţováním podílu textilního průmyslu na zahraničním
obchodu státu.148
Hospodářská krize výrazně postihla firmu Carl Siegl sen. Roku 1930 musela
sníţit počet svých zaměstnanců na pouhých 590 pracovníků v provozech, z toho 400
dělníků v mechanické tkalcovně, 120 pracovníků na bělidle a úpravně a pouhých 70
ručních tkalců. 149 Uváţíme-li, ţe ve 20. letech zaměstnávala nad 1 000 zaměstnanců,
můţeme počítat i s číslem 1200, znamenalo to sníţení počtu zaměstnanců prakticky
na polovinu. Úzkou souvislost toto sniţování samozřejmě mělo s omezováním výroby.
V důsledku krize také klesala celková hodnota zařízení jak mechanické tkalcovny,
tak také bělidla a úpravny. Srovnáme-li ocenění strojního zařízení, které si firma nechala
vypracovat na vrcholu konjunktury roku 1929 a poté za probíhající krize roku 1932,
zjistíme, ţe jeho hodnota klesla téměř na polovinu, coţ má ale samozřejmě souvislost
také s měnovou krizí a dalšími průvodními jevy. 150 Mimoto musela firma čelit také
nekalé konkurenci, jak se dozvídáme z dopisu, který rozesílala roku 1933 svým
zákazníkům. Prostřednictvím něho se snaţila dementovat zprávy o údajném uzavření
vídeňské pobočky a následně pak také zastavení veškeré výroby. Vehementně ujišťovala
své zákazníky o tom, ţe jim stále poskytuje nejlepší, ale také nejlevnější zboţí.151
V souvislosti s hospodářskou krizí se pravděpodobně někdy v této době firma
rozhodla zaloţit podpůrný spolek pro své zaměstnance. O jeho bliţším charakteru
a náplni činnosti se však podrobněji dozvídáme aţ ze stanov dochovaných z roku 1941.
Spolek představoval sociální instituci firmy, formálně neziskovou organizaci,
jehoţ náplní bylo poskytování jednorázové či dlouhodobé podpory v případě krátkodobé
nebo déle trvající pracovní neschopnosti, ta mohla být způsobena nemocí či kupř.
147
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nejrůznějšími úrazy. Poskytovala se ale také např. i podporu zaměstnancům, kteří se
rozhodli uzavřít manţelský sňatek, či těm zaměstnancům firmy, kteří jiţ odešli
do důchodu. Vzhledem k tomu, ţe pomoc podpůrného spolku se týkala jak současných,
tak také bývalých firemních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, tak nepřekvapí,
ţe spolek mj. poskytoval i jistou podporu v nezaměstnanosti.152
Rok 1934 jiţ ohlašoval konec hospodářské krize, avšak k nástupu konjunktury
zatím nedošlo. Hospodářský vývoj se přehoupl do stádia stagnace, která trvala
aţ do roku 1936. Od roku 1937 pak můţeme zaznamenat výrazné hospodářské oţivení,
které prakticky trvalo aţ do jeho násilného přerušení událostmi kolem Mnichovské
dohody.153
V textilním průmyslu se v důsledku hospodářské krize začala v druhé polovině
30. let prosazovat racionalizace ve výrobě, začalo se tedy více investovat do nových
technologií a nákupu nového strojního zařízení. 154 Carl Siegl sen. tehdy investovala
především do nového vybavení pro bělidlo a úpravnu.

155

O jisté racionalizaci v její

výrobě svědčí mj. i fakt, ţe po skončení hospodářské krize firma ani s nástupem
konjunktury příliš nezvyšovala počet zaměstnanců, ten se v podstatě udrţoval na stále
stejné úrovni.156
V druhé polovině 30. let firma obnovila své exportní kontakty a udrţovala si
trvalé obchodní zástupce mj. v těchto místech 157 - Budapešti, v italských městech
Merano, Terst, Milán, Řím, Neapol, Palermo; v Bukurešti, Berlíně, Dráţďanech,
Bielefeldu, Varšavě, Stockholmu, Oslu, Paříţi, Curychu, Amsterodamu, Londýně. Mimo
Evropu pak v Montrealu, Buenos Aires či brazilském Rio de Janeiru.158
Na základě pro tuto dobu dochovaných ceníků zboţí si můţe udělat bliţší
obrázek o výrobcích, které tehdy firma nabízela. Jednalo se o tkaniny vyráběné ze lnu,
bavlny (moţná kombinace obou) a umělého hedvábí. Šlo především o damašky, cvilichy
a drilichy, z nichţ se vyráběl široký sortiment zboţí. Na prvním místě to bylo zejména
152
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stolní prádlo, tedy ubrusy a ubrousky nejrůznějších velikostí, barev, se širokou paletou
zdobení, či celé stolní soupravy. Široký sortiment představovaly také tkaniny vyuţívané
pro práce v domácnosti, coţ byly zejména utěrky, prachovky, ručníky, speciální tkaniny
pro leštění skla, či pro ţehlení a mandlování. Firma také nabízela loţní prádlo, lněné
tkaniny pro výrobu dámského oblečení a košil, látky určené k vyšívání nebo také
speciální dekorační tkaninu, které byla určena k zavěšení na zeď, jejíţ vzor si mohl
zákazník sám stanovit.159
Také v průběhu 30. let došlo k personálním změnám ve vedení a zastoupení
firmy. 10. dubna 1932 zemřel veřejný společník Edgar Siegl. Jak jiţ bylo naznačeno
výše, nezanechal po sobě ţádné muţské potomky, a tak ve vedení firmy od tohoto
okamţiku figurují pouze tři veřejní společníci, Emil Siegl, Robert Siegl a Rudolf
Siegl.160
K výraznějším změnám došlo v řadách prokuristů. 9. února 1932 zemřel
prokurista Adolf Dresel a k 1. dubnu odešel do důchodu Franz Harrer. Z původních
prokuristů zůstal pouze Franz Klier a pravděpodobně také Carl Praxl, který se
ve 30. letech znovu objevuje v pramenných materiálech. 11. května 1935 byl
zaregistrován nový prokurista Franz Kaspar, který získal hromadnou prokuru spolu
s Franzem Klierem. Ke stejnému datu byla zaregistrována také individuální prokura
pro Carla Praxla. Situace mezi prokuristy se změnila jiţ o dva roky později, roku 1937,
kdy v den výročí vzniku samostatného Československa zemřel Franz Klier a bylo třeba
k Franzi Kasparovi jmenovat nového hromadného prokuristu, tím se 29. července 1938
stal hlavní firemní účetní Emil Winkler.161
Na konci kapitoly zachycující osudy firmy v době trvání habsburské monarchie
jsem se pokusila nastínit prestiţ a význam jednotlivých veřejných společníků nejen
v rámci šumperského regionu, ale i v celé habsburské monarchii. Zde bych ráda
poukázala na změny, které nastolil vznik samostatného Československa a které výrazně
ovlivnili angaţovanost Sieglů ve veřejném ţivotě.
Vznik československé republiky, jakoţto národního státu Čechů a Slováků,
respektive Čechoslováků, pochopitelně naprosto změnil postavení do té doby
159
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vládnoucího národa, tedy Němců, kteří byli odsunuti do postavení národnostní menšiny.
Z pochopitelných, historicky daných, důvodů si představitelé nově vzniklého státu
rozhodně nemohly přát, aby československou ekonomiku i nadále ovládal německý
kapitál, symbol zaniklého rakouského soustátí. 162 Postupně se začala prosazovat
tendence omezování postavení Němců v hospodářství státu a samozřejmě posilování
československého zastoupení.

163

To se kupř. projevilo i ve vedení obchodních

a ţivnostenských komor, kde byla ihned rušena do té doby udrţovaná německá
většina.164 Obdobná situace panovala také ve státní správě. 165
Nicméně navzdory všemu výše uvedenému si německý kapitál udrţel silné
pozice zejména v lehkém průmyslu, a to především ve výrobě textilu. Vrátíme-li se
zpátky k Šumperku, tak zjistíme, ţe ve zdejším textilním průmyslu byla převaha
německého kapitálu takřka stoprocentní, jediným větším českým podnikem zde byla
firma Korhoň, která však zahájila svoji činnost aţ ve 30. letech.166
Negativní vztahy mezi Čechy a Němci, kteří se povětšinou s československým
státem

neztotoţnili,

mj.

ještě

více

prohloubila

hospodářská

krize

30.

let,

která mimořádně silně postihla textilní průmyslu a vnesla bídu do pohraničí. Tento
aspekt s celou řadou dalších nakonec vedl k tomu, ţe velká část německého obyvatelstva
odvrátila svůj zrak od československého státu a upřela jej k nacistickému Německu.
Takovýmto způsobem se vyvíjel i postoj veřejných společníků firmy Carl Siegl
sen., neboť v důsledku vzniku samostatného Československa ztratili defacto veškeré
pozice, které zastávali ve veřejné správě města Šumperka, popř. i Olomouckého kraje.
Na postavě Roberta Siegla pak můţeme názorně ukázat postupné tíhnutí řady Němců
k hitlerovskému Německu a jeho ideologii. Tak jako jeho předci i Robert byl členem
řady německých spolků, od roku 1919 působil v německé nacionální straně, především
se však roku 1933 stal členem sudetoněmecké domovské fronty, od roku 1935 působil
v okresním vedení sudetoněmecké strany. Krátce před Mnichovem byl pověřen vedením
krajské skupiny SdP pro průmysl, obchod a hospodářství a vstoupil také do freikorpsu.
162
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Po Mnichovu se tak stal aktivním spolupracovníkem nově nastoleného reţimu, působil
jako národohospodářský poradce okresního vedení NSDAP, byl členem SA a okupační
správou dosazen jako radní města Šumperka.167
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3 Za německé okupace
Mnichovská dohoda ukončila po pouhých dvaceti letech trvání existenci
Československé

republiky.

Odtrţené

sudetoněmecké

území

bylo

zákonem

z 21. listopadu 1938 začleněno do německé Říše a zákonem z 23. března 1939 bylo
stanoveno jeho územně správní uspořádání. Z většiny okupovaného území byla
vytvořena říšská ţupa Sudety s hlavním městem v Liberci, zbylé oblasti byly připojeny
k sousednímu německému a rakouskému území, respektive zdejším ţupám.168
Území ţupy bylo dále správně rozčleněno zákonem ze 14. dubna 1939 na tři
vládní obvody. Třetí vládní obvod s centrem v Opavě, označovaný také jako východní
Sudety, byl tvořen oblastí severní Moravy, opavským Slezskem aţ ke Svinovu u Ostravy,
Svitavskem, Orlickými horami a částí severovýchodní Čech.
Jeho významným politickým, ale i hospodářským centrem byl také Šumperk,
který byl sídlem řady nacistických správních úřadů a institucí, mj. zde sídlil také tzv.
landrát, úřední soud, řemeslnická komora, bylo zde okresní vedení NSDAP, sluţebna
gestapa a řada dalších.169
Ihned

po

okupaci

pohraničí

bylo

přistoupeno

k reorganizaci

řízení

ţivnostenského hospodářství, tak aby lépe odpovídalo zásadám německého řízeného
hospodářství. Dříve působící obchodní a ţivnostenské komory byly nahrazovány
komorami průmyslovými a obchodními, řemeslnými a řadou dalších institucí, v nichţ
byli podnikatelé organizováni podle jednotlivých oborů. Reorganizace byla dokončena
vytvořením zastřešující organizace, tzv. Sudetské hospodářské komory, na počátku
února roku 1939. Další změny přinesla aţ druhá světová válka, kdy roku 1943 byla
Sudetská hospodářská komora nahrazena Sudetskou ţupní hospodářskou komoru,
která se snaţila ještě více propojit řízení hospodářství s činností NSDAP.170
S okupací československého pohraničí získali Němci území, v jehoţ hospodářské
struktuře převládal lehký průmysl, především textilní, který zaměstnával 36% veškerých
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zaměstnanců působících v průmyslu.171 Byť pro německé válečné potřeby nebyla tato
struktura příliš vyhovující, přeci jen s sebou nesla jedno velké pozitivum, a sice orientaci
na export. Export přinášel německému hospodářství tolik potřebné devizové prostředky,
které mu umoţňovaly krýt dovoz řady surovin, ale také potravin. Úřady se proto snaţili
vývoz všemoţně podporovat, kupř. i přidělováním mimořádných dodávek surovin.
V rámci snah o navázání nových obchodních kontaktů pořádali řadu výstav či veletrhů,
nebo obesílali tyto akce v zahraničí. 172
V předvečer druhé světové války však pomalu přicházely odbytové těţkosti
vyvolané jednak bojkotem německého zboţí prosazovaného především ze strany USA
a Velké Británie, coţ bylo mj. zmíněno i v americko-britské obchodní smlouvě
ze 17. listopadu 1938,

173

tak také stále větší orientací říšského hospodářství na ta

odvětví, která úzce souvisela se zbrojním průmyslem, 174 coţ pochopitelně vedlo
k oslabení podpory odvětví orientovaných na export a následně pak také regulaci
exportu ze strany státu.
Tato situace byla z počátku války ještě kompenzována zadáváním veřejných
zakázek, především pro armádu. 175 Avšak s postupem času se podmínky pro textilní
průmysl stále zhoršovaly. V souvislosti s vojenskými odvody výroba trpěla nedostatkem
kvalifikovaných pracovníků a problémy byly také s dodávkami potřebných surovin.176
Nedostatek surovin nečinil tolik problémů lnářskému průmyslu, neboť v této době byl
soběstačnější neţli bavlnářství či vlnařství a zároveň bylo moţné pro navýšení objemu
lnu zvýšit osevní plochy v klimaticky vhodných oblastech okupovaného pohraničí,
kde mělo pěstování lnu silnou tradici.177
Nicméně postupem času jiţ v řadě podniků docházelo k omezování výroby
či k jejímu úplnému zastavení. Jejich výrobní prostory pak byly vyuţívanými jinými
podniky, které pracovaly v rámci jiných, pro vedení války důleţitějších, odvětvích.178
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Carl Siegl sen., vedena s okupačním reţimem aktivně spolupracujícími majiteli,
zpočátku také těţila z podpory, které se dostávalo exportu textilních výrobků. Své zboţí
vyváţela do svých tradičních oblastí, jakými byla především Itálie, balkánské státy
či Severní a Jiţní Amerika. Zboţí však putovalo také do Švýcarska, Dánska, Holandska,
Norska, Švédska, Anglie, Francie, Belgie či Maďarska.179
Během německé okupace pohraničí se firmě poměrně dlouho dobu dařilo,
prakticky aţ do roku 1943. Z dochovaných účetních materiálů je moţné rekonstruovat
především výší základního firemního kapitálu, který před válkou činil 379 200 RM,
avšak jiţ roku 1940 byl navýšen na trojnásobek, tedy na hodnotu 1 137 600 RM.
Následujícího roku bylo přidáno ještě dalších 50 000 RM, tedy ve výsledku hovoříme
o částce 1 187 600 RM, která tvořila základní kapitál aţ do konce roku 1944.
Také čisté zisky v prvních letech války výrazně narůstaly. Jestliţe v prvním
válečném roce činil čistý zisk 119 963,76 RM a za rok 1940 dosáhl výše 128 740,46 RM,
tak o rok později to byl jiţ více jak dvojnásobek, tedy 360 835,05 RM a svého vrcholu
pak dosáhl roku 1942, kdyţ se vyšplhal na hodnotu 457 091,89 RM.180
Avšak od roku 1943 Carl Siegl sen. začala silně pociťovat tíhu válečného
hospodářství, které se postupně v souvislosti se slábnoucí nadějí Německa na úspěch
na bojištích druhé světové války začalo hroutit. Firma začala omezovat výrobu a její
výrobní kapacity vyuţíval říšskoněmecký koncern Telefunken. 181 Také zisky rapidně
klesaly, roku 1943 na 193 594,98 RM, o rok později na hodnotu 135 363,83 RM. V době
osvobození jiţ byla firma v ohromné ztrátě 1 198 658,06 RM.182
Na počátku druhé světové války došlo také k větším otřesům ve firemním vedení,
které zachytila dodatková smlouva firmy uzavřená roku 1942.
17. října 1939 zemřel veřejný společník Emil Siegl, jehoţ za několik měsíců
následoval také jeho starší syn Robert Siegl, který zemřel 16. února 1940. V čele firmy
tak zůstal pouze jeden veřejný společník, a sice mladší syn Emila Siegla Rudolf Siegl.
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Robert Siegl po sobě zanechal dvě nezletilé děti, sedmnáctiletou Juttu Siegl,
ale především patnáctiletého Christiana Siegla, který dle ustanovení společenské
smlouvy měl být po dosaţení plnoletosti přijat za veřejného společníka.
Prozatím stál v čele firmy pouze Rudolf Siegl, který však sám na vedení firmy
nestačil. Proto byl k 1. lednu roku 1940 ustaven v rámci firmy poručník nezletilých Jutty
a Christiana Ignaz Seidl, syn jedné z tichých společnic, který získal statut veřejného
společníka, avšak se značně omezenými pravomocemi. Jeho pozice veřejného
společníka byla časově omezena okamţikem, kdy do firmy jakoţto veřejný společník
vstoupí zletilý Christian Siegl, Ignaz neměl právo samostatně firmu vést či ji zastupovat
navenek. Na druhé straně však ve firmě získal 3% podíl a bylo mu přislíbeno,
ţe v okamţiku ukončení jeho statutu veřejného společníka a v případě, ţe s jeho prací
bude spokojen Rudolf Siegl, bude mu nabídnuto místo prokuristy.
Také v řadách tichých společníků došlo k zásadním změnám. Nefiguroval zde jiţ
nikdo z tichých společníků uvedených v dodatkové smlouvě z roku 1921. V této době
zde byli součástí firmy pouze tři tišší společníci, a sice dcera Edgara Siegla Margaretha
Ehrlich a dcery Emila Siegla Elizabeth von Deringe a baronka Paula Fuchs. K nim
musíme ještě připočítat nezletilé děti Roberta Siegla, výše zmiňovanou Juttu Siegl
a Christiana Siegla, kteří aţ do své plnoletosti získali statut privilegovaných tichých
společníků.
Základní kapitál firmy činil v této době, jak jiţ bylo uvedeno výše,
1 137 600 RM, na němţ se jednotliví společníci podíleli následovně: Rudolf Siegl 34%,
Jutta Siegl a Christian Siegl kaţdý 17%, Margaretha 18%, Lisi von Deringer a baronka
Paula Fuchs 7%, podíl baronky Pauli Fuchs byl však poté sníţen o 3%, které připadly
na jejího syna Ignaze Seidla.183
S koncem druhé světové války přišel také konec samostatného působení firmy
Carl Siegl sen. V poválečných letech byla firma zkonfiskována a poté začleněna do nově
vzniklého národního podniku. Nevyřešenou otázkou však zůstává osud s německými
okupanty aktivně spolupracující rodiny Sieglů. Jisté je pouze to, ţe nebyli zahrnutí
do organizovaného

odsunu.

Mohli

se
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ţivelného,
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avšak pravděpodobnějším scénářem zdá se být jejich dobrovolný obchod do zahraničí,
ať uţ do Německa, či do zámoří, kde kromě obchodních kontaktů udrţovali také vztahy
osobní.184
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4 Pod národní správou
Po skončení druhé světové války stálo osvobozené Československo před celou
řadou velmi sloţitých úkolů. V hospodářské oblasti bylo nutné se vypořádat především
s válečnými škodami a s přechodem od válečného hospodářství k mírovému, provést
hospodářskou integraci jednotlivých oblastí Československa, měnovou reformu atd.
V podstatě bylo nutné vybudovat nový ekonomický systém, který se však svým řízením
a fungováním, ale také charakterem vlastnických vztahů měl poměrně výraţně odlišovat
od hospodářského systému známého z období První republiky. 185
Ekonomickou problematikou se zabýval jiţ Košický vládní program, který byl
schválen vládou Národní fronty Čechů a Slováků 4. května 1945 v přechodném sídle
vlády v Košicích.

186

Explicitně stanovoval, ţe po osvobození celého území

Československa bude zkonfiskován majetek Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů
a nad těmito konfiskáty bude zavedena národní správa. 187
Tento bod vládního programu se pochopitelně výrazně týkal šumperského
regionu a postihl také firmu Carl Siegl sen.
Vzhledem k tomu, ţe v poválečné situaci plně nefungovaly a ani nemohly
fungovat veškeré vládní struktury, především ještě nezasedal parlament, uskutečňovaly
se první, pro existenci a fungování státu, nutné kroky prostřednictvím prezidentských
dekretů.188 Legalizaci výše zmíněné konfiskace a zavádění národní správy přinesl dekret
z 19. května 1945 (č. 5/45 Sb.) o neplatnosti některých majetkoprávních jednáních
z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, zrádců, kolaborantů
a některých organizací a ústavů.189 Národní správu mohl vykonávat buďto jednotlivec
nebo kolektivní orgán, především se však mělo jednat o osoby „s patřičnými odbornými
i praktickými znalostmi, mravně bezúhonné, státně spolehlivé.“ 190 Tento postup, tedy
185
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konfiskace, byla mj. schválena i ze strany ve válce vítězných mocnosti na konferenci
o reparacích, která se konala ke konci roku 1945 v Paříţi.191 K 31. srpnu 1945 se tímto
způsobem pod národní správnou ocitlo 9 045 průmyslových podniků, 40 000 ţivností
a k tomu ještě 980 zemědělských statků.192
Do firmy Carl Siegl sen. byla národní správa zavedena Zemským národním
výborem v Brně 5. září 1945. Národním správcem byl ustanoven JUDr. Alois Calaš,
právně byla firma zastupována náměstkem notářství v Šumperku Františkem Vallinem.
Na základě § 15 citovaného dekretu byla tato skutečnost 19. prosince 1945 zanesena
do pozemkových knih a obchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci.193
Podobný osud potkal většinu severomoravských textilních továren. Národní
správa však představovala pouze provizorní řešení. 194 Od počátku roku 1946 se
v souvislosti s celostátním trendem 195 začalo připravovat jejich sjednocení do nově
vytvořeného národního podniku, 196 který měl slučovat podniky se stejnou výrobou
a výrobou na sebe navazující.197 Stal se jím podnik Moravsko-slezské lnářské závody,
jenţ vznikl k 1. lednu 1946198 a do obchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci
byl zapsán 15. listopadu téhoţ roku.199 Jeho součástí se kromě firmy Carl Siegl senior,
tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného zboţí, Šumperk, jak zněl tehdejší
oficiální název, měly stát také tyto podniky: Oberletihner a spol., mechanická přádelna
lnu v Hanušovicích a Holbě; I. Seidl a spol., přádelna lnu a bavlny v Sudkově, se sídlem
v Sudkově; Emmerich Machold, se sídlem v Malé Štáhli, pobočný závod hlavního
závodu v Bruntále; Norbert Langer a synové, se sídlem v Německé Libině; Spojené
přádelny a textilní závody C. A. Buhl – syn, Staré Město pod Sněţníkem, se sídlem
ve Starém Městě pod Sněţníkem a Továrna na lněné a bavlněné zboţí Ed. Oberleithner
a synové, v Šumperku.200
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V souvislosti s připravovaným začleněním Sieglova podniku do Moravskoslezských lnářských závodů zde byl k 5. září 1946 ustanoven nový národní správce,
a sice Ladislav Jirounek, náměstek ředitele Moravsko-slezských lnářských závodů.
Následně pak byla majetková podstata firmy převedena dle vyhlášky ministerstva
průmyslu ze 7. března 1946 a 24. října 1946 na výše zmíněné Moravsko-slezské lnářské
závody, n. p. Z firemního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Olomouci byla firma
definitivně vymazána 3. června 1947.201
Budova bývalé Sieglovy tkalcovny se stala sídlem ředitelství Moravskoslezských závodů, fungujících od roku 1948 pod názvem Moravolen, stejně tak firemní
prodejna byla přeměněna v podnikovou prodejnu Moravolenu.202 V současné době část
komplexu vlastní firma Moravolen Holding a. s., část je vyuţívána jako obchodní dům.
Také Sieglovo bělidlo vyuţívala firma Moravolen, avšak později bylo zrušeno
a do jeho prostor byl přesunut Výzkumný ústav lýkových vláken, 203 který zde sídlí
dodnes.
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Závěr
Prostřednictvím své bakalářské práce jsme se pokusila nastínit vývoj šumperské
firmy Carl Siegl sen., továrny na výrobu lněného a bavlněného zboţí, od jejich počátků,
které spadají do druhé poloviny 19. století, aţ do jejího zániku na konci první poloviny
20. století, v kontextu politického a hospodářského vývoje v tomto období.
Jako základní rámec pro nástin dějinného vývoje firmy Carl Siegl sen. mi
poslouţily takové dějinné události,

které s sebou přinášely výrazné změny

do politického systému českých zemí a spolu s nimi také nové trendy do hospodářství.
Postupně jsme se tak mohli seznámit jednak s nejzákladnější charakteristikou celkového
hospodářského vývoje v českých zemích, popř. na severní Moravě, ale zejména
s vývojem textilního, vzhledem k výrobnímu zaměření firmy především lnářského,
průmyslu v posledních několika desetiletích existence habsburské monarchie, v období
první Československé republiky, v době německé okupace a krátce jsme také poznali
některé hospodářské jevy, které s sebou přineslo osvobození Československa.
Do takto vytyčeného rámce jsem se pokusila zasadit jednotlivé události z dějin
podniku. Tyto události jsem pro přehlednější strukturu výkladu rozčlenila do dvou
základních oblastí, z nichţ se první týkala hospodářského vývoje podniku a druhá se
zaměřila ne jeho personální vývoj.
Takto získaný výsledný obraz však není detailním vylíčením dějin podniku, je
spíše skicou, neboť torzovitost dochovaných pramenných materiálů umoţňuje
rekonstruovat pouze klíčové události v dějinách podniku, k nimţ můţeme zařadit kupř.
získání zemského továrního oprávnění, vybudování vlastního bělidla, úpravny
a tkalcovny, zisk řady ocenění firemních výrobků na světových výstavách či vybudování
stabilní pozice na zahraničních trzích, a jen nastínit celou řadu dalších.
Nicméně na základě veškerých informací získaných z pramenů a literatury je
moţné shrnout, ţe k největšímu rozkvětu podniku docházelo prakticky od jeho zaloţení
aţ po vznik samostatného Československa, neboť v tomto období zaujímal textilní
průmysl jednu z nejdůleţitějších pozic v hospodářství českých zemí. Svou roli zde jistě
sehrála i německá národnost majitelů firmy, která jim v této době otevírala dveře k řadě
příleţitostí, kterých majitelé dokázali plně vyuţít. Vznik první Československé
republiky přinesl změnu do stávajících politických a hospodářských poměrů. Textilní,
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obecněji lehký, průmysl byl postupně zatlačován do pozadí novými progresivnějšími
odvětvími. Zároveň také se majitelé firmy jakoţto občané německé národnosti dostali
do pozice národnostní menšiny, která jim znesnadnila přístup k řadě příleţitostí,
především jim byl omezen přístup do veřejné správy a obchodních institucí, jejímiţ
členy v předcházejícím období pravidelně byli a čehoţ vyuţívali. I přesto si však firma
dokázala udrţet silnou pozici nejen v hranicích československého státu, ale také mimo
ně. Osudovou se však firmě stala německá okupace a aktivní spolupráce jejich vlastníků
s okupačním reţimem. Ta vedla nakonec nejen k úplnému ekonomickému krachu,
ale především po skončení druhé světové války k uvalení národní správy a později
začlenění firmy do národního podniku Moravsko-slezské lnářské závody.
Nevyřešeno otázkou nakonec mj. zůstává, jaké osudy potkaly rodinu Sieglů
na konci druhé světové války, neboť doposud objevené pramenné materiály nevnáší
do tohoto problému ţádné světlo.
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Resumé
This bachelor´s essay with the title „Carl Siegl. Sen. Wiew into Šumperk´s textile
manufacturing from the 2nd half of 19th century to the 1st half of 20th century“
tries to foreshadow the development of Šumperk´s company Carl Siegl. Sen on the basis
of research of founts in political context and economic process of this period.
Framework for the adumbration of development the firm Carl Siegl.sen makes such a
historic events that brought strong changes into political system in Bohemian and
Moravian countries together with new economic trends. The essay introduces basic
characterisation of economic development in Bohemian and Moravian countries,
eventually in Northern Moravia, in connection with productive concentrating of
company, especially with textile development and flax manufacturing, in last
decenniums of the existence Habsburk monarchy, then in first Czechoslovak republic
and in period German occupation. Some economic events are written here from period
shortly after freedom of Czechoslovakia as well.
Into this framework we put history of company Carl Siegl. Sen too. For better
lucidity each section is divided into two ereas, the first is concerned on economic
development of company, the second focuses on its personal development.
Such picture is not detailed description of history company.Fragmentary founts make
possible restore only key events.
Company reached rapid development in period from its establishment to
beginning of Czechoslovac republic, because in this period textile manufacturing
presented one of the most important position in economy in Czechoslovakia. Germanic
nationality of the owners put on its part which made for them lots of opportunities.
Textile manufacturing was gradually extruded by new progressive branches in period of
first Czechoslovak republic. Germanic nationality of owners complicated entry to public
appointments at the same time which they had held in previous years. Nevertheless,
company held a market strongly.
Deathblow for the firm was germanic occupation and active cooperation with
occupation regime by the owners. It was journey to economic bankruptcy and after the
end of World Ward Two the company was confiscated and incorporated into national
interprise consequently.
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