
 

 



 

KRONIKA VRBNA 

Příspěvek k třísetletému městskému jubileu 

1611 – 24. 6. – 1911 

od Othmara Kloskeho 

Vrbno 1911, vlastním nákladem autora. 

Věnováno městu Vrbnu v oddanosti a lásce. 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

předkládáme vám odborný překlad historické knihy doplněnou některými obrázky, kterou 

chceme oslovit co nejširší veřejnost. Velké poděkování patří překladatelce Romaně Rosové a 

těm, kteří finančně přispěli, abychom vám ji po 111 letech předložili také v českém jazyce – 

Městu Vrbno pod Pradědem; Obci Ludvíkov; firmě Kamenský-stavby a konstrukce s.r.o.; 

Sklárně Jakub; Janu Richterovi a Radku Fabianovi.  

 

Květoslav Súkup 

 

 

O autorovi 

Othmar Maxmilián Kloske se narodil 26. července 1869 v Bruntále v rodině tkalcovského 

mistra Ernsta Kloskeho a Julie, rozené Staffové, jako prvorozený syn. V letech 1880-1884 

studoval na nižším gymnáziu v Bruntále. Po smrti otce v roce 1884 se rodina dostala do 

finančních potíží, ale díky studijní nadaci Andrease Josefa Urbana mohl v letech 1884-1888 



pokračovat ve studiu na vyšším chlapeckém gymnáziu v Kroměříži. Zde se mladý Maxmilián 

rozhodl pokračovat v kněžské dráze a vstoupit do německého řádu. K tomu ho 

pravděpodobně inspiroval starší spolužák Paul Heider, tehdy již řádový novic a pozdější 

velmistr. Jistě ne nevýznamným důvodem byla i možnost získání dalšího financování studia, 

neboť v roce 1886 Kloske požádal řádového převora o finanční podporu právě s výhledem na 

vstup do řádu. To mu umožnilo kroměřížské gymnázium dokončit, ačkoliv nebyl nijak 

vynikajícím studentem. Maturitu složil 19. června 1888 a 16. října téhož roku se stal novicem 

německého řádu. Přijal řádové jméno Othmar. V říjnu 1889 složil jednoduché sliby a poté 

začal studovat na teologické fakultě v Innsbrucku (1889-1893). V roce 1892, 24.-26. 

července, ho brixenský biskup Simon Aichner vysvětil nejprve na podjáhna, poté na jáhna a 

nakonec na kněze. Dne 18. října 1892 pak složil i slavné řeholní sliby.  

Po ukončení studií nastoupil 26. srpna 1893 na místo kooperátora – výpomocného 

duchovního – na opavské faře u Panny Marie, kterou spravovali němečtí rytíři. Dostal za úkol 

vykonávat pastorační práci ve školách, ale i ve vězení nebo v psychiatrické léčebně. Od roku 

1900 vedl spolek katolických tovaryšů. Dne 15. května 1902 se po úmrtí několika řádových 

farářů stal opavským kaplanem. Ve své funkci nezapomínal na dobročinnost, podporoval 

různé spolky, ale i svou matku a bratra. Ve volném čase se začal věnovat studiu dějin 

německého řádu. V roce 1903 sepsal veršované řádové dějiny podle jednotlivých velmistrů 

pod názvem Hochmeister-Bilder. Ursprung und Geschichte des hohen Deutschen 

Ritterordens (Obrazy velmistrů. Počátek a dějiny německého řádu). Když vydal olomoucký 

arcibiskup Theodor Kohn příkaz, aby jednotlivé farnosti vedly pamětní knihy, dostal Kloske 

za úkol zpracovat dějiny farnosti a městského kostela Nanebevzetí Panny Marie od počátků až 

do autorovy současnosti. Po důkladném studiu pramenů i dostupné literatury vznikl v roce 

1903 dvoudílný několikasetstránkový rukopis Gedenk-Buch des Pfarrsprengels Marie 

Himmelfahrt zu Troppau (Pamětní kniha farního obvodu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě), 

který je uložen na opavské faře. Poté následovala kronika opavského řádového konventu 

Gedenkbuch/Chronik des Deutschenordens-Priesterkonventes Troppau (Pamětní 

kniha/kronika kněžského konventu německého řádu v Opavě). 

V roce 1908, při příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I., byl Othmaru 

Kloskemu udělen Jubilejní kříž císaře Františka Josefa I. na civilní stuze. 

Od července 1909 měl působit jako administrátor v rakouském Spannebergu, ale již 16. září 

téhož roku nastoupil na uprázdněnou faru ve Vrbně pod Pradědem. Kromě úřadu faráře zde 

dostal na starost i vedení řádové nemocnice a působil rovněž jako duchovní správce a 

zpovědník řádových sester. I ve Vrbně se věnoval své zálibě v historii a v roce 1911 vydal u 

příležitosti 300. výročí povýšení Vrbna na město vlastním nákladem publikaci o historii 



Vrbna Chronik von Würbenthal. Beitrag zum 300 jährigen Stadt-Jubiläum 1611-1911 

(Kronika Vrbna, Příspěvek k třísetletému jubileu města 1611-1911). Pobyt ve Vrbně si však 

příliš dlouho neužil. 30. ledna 1912, poté, co několikrát zaopatřil umírající, sám zemřel na 

krvácení do mozku. Bylo mu necelých 43 let. Pohřben byl 1. února na místním hřbitově 

převorem opavského řádového konventu Maxmiliánem Finkem.
1
 

 

 

 

 

 

 

Úvodní poznámka k překladu 

Vzhledem k tomu, že byla Kloskeho Kronika vydána v roce 1911, byly v překladu použity 

české historické názvy obcí a míst (používané před rokem 1945). Mnohé z těchto názvů, 

vycházejících z názvů německých, se neshodují se současnými názvy, neboť byly po roce 

1945 změněny (např. Cukmantl, německy Zuckmantel, nyní Zlaté Hory). Pro tyto případy 

následuje tabulka, v níž je uveden český historický název, v závorce německý název a poté 

současný český ekvivalent. V knize je také zmíněno množství míst, která dnes neexistují, 

nemají české pojmenování nebo se je nepodařilo ztotožnit se současným názvem. V tom 

případě byl název přeložen pokud možno doslova a v závorce uveden původní německý 

název. 

                                                 
1
 Zpracováno na základě článku Petra Tesaře P. Othmar Kloske – druhý Erasmus Kreuzinger či opavský Beda 

Venerabilis? Vlastivědné listy 1, 2010, s. 21-23. 



V textu se také nacházejí dvojí poznámky. Poznámky označené hvězdičkou a psané kurzívou 

jsou původní poznámky Othmara Kloskeho. Poznámky v textu jsou dílem překladatelky a 

doplňují nebo upřesňují události, místa a osoby uvedené v textu. 

 

Soupis českých historických názvů obcí užívaných v knize a jejich současné ekvivalenty 

Bretnov (n. Breitenau) – Široká Niva 

Brunzejf (n. Braunseifen) – Ryžoviště  

Buchberkstál (n. Buchbergsthal) – Železná 

Cukmantl (n. Zuckmantel) – Zlaté Hory 

Cygenhals (n. Ziegenhals) – Glucholazy 

Frývaldov (n. Freiwaldau) – Jeseník 

Kolštejn (n. Goldenstein) – Branná  

Lichtvard (n. Lichtewerden) – Světlá (dnes část Světlé Hory) 

Pustý Zejf (n. Lauterseifen) – Pustá Rudná 

Starý Zejf (n. Altvogelseifen) – Stará Rudná 

Suchý Zejf (n. Dürrseifen) – Suchá Rudná 

Špachov (n. Spachendorf) – Leskovec nad Moravicí 

 

Názvy ulic 1911 – dnešní 

Cukmantelská ulice – Zlatohorská 

Školní ulice – Komenského 

Rudolfova alej – Husova; Kopečná 

Rösslerova ulice – Dělnická 

Nová ulice – Svatopluka Čecha 

Mlýnská ulice – Sadová 

Karlostudánecká ulice – Jesenická; Smetanova 

Vysokohorská ulice – Hřbitovní 

Fürstenwaldská ulice – Krejčího; Jiráskova 

Frývaldovská ulice – Jesenická 

Andělskohorská ulice – Žižkova 

Kolonie – Palackého 

Kopečná ulice – Bezručova 

Stromová ulice - Křivá 

Nádražní ulice – Nádražní; Sklárenská 

 



 

PŘEDMLUVA 

Bylo to 24. června, na svátek sv. Jana, v roce 1611. Slunce zářilo v nádherném lesku na 

modré obloze, velkolepá hornatá krajina se skvěla ve šťavnaté zeleni, v kvetoucím letním 

šatu: vzácně pěkný den, nezapomenutelný pro všechny, kteří ho viděli! Malé domky ve 

Fürstenwalde byly pečlivě vyzdobené, nejskromnější chaloupky obzvláště čistě vymetené, 

obyvatelé v nedělních šatech, plni jásavé radosti. V kostele sv. Michaela na náměstí byla mše 

svatá v jasné záři světel. Jindřich a Jan z Vrbna,
2
 majitelé panství, byli osobně přítomni a 

s velkou družinou se účastnili oslavy; veškeré obyvatelstvo jim předalo uctivé děkovné 

pozdravy a zahrnulo je četnými důkazy své oddanosti a lásky. Také stovka vyzbrojených 

horníků se zúčastnila vzácné slavnosti ve vyzdobených uniformách se svou kapelou a za 

zvuků hudby pak táhla ulicí, zatímco kolem dokola se horami rozléhaly nespočetné rány 

z moždířů. Bylo důležité oslavit den důstojně, protože Jindřich z Vrbna povýšil starou osadu 

na „svobodné hornické město“ a dal mu jméno „Vrbno“. 

Od této památné události uplynulo 300 let; od té doby město i jeho obyvatelé zažili mnoho 

desetiletí plných radosti i smutku, s jasnými i pochmurnými hodinami. Proto stojí za to 

ohlédnout se do minulosti, v krátkosti shromáždit a určit, co lze z dostupných zdrojů ještě 

zjistit o nejdůležitějších událostech. O to jsme se pokusili v předkládané Kronice Vrbna. To, 

co stojí za námahu, je vědomí, že člověk zachránil ze zapomnění nejeden zajímavý kousek ze 

starých dobrých časů a přispěl tak skromně k třístému výročí města. 

Nechť tedy tato kronika s božím požehnáním zahájí svou pouť a přinese všem svým 

čtenářům, blízkým i vzdáleným, zprávy o tehdejší i současné době, spolu s věrným 

pozdravem z domova! 

         Ať štěstí a mír vládnou v našem „svobodném hornickém městě“ na věky věků! 

              Vrbno 1911                                                                  Othmar Kloske 

 

                                                 
2
 Ve skutečnosti Hynek a Bernard z Vrbna, synové Jana mladšího Bruntálského z Vrbna, kteří společně drželi 

bruntálské panství v letech 1608-1613. 
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Vrbno s Vysokou horou. 

Vrbno, ležící na severních výběžcích hor a na pravém břehu řeky Opavy, je obklopeno 

zalesněnými kopci, které propůjčují městu a jeho nádhernému okolí téměř alpský vzhled. Na 

sever se táhnou protáhlé hřbety dlouhých hor, z jejichž výšek jsou krásné výhledy na blízké 

Jeseníky, na jihu se tyčí do výšky až 1023 m Vysoká hora,
3
 jejíž rozmanité partie jsou 

oblíbeným cílem mnohých výletníků; na západě vedou k velehorám mohutné hřbety Lyra 

(Leierberge) a Urlichův hřeben (Urlichkamme), často přerušované krásnými skalními 

partiemi, zatímco divoce romantická údolí mezi nimi tvoří přístup ke Karlově Studánce a 

Vidlím. Na východě se otevírá krásný pohled do širokého údolí Opavy a na okolní, hustě 

zalesněné horské štíty. 

Město Vrbno leží na 50. stupni severní šířky, v nadmořské výšce 559 m. Podnebí je kvůli 

vysoké, proti severnímu větru trochu chráněné poloze docela drsné, takže často jen skromná 

úroda sotva stojí rolníkům za vynaložené úsilí. Koncem roku 1910 čítalo městečko 278 domů 

a 3456 vesměs německých obyvatel; ti většinou nacházejí uplatnění v mnohých průmyslových 

                                                 
3
 Vysoká hora má ve skutečnosti výšku 1031 m. 
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podnicích, zatímco druhá část se zabývá zemědělstvím, obchodem a řemeslem. Téměř 

všechny místní obyvatele charakterizuje prostá poctivost a otevřené, spravedlivé vystupování, 

mají rádi zvyky života předků a lpí na své domovské půdě s německou loajalitou. 

Středobod starého hornického městečka, jehož domy jsou od ničivého požáru v roce 1849 

většinou zděné a kryté břidlicí, tvoří náměstí, nejstarší část města, v jehož blízkosti najdeme 

také první osadu horníků ze 13. století. Je to prostorné, směrem k severu se mírně svažující 

náměstí, jehož čtyři strany jsou pravidelně ohraničeny patrovými budovami; zde čtyřikrát 

ročně probíhají velké trhy, které jsou hojně navštěvovány zejména z blízkého okolí; hlavní 

provoz se jinak odvíjí v dolní části města, kde ústí říšská silnice od Bruntálu, Frývaldova a 

Cukmantlu. Uprostřed náměstí se do impozantní výšky tyčí městský farní kostel sv. Michaela, 

k jehož hlavnímu vstupu vede 16 kamenných schodů. Před ním je uprostřed skupiny stromů 

postaven pěkný mramorový kříž, chráněný železnou mříží, který nese figury Spasitele a 

Bolestné matky, s nápisem: K větší slávě Boží zřídili Franz a Barbara Reichelovi 1825. 

U příležitosti stříbrné svatby Jeho Veličenstva, v roce 1879,
4
 byly u tohoto kříže vysazeny dva 

tzv. císařské stromy. Nedaleko odtud byla v roce 1898 naproti obecnímu úřadu zřízena 

k připomenutí 50. výročí vlády Františka Josefa I. na půvabném kamenném soklu pěkná 

císařova busta s věnováním: Viribus unitis 1848-1898.
5
 

C. k. okresní soud, obecní úřad, c. k. daňový úřad, spořitelna. 

                                                 
4
 Svatba Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské, řečené Sissi, se konala 24. dubna 1854. 

5
 Viribus unitis (Společnými silami) – osobní heslo císaře Františka Josefa I. a habsburského rodu. 
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Farní kostel od jihozápadu – Budovy německého řádu. 

Na náměstí se nachází obecní úřad, okresní soud, daňový úřad, dívčí obecná škola, klášter 

sester německého řádu,
6
 špitál německého řádu a fara. Z náměstí vybíhá několik ulic, které 

pak pokračují přes město na všechny strany. Mnohé z nich jsou skutečně úzké a někdy také 

docela prudce stoupající.

 Vodovod, jehož prameniště leží v horách, byl postaven v roce 1901 

a dodává zdravou, bezvadnou vodu. V roce 1885 bylo náměstí osázeno alejí stromů a 

ozdobných keřů, které mu dodávají skutečně pěkný vzhled. Od října 1910 je město osvětleno 

více než 100 elektrickými svítidly, zatímco předtím dodávalo skrovné světlo jen 44 

petrolejových lamp. 

Znak a pečeť Vrbna zobrazují lišku a pod ní horníka, který veze na trakaři rudu; vlevo od něj 

v rohu se nachází hornický znak. Znak obrazně znázorňuje, že náš kraj byl kdysi divočinou, 

obývanou liškami a divokými zvířaty, dokud ho dolování neotevřelo kulturnímu požehnání. 

Městské barvy jsou zelená a bílá. 

Ve městě mají sídlo následující státní c. k. úřady: kancelář železničního provozu, okresní 

soud, expozitura finanční stráže, chlapecká měšťanská škola, čtyřtřídní soukromá dívčí 

obecná škola sester německého řádu a živnostenská vzdělávací škola. Zařízení sociální péče: 

                                                 
6
 Známý též jako řád německých rytířů, oficiální název je Řád bratří a sester německého domu Panny Marie 

v Jeruzalémě. Jedná se o jeden z nejstarších duchovních řádů katolické církve, vznikl v roce 1190 

v Jeruzalémském království (v Akonu) jako špitální bratrstvo při III. křížové výpravě.  

 Po celém území města je rozmístěno dostatečné množství hydrantů, které umožňují rychlé rozvinutí dvou 

hadicových vedení v případě nebezpečí požáru. 



4 

1. městský chudobinec pro 50 mužů a žen, kteří zde kromě bezplatného ubytování najdou 

odpovídající podporu, 2. civilní špitál německého řádu s 18 postelemi a izolačním oddělením, 

3. mateřská škola Emmy Grohmannové, vedená sestrami německého řádu, s téměř 100 

chovanci. O potřeby nemocných pečují tři lékaři a dobře zařízená lékárna U Salvátora p. 

Markovace. 

V průběhu desetiletí byla založena řada průmyslových podniků, které poskytují mnoha 

obyvatelům jistá pracovní místa a odpovídající příjem a které učinily z města významné 

průmyslové centrum proslavené daleko za hranicemi říše. Z nich můžeme jmenovat: 

1. C. k. privilegovanou továrnu na lněné, bavlněné a pletené zboží Grohmann  Co., 

založenou v roce 1800. 

2. Přádelnu lněné příze E. Grohmann, založenou v roce 1858. 

3. Sklárnu a rafinerii Adolf Richter  Co., založenou v roce 1860. 

4. C. k. privilegovanou továrnu na kovové zboží, strojní zboží a kamna Ad. Grohmann a syn, 

založenou v roce 1867. 

5. Vrbenskou přádelnu juty a tkalcovnu M. a R. Primavesi a K. Brandhuber z let 1867 a 1883. 

6. Tesařství, pilu a hoblovnu Josef Nitsch, založenou v roce 1869. 

7. C. k. privilegovanou továrnu na zátky Ferdinand König a syn, založenou v roce 1889. 

Z hostinců zaznamenáváme: Schubertův hotel U Korunního prince, hotel Hackenberg 

s pěkným sálem, v němž se konají mnohé zábavy, hostinec Zlatá hvězda u mostu k Mnichovu 

s pěknou zahrádkou, letohrádkem a kuželnou, Teibnerův hostinec U Bílé růže s prostorným 

sálem a zahradou, na náměstí hostince Beier, Brückner, Georg, Ludwig a Schrodt, 

pohostinství U Střelnice uprostřed stejnojmenného pěkného lesíka, se sálem a verandou 

s nádherným výhledem, a konečně hostince Gröger, Müller a Meissner. 

Ze samostatných řemeslníků, živnostníků a obchodníků byli ve Vrbně v roce 1910: 1 lékárník, 

7 pekařů, 1 bednář, 2 knihvazači, 1 knihtiskař, 1 knihkupec, 2 kartáčníci, 1 pilníkář, 4 

fiakristi, 6 řezníků, 3 kadeřníci, 13 hostinských, 4 zahradníci, 1 koželuh, 1 výrobce dřevěných 

zátek, 1 kloboučník, 2 hoteliéři, 4 podkováři, 12 obchodníků, 1 kožešník, 3 malíři a lakýrníci, 

1 zedník, 1 modistka, 1 kominík, 2 fotografové, 2 pilaři, 4 sedláři, 10 krejčích, 2 zámečníci, 4 

klempíři, 13 obuvníků, 6 stolařů, 5 trafikantů, 2 hodináři, 1 kolář, 1 tesař, 4 cukráři. 

Vrbno je díky odbočce c. k. Státní dráhy do Nových Heřminov připojeno na hlavní trať 

Olomouc – Krnov – Opava, takže i větší vzdálenosti jsou odsud poměrně lehce dosažitelné. 

Spojení s Cukmantlem zprostředkovává poštovní posel, s Karlovou Studánkou a jinými místy 

pěkného okolí dostavník a drožka. Od léta 1910 jezdí také omnibus do Karlovy Studánky a 

jiných míst. 
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V průběhu času vzniklo v našem městě také množství humanitárních a společenských spolků, 

které zpravidla vyvíjejí živou činnost; jmenujme ty nejdůležitější, přičemž uvedené datum je 

datem povolení zemskými úřady: 

1. Mužský pěvecký sbor, 27. března 1862 

2. Dobrovolný hasičský sbor, 14. června 1864 

3. C. k. vojenský spolek veteránů Korunní princ Rudolf, 6. září 1873 

4. Bruslařský spolek, 5. března 1877 

5. Všeobecná dělnická zdravotní a příspěvková pokladna, 22. května 1878 

6. Lesnické a zemědělské kasino,
7
 16. března 1881 

7. Místní skupina Německého školského spolku,
8
 24. ledna 1882 

8. Odbor učitelského spolku, 27. května 1882 

9. Spolek Schulpfennig,
9
 29. května 1885 

10. Tělocvičný spolek, 29. října 1887 

11. Spolek lidové osvěty, 21. května 1894 

12. Cyklistický spolek „Praděd“, 20. července 1896 

13. Místní skupina Nodrmarky,
10

 6. srpna 1897 

14. Spolek dílenských mistrů a továrních úředníků, liberecký a vídeňský svaz, 24. září 1897 

15. Místní skupina Unie všech sklokeramických dělníků, 30. října 1901 

16. Hudební podpůrný spolek, 14. ledna 1902 

17. Spolek přátel zvířat, 7. května 1902 

18. Dělnický azyl pro Vrbno a Mnichov, 21. července 1903 

19. Katolický lidový spolek, 31. března 1904 

20. Místní skupina železářů a kovodělníků, 1. června 1904 

21. Dělnický spolek firmy Grohmann  spol., 3. dubna 1905 

22. Místní skupina Svazu křesťanských textilních dělníků, 27. června 1906 

23. Okrašlovací spolek, 8. dubna 1909 

24. Místní skupina Spolku Pius,
11

 8. dubna 1909 

25. Místní skupina Německorakouského živnostenského svazu, 10. září 1909 

26. Mládežnická sekce „Habsburg“ Katolického lidového spolku, 1. března 1910 

27. Místní skupina „Mládežnický svaz“ Nordmarky, 28. května 1910 

28. Místní skupina Svazu dělníků v obchodu, přepravě a dopravě, 25. listopadu 1910 

29. Spolek stenografů, 3. prosince 1910 

 

                                                 
7
 Kasino byl původně vzdělávací, nejčastěji čtenářský spolek. 

8
 Německý školský spolek (Deutscher Schulverein) byl německý obranný spolek na podporu německého 

národního školství založený v roce 1880 ve Vídni. V původně liberálním spolku se postupně začala silně 

prosazovat jeho nacionalistická a antisemitská frakce.  
9
 Schulfpennig byl podpůrný spolek pro chudé žáky a studenty. 

10
 Nordmarka byl „obranný spolek“ Němců proti slovanskému obyvatelstvu, založený v Opavě v roce 1894.  

11
 Piusverein byl německý katolický spolek nesoucí jméno papeže Pia IX., založený v roce 1848 v Míšni. 
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Městská garda 

Ozdobou svého druhu a zajímavou připomínkou starých dobrých časů je pro naše město již 

několik desetiletí městská garda. Mnozí ještě rádi vzpomínají na doby, kdy se místní garda při 

slavnostních příležitostech za zvuků hudby „v uniformách a dobře vyzbrojená dala na 

pochod“ a k umocnění oslav střílela obvyklé salvy. Městská garda může vysledovat svou 

historii až do dob, kdy bylo Vrbno povýšeno na svobodné horní město; neboť 24. června 1611 

se této oslavy zúčastnilo také 100 horníků, kteří byli uniformovaní a silně vyzbrojeni a poté 

táhli se svou kapelou novým městečkem. Hrabata z Vrbna složila 1000 zlatých k zachování 

této hornické gardy; také dostali zdarma uniformu a zbraně za podmínky, že „garda bude 

pochodovat o církevních svátcích k slavnostní bohoslužbě a při jiných slavnostních 

příležitostech“. Když byly doly kvůli četným válečným událostem zcela uzavřeny, přeměnila 

se hornický garda na „městskou stráž“, která si ale zachovala na korouhvi, kokardě a 

knoflících na památku svého založení „mlátek a želízko“, symboly hornictví. V roce 1818 

přijala tehdejší městská stráž označení městská garda a slavila poté v roce 1825 velkou 

slavností posvěcení svého praporu. Podle prastaré tradice se uniforma gardistů skládala 

z dlouhého modrého fraku s červenými výložkami, modrých kalhot s červenými proužky, 

vysokých bot se střapci; přes hruď se křížily dva světle lakované kožené řemeny, jako 

pokrývka hlavy sloužil ohrnutý klobouk, který byl ozdobený modrobílým chocholem. Jako 

zbraň nosili pušku a šavli. Garda se skládala z hejtmana, dvou poručíků, praporčíka, rotmistra, 
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čtyř kaprálů (desátníků), čtyř svobodníků a 24 vojínů; hudebníci nenosili uniformu, jen civilní 

oděv. 

V roce 1845 dostala městská garda nové uniformy: tmavomodré vojenské kabáty, světle 

lemované, s bílými knoflíky, šedé, červeně pruhované kalhoty; černá čáka
12

 s bíločervenou 

kokardou a vztyčeným pestrým chocholem. Mužstvo nosilo pušky s bodákem, poddůstojníci 

měli ještě i šavli s křížovou rukojetí a bíločerveným portepé,
13

 které bylo ozdobené říšským 

orlem a hornickými kladívky. Garda měla asi 50 mužů, kterým velel hejtman. Kapela byla 

rovněž uniformovaná a nosila jako pokrývku hlavy čáku s bílým chocholem. 

V roce 1864 byl také pořízen nový prapor, který byl zhotoven z bílého hedvábí a na obou 

stranách ohraničen modročervenými trojúhelníky na stříbrném podkladu. Jedna strana byla 

ozdobena obrazem Neposkvrněného početí Panny Marie a letopočtem 1825, druhá městským 

znakem a letopočtem 1864. Žerď praporu je bílo-červeno-modře pruhovaná a končí stříbrným 

hrotem. 

Od roku 1889 zastavila ctihodná městská garda z málo závažných důvodů svá veřejná 

vystoupení; díky úsilí příslušných kruhů se ale v poslední době podnikly patřičné kroky k 

jejímu návratu do života, což jistě všichni uvítají. 

 

Vrbno od Vysoké hory 

                                                 
12

 Vysoká tvrdá čepice válcovitého tvaru s malým štítkem. 
13

 Třapec k pobočné zbrani jako odznak vojenské hodnosti. 
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V létě 1910 bylo provedeno nové číslování domů, které se řídilo myšlenkou zachovat po sobě 

jdoucí čísla domů a umístit je na odpovídající tabule s názvy, ale upustit od tzv. orientačních 

čísel. Podle tohoto dělení čítá nyní město 1 náměstí, 5 ulic a 15 uliček, na nichž je 278 

následujících čísel: 

Náměstí: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 42, 43, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 175 

Stromová ulice: 206 

Kopečná ulice: 73–89, 107–121, 238, 262, 263 

Nádražní ulice: 105, 106, 137, 150, 154, 193, 194, 201, 202, 203, 204, 207, 224, 228, 264, 

266, 267 

Kolonie: 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

212, 213, 214, 221, 222, 233, 236, 247, 251 

Andělskohorská ulice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 133, 134, 135, 151, 168 

Polní ulice: 182, 242 

Frývaldovská ulice: 275 

Fürstenwaldská ulice: 25, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 145, 

148, 149, 237, 271, 276 

Vysokohorská ulice: 8, 9, 10, 153, 219 

Myslivecká ulice: 51, 52, 54, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 

170, 179, 180, 181, 195, 232, 234, 239, 241 

Karlostudánecká ulice: 90, 136, 143, 146, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 215, 217, 218, 223, 

226, 227, 240, 245, 256, 272, 273, 274 

Mlýnská ulice: 98, 152, 259, 260 

Nová ulice: 243, 277 

Farní ulice: 278 

Rösslerova ulice: 141, 163, 220, 225, 230, 268, 269, 270 

Rudolfova alej: 139, 140, 208, 209, 210, 216, 229, 231, 235, 244, 248 

Střelniční ulice: 26–41, 144, 147 

Úzká ulice: 22, 23 

Školní ulice: 59 

Cukmantelská ulice: 20, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 138, 142, 246, 

252, 253, 254, 255, 257, 258, 261. 

 



9 

 

Dějiny našeho města jsou, co se týče jejich počátků, zahaleny v hluboké temnotě. Nemáme 

žádnou jistou zprávu o tom, kdo poprvé osídlil okolí soutoku Opavy, kdo pilnýma rukama 

přetvořil rozlehlou divočinu v úrodnou zemědělskou půdu. Sporadické zprávy, které jsou o 

tom dostupné, patří většinou k pověstem a nepodávají tak vyčerpávající obraz o pravěku naší 

vlasti. Listiny a záznamy, které by snad o tom podávaly svědectví, se k nám bohužel kvůli 

nepříznivým dobám nedostaly, až na několik, které ale pocházejí z pozdější doby; ty podávají 

spolu s ústní tradicí o dějinách naší vlasti následující obraz: 

Města Bruntál a Cukmantl provozovala již ve 13. století významnou těžbu kovových rud. 

Odtamtud pravděpodobně pronikali horníci hlouběji a hlouběji do pralesa v našem kraji, aby 

také zde hledali vzácné kovy. V písku a suti nacházeli tehdy mohutné žíly zlata a pojmenovali 

proto řeku Opavu Zlatou Opavou. Později se tento kov nacházel také v pevných, přírodních 

ložiscích a rozvíjelo se kvetoucí dolování. Postupně mizely pralesy a na jejich místě vyrostla 

obydlí zlatokopů a horníků jako první osady v údolí Opavy. 

Na strohých, skalnatých výběžcích mezi dnešním Vrbnem a Karlovicemi stál kdysi se vší 

pravděpodobností starý zeměpanský hrad Fürstenwalde. Rozvalené zdivo porostlé mechem, 

stopy příkopů a část téměř nerozeznatelné někdejší hradní cesty jsou jedinými zbytky někdejší 

moci a velikosti. Nedaleko odtud se kdysi nacházela hornická osada, která se podle hradu 

nazývala Fürstenwalde. Její obyvatelé vedli klidný, mírumilovný život v horském údolí 

uzavřeném kopci a lesy; jen když kolem jeli obchodníci nebo rytíři, přinášeli s sebou rozličné 

zprávy z daleka. 

Mírumilovný život Fürstenwalde byl zcela zničen strašnou událostí v roce 1241. Za vévody 

Jindřicha II.,
14

 syna sv. Hedviky, vtrhli Mongolové z Asie do Evropy a pronikli do Slezska. 

Cesta, kterou se vydali, se vyznačovala loupežemi, vraždami a požáry. Aby zabránil jejich 

dalšímu postupu, sjednotil Jindřich II. armádu 40 000 válečníků a postupoval proti nepříteli, 

který byl pětkrát početnější; u Lehnice došlo k ukrutné bitvě, v níž Mongolové zvítězili a 

30000 křesťanů, mezi nimi také horníci z Fürstenwalde, vydechlo své hrdinské duše. Surová 

                                                 
14

 Jindřich II. Pobožný (1196/1207-1241), slezský kníže a sjednotitel Polska, syn Jindřicha I. Bradatého a 

Hedviky Slezské, padl v bitvě s Mongoly u Lehnického Pole v roce 1241. 
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ničivost Mongolů neznala mezí. Vraždíce, pleníce a vypalujíce táhli v mnoha tlupách 

Slezskem a přišli také do Fürstenwalde. Děti, ženy a starci byli povražděni, domy a hutě 

vypáleny, mladí horníci zajati, odvezeni a využiti na Urale k dolování. Ještě dnes můžeme 

najít mezi tamními horníky zvyky a obyčeje naší vlasti. 

Až do roku 1274 zůstalo Fürstenwalde pustou hromadou trosek. Až nechal biskup Bruno 

Olomoucký
15

 spolu s českým králem Přemyslem Otakarem II.
16

 přivést ze Saska, Brunovy 

vlasti, horníky, aby doly opět uvedli do provozu. Brzy povstaly ze suti staré osady nové hutě, 

byla zřízena rudná prádla a dolování se začalo nanovo rozvíjet. Starý hrad Fürstenwalde již 

ale nebyl znovu vystavěn, nýbrž zůstal ruinou, ale až v 19. století byly rozebrány ještě metr 

vysoké hradby a kameny z nich byly použity na stavby v Karlovicích. Přemysl Otakar II. 

nechal na hradním kopci postavit nový, větší a krásnější hrad a pojmenoval ho na rozdíl od 

staré ruiny Novým Fürstenwalde; toto jméno dostala také obnovená osada. 

Horníkům z Nového Fürstenwalde nyní začalo období míru, dokud hrůzy husitských válek 

nepřinesly nepříjemnou změnu. V roce 1429 totiž přitáhlo divoké, fanatické vojsko táboritů, 

které vše zničilo, až k Novému Fürstenwalde, kde se strhl lítý boj. Už hrozilo, že síly horníků 

poleví, když se náhle objevila skupina jezdců, kteří zběsile cválali k osadě, a brzy padaly 

jejich meče na hlavy táboritů. Jezdce poslali z Bruntálu a sestávali většinou z dělníků, kteří 

pracovali v tamních dolech a kteří přispěchali pod vedením důlního předáka Michaela 

Kristena, aby pomohli přepadeným horníkům v Novém Fürstenwalde. Brzy nato zvítězili a 

většina táboritů pokryla svými těly bojiště. 

Moc opavských vévodů, jimž patřilo také Nové Fürstenwalde, byla na sestupu, a protože se 

navíc dostali do nepříjemných finančních potíží, prodal marnotratný vévoda Arnošt
17

 

bruntálské panství se všemi k němu přináležejícími statky hrabatům z Vrbna; prvním 

majitelem byl v roce 1450 Jan z Vrbna.
18

 Hrabata z Vrbna si za stále sídlo zvolili Bruntál a 

hrad Nové Fürstenwalde využívali jako lovecký hrádek. Zvláštní pozornost věnovali 

dolování; všemožnými podporami nastartovali jeho netušený rozmach. V Novém 

Fürstenwalde zřídili kromě již existujících rýžovišť a stoup ještě tavírny železa, hamry a 

sklárny a pro pohon těchto provozů použili vody z takzvaného prvního a druhého splavu 

                                                 
15

 Bruno ze Schaumburku (1205-1281), v letech 1245-1281 olomoucký biskup, rádce a diplomat českých králů 

Václava I. a Přemysla Otakara II. 
16

 Přemysl Otakar II., (1233-1278), českým králem 1261-1278. 
17

 Vévoda Arnošt Opavský (asi 1415-1464), syn Přemysla I. Opavského a Kateřiny z Minstrberka. Kvůli svým 

dluhům musel rozprodávat panství, ztratil i Opavu ve prospěch Jiřího z Poděbrad. 
18

 Jan z Vrbna (+ 1477) získal ve skutečnosti bruntálské panství do zástavy až v roce 1474 od Matyáše Korvína, 

který Bruntál v tom roce dobyl. Definitivně se panství stalo dědičným majetkem hrabat z Vrbna až v roce 1506. 
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z Vysoké hory; místa přeměněná nyní na zemědělskou půdu, na nichž kdysi stávaly staré 

hutě, mají dodnes název „Hutní provazy“. Jiří z Vrbna
19

 nechal v roce 1500 osadu Nové 

Fürstenwalde významně rozšířit o nové budovy, které, již s úmyslem založit město, nechal 

postavit do tvaru čtyřúhelníku. Také za Bernarda z Vrbna
20

 stále ještě vzkvétalo dolování a 

neslo bohaté zisky. 

Poslední hrabě z Vrbna, který byl pánem na Bruntálu, byl Hynek neboli Jindřich.
21

 Ten 

dokončil ve Fürstenwalde výstavbu budov započatou Jiřím z Vrbna, a sice tak, že je spojil 

s domovní řadou kolonie Nové Fürstenwalde. V roce 1611 povýšil Jindřich z Vrbna Nové 

Fürstenwalde na město a propůjčil mu titul „svobodné horní město Vrbno“ s mnoha právy a 

privilegii. 

Hrabě Jindřich z Vrbna byl vážený a ctěný muž, který se těšil takové důvěře, že byl zvolen 

zemským hejtmanem knížectví opavského.
22

 Později našlo v Jindřichovi z Vrbna horlivého 

stoupence nové Kalvínovo náboženské učení, ten nešetřil úsilím o jeho šíření mezi svými 

poddanými. V důsledku toho přijali tehdejší obyvatelé Vrbna, stejně jako celý bruntálský kraj, 

téměř bez rozdílů protestantskou víru. Po bitvě na Bílé hoře začal císař Ferdinand II. vést 

přísné soudy s neloajálními opavskými stavy; většina z nich byla omilostněna, ale museli 

zaplatit tři tuny zlata jako válečné náklady a odevzdat svobodné listy. Jindřich z Vrbna a jeho 

bratr Jan
23

 byli spolu s několika šlechtici z omilostnění vyloučeni a byla na ně uvalena říšská 

klatba.
24

 Statky hrabat z Vrbna zabavil stát jako majetek nikomu nenáležející, zatímco Jan 

z Vrbna byl v roce 1621 spolu s několika svými druhy předveden před opavský soud a 

popraven mečem. Jindřich byl také odsouzen k smrti, ale nevrátil se do vlasti, nýbrž zemřel v 

bídě a strádání.
25

 Tehdejší velmistr německého řádu arcivévoda Karel
26

 koupil podle převodní 

                                                 
19

 Zřejmě myšlen Štěpán (Jiří) Bruntálský z Vrbna (1490-1567), syn Bernarda Bruntálského, který držel od roku 

1531 s bratry Janem starším a Albrechtem díl Bruntálu. Od roku 1548 vlastnil Hlučín, kam odešel po dělení 

majetku roku 1554. 
20

 Bernard starší Bruntálský z Vrbna (+1582), syn Jana staršího z Vrbna a Kateřiny ze Šternberka, spolumajitel 

Bruntálu (s bratry Štefanem mladším a Hynkem starším) od roku 1559. 
21

 Hynek mladší Bruntálský z Vrbna (1589-1614), syn Jana mladšího Bruntálského z Vrbna (1589-1608) a 

Heleny Hoffmannové z Grünbüchlu, držel bruntálské panství v letech 1608-1614, do roku 1610 s bratrem 

Bernardem. Posledním majitelem Bruntálu z rodu Bruntálských z Vrbna byl ve skutečnosti Jan mladší 

Bruntálský z Vrbna a na Herlaticích (1590-1642), který koupil bruntálské panství v roce 1617 od Vojsků 

z Bogunčovic a v roce 1621 mu bylo kvůli účasti na stavovském povstání konfiskováno. 
22

 Hynek mladší Bruntálský z Vrbna ve skutečnosti opavským zemským hejtmanem nikdy nebyl. 
23

 Myšlen zřejmě Jan mladší z Vrbna a na Herlaticích (1590-1642), který ale nebyl Hynkovým bratrem, nýbrž 

synem Albrechta mladšího z Vrbna. 
24

 Hynek mladší z Vrbna byl v té době již několik let po smrti, zemřel 10. února 1614. V pobělohorské době 

držel bruntálské panství Jan mladší z Vrbna a na Herlaticích. 
25

 Ve skutečnosti se Janu mladšímu z Vrbna podařilo uprchnout do Vratislavi a v nepřítomnosti byl odsouzen 

k trestu smrti. Poté žil v emigraci v Německu a Nizozemí, dlouho bez finančních prostředků. V roce 1637 se mu 

podařilo (poté, co mu císař udělil milost) vrátit na Opavsko, zde také v roce 1642 zemřel. Hynek Bruntálský 

(kterého autor stále jmenuje jako Jindřicha) byl v té době již po smrti. 
26

 Karel I. Habsburský (1590-1624), zvaný též Štýrský, vnuk císaře Ferdinanda I. Habsburského, rakouský 

arcivévoda, biskup vratislavský a bolzansko-brixenský, velmistr německého řádu a portugalský místokrál. 
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listiny z 10. července od císaře Ferdinanda II. za 200.000 zlatých pro řád bruntálské panství, 

které bylo zabaveno hrabatům z Vrbna. 

Anežka, vdova po odsouzeném Janovi z Vrbna, se svou sotva rok starou dcerou Helenou 

získaly z obzvláštní přízně arcivévody Karla k bydlení hrad Nové Fürstenwalde. Anežka 

z Vrbna užívala této milosti jen deset let, neboť následovala v roce 1631 svého muže na 

věčnost; byla pohřbena ve Vrbně. Výchovu nyní osiřelé Heleny převzal příbuzný hrabat 

z Vrbna a Helena vyrůstala pod jeho ochranou v krásnou dívku. 

Strašné časy třicetileté války zanechaly své smutné stopy také na Vrbnu. Oddíl švédského 

vojska pod velením generála Torstenssona,
27

 který dobyl a vypálil Bruntál, si zřídil silně 

opevněný tábor na straně Vysoké hory mírně spadající k Vrbnu. 

Císařští mušketýři ležící ve Vrbně, ještě v počtu 50 mužů, se včas se svým velitelem stáhli 

před přesilou nepřátel do pevného hradu Nové Fürstenwalde; tam už byla dvě děla a spousta 

střeliva, aby se mohla pevnost bránit v případě útoku Švédů. Helena, dcera popraveného Jana 

z Vrbna, živila ve svém srdci nesmiřitelnou nenávist k císařským, která byla ospravedlněna 

osudem rodiny. Byla všeobecně nazývána „zámeckou slečnou“, protože žila stále na hradě 

Nové Fürstenwalde. Téměř neustále přemýšlela, jak se zbavit nenáviděné císařské posádky; 

protože se mezi Helenou a jedním švédským důstojníkem rozvinul milostný poměr a on v 

přestrojení za horníka často navštěvoval svou milou na zámku, vznikl tajný plán, jak dostat 

Nové Fürstenwalde pod švédskou moc. Příležitost k provedení tohoto plánu nastala na 

Heleniny dvacáté narozeniny. Krátce předtím se k císařským vojákům chovala obzvlášť 

přátelsky a oznámila veliteli, že u příležitosti svých narozenin hodlá uspořádat malou hostinu, 

které se má zúčastnit celá posádka. Císařský důstojník, u něhož myšlenka na dobré jídlo a 

několik lahví vína zahnaly jakékoliv pochybnosti, rychle souhlasil. 

Ve velkém rytířském sále hradu Nové Fürstenwalde se v předvečer Heleniných narozenin 

poprvé po dlouhé době opět konala oslava; poháry naplněné ušlechtilým hroznovým mokem 

se rozezněly ve veselé společnosti, rozlehlými místnostmi hradu se ozývaly veselé písně z 

drsných hrdel bojovníků, potulný jarmareční zpěvák hrál na citeru a zpíval okouzlující 

melodie. Císařští bojovníci, uvyklí na strádání, brzy pocítili sílu vína. Hlavy vojáků těžkly, 

nohy vypovídaly službu, hlasitý zpěv přecházel pozvolna v nesrozumitelné blábolení. 

Společnost byla stále tišší, až se z rozlehlých prostor ozývaly jen zvuky chrápání bojovníků 

ležících v hluboké opilosti. 

Helena dosáhla svého cíle. Vzala nyní hořící pochodeň a vystrčila ji z okna vysoké přední 

věže; z nedalekého lesa, který obklopoval hrad, brzy prosvítilo noční tmu jasné světlo ohně. 

                                                 
27

 Lennart Torstenson (1603-1651), švédský voják, vrchní velitel švédské armády, který vedl v letech 1642, 1643 

a 1645 tři vpády švédského vojska na Moravu. 
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„To je znamení, že přicházejí!“ volala Helena a spěchala dolů na hradní nádvoří, aby otevřela 

dveře do chodby částečně vedoucí podzemím, protože brány hradu byly zatarasené. Za 

hradbami a u tajné brány se ozval rachot zbraní a v příštím okamžiku vstoupil na hradní 

nádvoří Helenin milenec, švédský důstojník, se značným počtem švédských bojovníků a 

Helena je odvedla do rytířského sálu; v několika minutách byli opilí císařští vojáci bez odporu 

zajati a odvezeni i se svým velitelem z hradu, který obsadili Švédové. 

Když se bruntálský místodržící August Oswald Lichtenštejn
28

 dozvěděl o osudu hradu Nové 

Fürstenwalde, poslal rychle silný vojenský oddíl císařských bojovníků pod velením hejtmana 

do Vrbna s příkazem Švédy vyhnat a hrad Nové Fürstenwalde znovu získat. Švédové, 

informovaní svými zvědy o císařském postupu, se nechtěli vzdát svého opevněného tábora na 

Vysoké hoře, a proto táhli proti císařským vojákům až pod Karlovice. Na úpatí Válečné stráně 

(Kriegslehne), na takzvané Pastvině (Hutung), se 29. června 1641 odehrála vražedná bitva. 

Císařských bylo dvakrát více než Švédů, ti ale bojovali se statečností lvů až do západu slunce. 

Teprve pak švédské bitevní linie zakolísaly a bojujíc ustoupily s velkými ztrátami na mužích i 

zbraních do opevněného tábora na Vysoké hoře. Císařští je stíhali, vtrhli do tábora a zajali 

Švédy, kteří byli ještě naživu. S úzkostlivým napětím sledovali v Novém Fürstenwalde 

průběh bitvy v údolí; po porážce Švédů byla přijata opatření, aby byl nevyhnutelný útok na 

hrad pokud možno odražen. 

Před blížící se válečnou vřavou utekly protestantské ženy a děti, stejně jako katolické 

obyvatelstvo Vrbna do přilehlých lesů; naproti tomu protestantští horníci se chopili zbraní a 

pochodovali lesem na strmý svah Zámeckého vrchu, aby posílili švédskou posádku hradu 

proti císařskému útoku. K nepozorovanému vstupu do hradu si zvolili tajnou podzemní 

chodbu, o které věděli pouze vůdci horníků. Náhle se na hradním nádvoří z hloubi chodby 

ozvalo řinčení zbraní blížících se horníků a vyděšená posádka, která neměla tušení, že jí 

horníci přicházejí na pomoc, se domnívala, že císařští vylezli na Zámecký vrch a s pomocí 

katolíků pronikli do podzemní chodby. Všichni se chopili zbraní. Výkřiky hrůzy: „Nepřítel, 

zradili nás,“ rozechvěly vzduch, v místnostech se rozléhal hluk a vřava, mísící se s povely 

hradních důstojníků; všichni se tlačili na nádvoří, aby co nejvíce odrazili předpokládaný 

císařský útok. 

Helena, hnaná hrůzou a strachem, hledala úkryt v podzemních skalních místnostech; v pravici 

svazek klíčů, v levici hořící pochodeň, spěchala dolů po schodech, které vedly k tajným 

prostorám. Tam spatřila otevřené dveře, které vedly do skladiště střelného prachu, z něhož 

krátce předtím vojáci odnesli zásoby střeliva, aniž by v chvatu znovu zavřeli dveře. Ve 

                                                 
28

 Augustin Oswald von Liechtenstein-Karneid (+1663), plukovník v císařských službách za třicetileté války, 

člen německého řádu, místodržící panství Bruntál a Sovinec. 
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spěchu, aby se ukryla, se Helena vrhla do prachárny, aniž by si uvědomila strašlivý obsah 

otevřených sudů s prachem a nebezpečnost prostoru. Pravděpodobně – protože to žádné lidské 

oko nevidělo – se silným průvanem dostala jiskra z pochodně do otevřeného sudu s prachem. 

Několikaminutové syčení a hukot, kymácení a třesení skalnaté podlahy, pak strašlivé hřmění a 

rachot, jako by se duchové podsvětí snažili rozbít zemi, a stěny vyletěly do vzduchu. Sprška 

kamení na několik okamžiků zastínila poslední paprsky zapadajícího slunce. Ozvěna vrátila 

hřmění z horských roklí – pak nastalo mrtvé ticho – z hradu Nové Fürstenwalde byla 

zřícenina, místo smrti. 

Také dole v údolí byla bitva rozhodnuta, císařští zvítězili a Švédové spěchali v divokém úprku 

do blízkých lesů, aby se oklikou dostali ke švédským jednotkám, které tábořily před 

Bruntálem. Bitva měla na obou stranách velké oběti. Císařští opustili bojiště pokryté krví a 

těly a pohřbili mrtvé na Pastvině u Karlovic vedle rumišť starých rýžovišť. 

Sotva se těžce zkoušené město vzpamatovalo z utrpěných ran, znovu na něj během bouřlivé 

noci z 15. na 16. července 1646 zaútočili Švédové. Malé množství císařských vojáků, kteří se 

jako posádka nacházeli ve městě, bylo zabito nebo zajato, domy vyrabovány, mnoho mužů 

zavražděno, ženy a dívky zprzněny. Poté, co Švédové zapálili každý kout města, odtáhli dál. 

Požár strašně zuřil, rozdmýchán prudkou vichřicí, a z celého města ušetřil pouze kostel a tři 

domy s čísly 19, 54 a 63. Ačkoliv vrchnost nešťastné obyvatele Vrbna silně podporovala, 

trvalo až do roku 1660, než bylo město znovu zcela vystavěno. 

Během těchto zlých časů dolování ve Vrbně zcela zaniklo, štoly a šachty byly opuštěny nebo 

zasypány; důlní haldy se během času proměnily na zemědělskou půdu, a tak těžba zlata, kdysi 

tak živá, upadla v zapomnění. Zůstávají jen nepatrné náznaky, které nám tyto doby 

připomínají; na místech, kde dnes dozrává zlato klasů, nebo kouří komíny továren, kde parní 

kůň funící po kolejích veze produkty průmyslového a rušného údolí daleko za hranice 

Rakouska, kdysi horník v matném záblesku důlního kahanu těžil z lůna země krále kovů, 

ušlechtilé zlato. Zaniklé doly nahradilo ve Vrbně plátenictví, které se během krátkého času tak 

rozvinulo, že se kolem roku 1680 skoro v každém domě nacházelo několik tkalcovských 

stavů. Tehdejší velmistři a jejich místodržící tento druh výdělku silně podporovali a udělili 

mu různá privilegia a ustanovení.  

Sotva se zacelily rány, které uštědřila obyvatelům Vrbna třicetiletá válka, sotva se začal 

pozvedat obchod a řemesla, blahobyt a počet obyvatel, přišlo období slezských válek.
29

 Četné 

kvartýrování a průchody rakouských a pruských vojsk, boje v blízkosti města, časté 

plundrování a drancování ničilo sotva nabytý blahobyt. Po Hubertusburském míru 15. února 

                                                 
29

 Slezské války je označení pro tři konflikty mezi Pruskem a Rakouskem, vedené o získání nadvlády nad 

Slezskem – první slezská válka (1740-1742), druhá slezská válka (1744-1745) a sedmiletá válka (1756-1763). 
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1763
30

 se ale časy zlepšily a obzvláště plátenictví se významně rozvíjelo a udrželo si svou 

pozici až do počátku čtyřicátých let minulého století. Pomalu se začala projevovat úplná 

proměna pracovních poměrů, bylo postaveno několik továren a zavedena nová průmyslová 

odvětví; plátenictví začalo postupně stagnovat a nakonec úplně zaniklo. Dnes je Vrbno 

městem továren. Až do roku 1778 zavládl mír a blahobyt obyvatelstva se v této době výrazně 

zvýšil. Tehdy začala válka o bavorské dědictví s opakovanými pochody vojsk, kvartýrováním 

a opětovným pleněním a drancováním ze strany pruských vojáků, teprve Těšínský mír z 13. 

března 1779
31

 ukončil válečnou vřavu. Nyní nastaly pro Vrbno klidnější, lepší časy, které 

nenarušila ani 25 let trvající válka s Francií.
32

 Sice v Opavě proběhlo dobrovolné verbování a 

všeobecné povolání do zbraně arcivévody Karla,
33

 to však nemělo pro blaho obyvatel žádné 

další důsledky. 

Další nejvýznamnější události v dějinách našeho města najdete v „Pamětihodnostech“ 

uvedených v jedenácté kapitole této kroniky. 

C. k. poštovní a telegrafní úřad, telefonní ústředna. 

 

                                                 
30

 Mírová smlouva uzavřená na zámku Hubertusburg mezi Pruskem, Rakouskem a Saským kurfiřtstvím, která 

ukončila ve střední Evropě tzv. sedmiletou válku (1756-1763), rozsáhlý vojenský konflikt mezi ústředními 

evropskými mocnostmi. 
31

 Mírová smlouva, která ukončila tzv. válku o bavorské dědictví (1778-1779) mezi Pruskem a Rakouskem, 

zvanou též bramborová válka. 
32

 Myšleny tzv. francouzské revoluční války (1792-1802) a napoleonské války (1803-1815), série válečných 

konfliktů mezi Francií a dalšími evropskými mocnostmi. 
33

 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský (1771-1847), syn císaře Leopolda II., rakouský arcivévoda a těšínský kníže, 

vojevůdce, který porazil Napoleona v bitvě u Aspern (1809). 
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Ačkoli města získala od svých šlechtických pánů mnohá cenná práva, jejich přímé zásahy do 

obecních záležitostí často brzdily jejich další rozvoj; byla tak zasažena ranami, které jim na 

dlouhá léta zabránily v rozkvětu. Jejich měšťané, ačkoli osobně svobodní, byli v mnoha 

ohledech vázáni a omezováni: museli pro panství vykonávat jízdní roboty a lesní práce nebo 

lov, zemědělské práce a další služby. Na počátku 17. století patřilo k těmto poddanským 

městům také Vrbno. 

Privilegia, která Jindřich z Vrbna udělil mladému městu, obsahovala v podstatě následující: 

těžířstvům, která provozovala svobodnou těžbu, poskytovala vrchnost zdarma potřebné dřevo. 

Za to však byli povinni zpracovávat čtyři podíly z každého dolu, zvané „kuksy“
34

, zdarma a 

odevzdávat zisk majiteli panství. Osvobozeni od nevolnictví měli nahánět zvěř během lovů a 

vozit ji zdarma až do Lichtvardu. Mohli si každoročně volit své soudce a radní, ty ale musela 

potvrdit vrchnost. Obyvatelé mohli také péct, porážet zvířata, čepovat nápoje 

z vrchnostenských pivovarů a palíren, ale nesměli zřizovat sladovny, mlýny, vápenky nebo 

cihelny. 

Soudní moc původně vykonával rychtář, fojt (od toho se jeho dům jmenoval dědičná rychta, 

fojtství), který předsedal přísežným,
35

 konšelům, a byl zcela nezávislý na městské radě. S tím, 

jak postupem času klesala jeho moc, rostl význam městské rady. V jejím čele stál radní neboli 

purkmistr, jemuž byl přidělen určitý počet radních. Ti řídili město, spravovali policii, vydávali 

předpisy pro měšťany a dohlíželi na obchod a dopravu. Městské radě bylo svěřeno blaho 

města, zajišťovala kázeň a pořádek, naproti tomu provinilce trestala přísně a s vážností. Radní 

byli voleni z řad měšťanů na jeden rok a byli po dobu vykonávání úřadu osvobozeni od všech 

dávek a poplatků. V důležitých záležitostech se také radili s nejstaršími členy cechů. Vlivnou 

osobou byl městský písař, který měl obvykle vyšší vzdělání a znalosti práva. Dostával plat 28 

slezských tolarů ročně, 1 kopu snopů za zvonění na poplach, kromě toho měl zdarma 

ubytování, dřevo a naturálie a k dispozici dvě zahrady. 

„Následně roku 1611 urozený pan Friedrich von Mosch, hejtman panství bruntálského, na 

příkaz jeho milostivého pána z Vrbna zavázal přísahou a jmenoval radní a soudní stolici – po 

                                                 
34

 Kuks – podíl na jmění důlní společnosti. 
35

 Přísežný měšťan (konšel) – člen městské rady vázaný přísahou. 
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volbě byl, jak je zvykem, vybrán do úřadu rychtáře ctihodný Mathias Tropke, jako přísežní 

pan Adam Burger, Barthel Vogel, Hans Weickhart, Hans Böhm, Jakob Scheithauer a Elias 

Herrden. Zároveň byl do úřadu městského písaře a učitele jmenován a dosazen Elias Herrden, 

narozený v Münsterbergu.
36

“ 

„V roce 1620 zde byl ustanoven úřad fojta a stal se jím Baltazar Heydrich, kovář.“ 

Městské svobody byly často narušovány útrapami dlouhých válek v 17. a 18. století a některé 

z nich byly zcela zrušeny. Občanům jejich práva opakovaně potvrzoval příslušný panovník, 

ale ve skutečnosti mnoho z nich již dávno ztratili v důsledku nepřízně doby a nemohli je již 

získat zpět. Tímto způsobem byla městská rada na desítky let zbavena veškeré působnosti; 

byla odsouzena k pouhé stínové existenci, bez jakéhokoli zviditelnění a vlivu. Proto byl v 

roce 1787 zrušen úřad starosty a nahrazen úřadem městského a policejního správce. V roce 

1862 byly vydány „Zvláštní zákony upravující obecní zřízení v Rakousku“
37

 a v roce 1863 

byl vydán „Obecní řád pro Slezsko“
38

, který právně existuje dodnes. 

V roce 1848 se jako městský správce objevil Peter Schleser, jako policejní správce Karl 

Urban, jako městský písař Peter Nestler; v roce 1849 je Karl Urban městským správcem a 

Vincenc Zöllner policejním správcem; 13. září 1850 se v bytě městského správce Karla 

Urbana konalo první zasedání svobodné městské obce Vrbna. 

Nyní následuje řada starostů, kteří záslužně vedli naši obec, spolu s nejdůležitějšími 

událostmi, které se odehrály během jejich funkčního období: 

1849-1861 Urban Karl, továrník s lněným zbožím 

 1849 2. července strašný požár. 

 1855 výstavba továrny na chemické výrobky. 

 1858 17. května uvedení sester německého řádu, otevření dívčí školy 

 1858 založení přádelny lněné příze E. Grohmanna 

 1860 založení sklárny 

4. dubna 1861-1867 Grohmann Quido, továrník 

 1865 založení továrny na kovové zboží. 

 1866 kvartýrování a průchod vojsk. 

13. května 1867-1876 Urban Karl, továrník se lněným zbožím 

 1867 stavba přádelny lněné příze, nyní továrna na jutu. 

 1. září 1869 zřízení okresního soudu, velitelství četnictva, notářství, daňového a 

depozitního  úřadu. 

 1873 25. výročí vlády Františka Josefa I. 

                                                 
36

 Minstrberk, dnes Ziębice v jihozápadním Polsku. 
37

 Říšský zákon o obecním zřízení z 5. března 1862. 
38

 Obecní zřízení a řád volební pro Slezsko z 5. listopadu 1863. 
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 1874 založení dobrovolného hasičského sboru. 

14. května 1876-1879 Schindler Ernst, praktický lékař 

 1878 zřízení c. k. odborné školy pro zpracování dřeva, která existovala do roku 1902. 

17. května 1879-1882 Grohmann Adolf, továrník 

 1880 12. srpna velká průtrž mračen. 

 1880 5. listopadu zahájení provozu železnice. 

 1881 založení Rudolfovy aleje. 

16. srpna 1882 – 14. září 1882 Vogel Rudolf, c. k. notář 

14. září 1882-1885 Kühnel Josef, obchodník 

 1883 otevření přádelny juty a tkalcovny. 

 1885 parková úprava na náměstí. 

15. července 1885-1891 Richter Adolf, továrník 

 1886 výstavba obecního úřadu. 

 1889/1890 novostavba chlapecké obecné školy. 

 1889 založení továrny na zátky do sudů. 

 1890/1891 přestavba dívčí obecné školy, obnova kláštera sester německého řádu,  

  výstavba klášterní kaple. 

23. července 1891-1892 Urban Karl ml., továrník 

 1891 obnova chudobince. 

11. dubna 1892-1905 Grohmann Emil, továrník 

 1893 rozšíření hřbitova, zřízení evangelického oddělení. 

 1896 otevření nemocnice a nové fary. 

 1897 velká voda a záplavy. 

 1899 14. dubna generální vizitace a biřmování. 

 1899 11. června otevření mateřské školy. 

 1901 zprovoznění vodovodu. 

 1902 vymalování farního kostela. 

 1903 11. července velká voda a záplavy. 

 1904 parková úprava v blízkosti střelnice. 

2. srpna 1905-1909 Grohmann Hugo, továrník 

 1908 nové vydláždění farního kostela. 

 1909 rozšíření parčíku ve Střelničním lesíku: 

 1909 biřmování ve farním kostele. 

25. září 1909 Schittenhelm Karl, majitel domu 

 1910 nová domovní čísla a tabulky s názvy ulic. 
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 1910 zprovoznění elektrárny ve Vrbně a omnibusového spojení do Karlovy Studánky. 

 1911 výstavba chlapecké měšťanské školy, rozšíření hřbitova o 5000 m
2
. 

Obecní správu města Vrbna tvoří 18 členů volených na tři roky, a sice: starosta, obecní radní a 

14 obecních výborů, kteří svolávají schůze podle potřeby. 

Od posledních voleb konaných ve dnech 13. a 14. září 1909 jsou členy městské rady ve Vrbně 

tito lidé:  

Starosta: Karl Schittenhelm, majitel domu 

Obecní radní: Josef Nitsch, tesař, Fridolin Beier, obchodník se smíšeným zbožím, a August 

Jüttner, obchodník 

Členové výborů: Karl Schober, obchodník s kůžemi, Josef Matzunsky, zámečník, Karl 

Kreuzer, učitel, Ferdinand König, ředitel továrny, Adolf Richter, továrník, Ferdinand König, 

výrobce dřevěných zátek, Hugo Grohmann, továrník, Ferdinand Ulrich, zedník, JUDr. 

Richard Basch, c. k. notář, Alois Hackenberg, stolař, Karl Siegel, úředník v továrně, Karl 

Wiltafsky, nadučitel Franz Landa, c. k. daňový správce 

Náhradníci: Josef Leder, hospodář, Robert Markovac, lékárník, Josef Poysel, účetní, Adolf 

Ludwig, hostinský, dr. Karl Straube, lékař, Wilhelm Nafe, soukromník 

Jako obecní úředníci jsou v současné době v úřadu: městský sekretář Rudolf Knopp a městský 

úředník Arnold Loos, obecní funkci pro Nové Karlovice, spadající k Vrbnu, vykonává Emil 

Hein, tamní hostinský. Jako obecní sluha a policista je zjednán Julius Schramm. 

Bilance obce byla následující: 

Budovy a pozemky……………………………………………………….208.597.80 korun 

Půjčky na hypotéky…………………………………………………………2.575.14 korun 

Kapitálové investice u spořitelny………………………………………….20.596.81 korun 

Kapitálové investice v obligacích…………………………………………...2.800,- korun 

Zůstatky……………………………………………………………………..4.176.35 korun 

Pokladní hotovost…………………………………………………………..12.229.77 korun 

                                                                                                                     _______________ 

Dohromady………………………………………………………………..250.985.87 korun 

Přijaté půjčky na obecní budovy a jejich zařízení………………………...153.549.25 korun 

Čistý obecní majetek bez nadací……………………………………………97.436.62 korun 
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Kaple sv. Josefa, starý farní kostel 1637-1837. 

Jindřich z Vrbna „pojmenoval město po svém rodišti a vždy sliboval, že postaví kostel celý z 

kamene, jako byl ten v Kolštejně
39

“; ihned se na to začalo vše připravovat, ale než se dřevo 

dostalo na staveniště, zasáhla ho zcela nečekaně smrt. 

Protože obec byla příliš chudá, aby mohla sama přikročit ke stavbě kostela, převzala dům na 

náměstí č. 16 náležející Matyáši Liebnerovi, nechala vyřezat dřevěné střední stěny a vybavila 

jej pro bohoslužby; ty vykonával luterský kazatel Baltazar Klösel z Jelení Hory.      

                                                 
39

 Bruntálští z Vrbna drželi kolštejnské panství na přelomu 16. a 17. století. 
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O Velikonocích 1626 zničili protestanti katolickou kapli sv. Michala na náměstí a vyhnali 

jezuitského misionáře P. Schweigera. Také dřevěný kostel, který nechal v letech 1621-1624 

postavit velmistr německého řádu arcivévoda Karel pro katolíky vedle michalské kaple, byl 

uzavřen a hrozil mu zánik. V roce 1628 se větší část obyvatelstva vrátila zpět ke katolické víře 

a byla přifařena do Andělské Hory. 

Na podzim 1634 nechal na popud tehdejšího rychtáře Michaela Schweitzera místodržící Jiří 

Vilém z Elkershausenu, zvaný Klippel,
40

 postavit nový kamenný kostel, protože starý dřevěný 

byl již velmi zchátralý. Nejstarší obyvatelé chtěli, aby stál mimo náměstí, ale místodržící 

„usoudil, že město více okrášlí, když bude stát uprostřed náměstí“, a to také uskutečnil. Na 

jaře 1635 začal zednický mistr Georg Speil z Krnova se stavbou; místodržící Elkershausen a 

farář z Andělské Hory magistr Johan Heffenträger položili první kámen, „poté rychtáři a 

úředníci z obce“.  

Kostel byl vyzděn z kamene, 11 sáhů dlouhý, 6 sáhů široký a 2,5 sáhů vysoký.
41

 Na každé 

straně bylo pět zasklených oken, jedno uprostřed oltářní stěny na východě, okna byla 7 stop 

vysoká a 3 stopy široká.
42

 Presbytář byl od lodi oddělen zděným obloukem; nad presbytářem 

se zvedala na dvojité šindelové střeše malá dřevěná věžička se zvonkem, který se rozezněl při 

každém proměňování. Strop kostela byl jen z desek, které byly malovány různými příběhy ze 

Starého a Nového zákona. Na západě stála mohutná hranolová věž, jejíž zdivo bylo 4 stopy 

silné
43

 a byla 15 sáhů vysoká.
44

 Nad ní se zvedala osmiboká, až po vrchol 5 sáhů
45

 vysoká 

kopule; otevřená část, v níž visel umíráček, byla až po makovici krytá bílým plechem. 

Dne 3. července byla věž dokončena, 4. července byl slavnostně osazen kříž a makovice, 

které byly pozlacené zlatem získaným v samotném městě. Věží vedl hlavní vstup do kostela, 

v němž byly také další dvoje boční dveře. Střecha věže samotné byla krytá červeně natřeným 

                                                 
40

 Georg Wilhelm von Elkershausen (asi 1590-1654), od roku 1625 místodržící německého řádu, zahájil 

rekatolizaci bruntálského panství, aktivní realizátor pobělohorské habsburské politiky a poměrů v Opavě a na 

Opavsku; přezdívka Klippel (Klüppel) znamená hrubý klacek. 
41

 Asi 20,8 x 11,3 x 4,7 m. 
42

 Asi 2,2 x 1 m. 
43

 Asi 1,3 m. 
44

 Asi 28,3 m. 
45

 Asi 9,5 m. 
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šindelem. Na epištolní straně blízko hlavního oltáře byla přistavěna malá sakristie s cihlovou 

klenbou a dvěma okny zamřížovanými železnými mřížemi, velká 4 čtvereční sáhy.
46

 

Kostel měl tři oltáře: hlavní sv. Michaela, věnovaný velmistrem, boční oltář sv. Jiří, darovaný 

místodržícím Elkershausenem, a druhý boční oltář. Hlavní oltář byla dole zděný z kamene, 

nahoře bohatě vyřezávaný. Na otočném tabernáklu stála nahoře malá figura sv. Michaela, 

před ní, mezi dvěma malými anděly, beránek Boží na knize se sedmi pečetěmi; po obou 

stranách tabernáklu se nacházeli modlící se cherubíni. Tabernákl a oltář byly tmavočerveně 

mramorované, římsa modře, ozdoby byly silně zlacené; oděv figur byl zčásti zlacený, zčásti 

pestře malovaný. 

Na stěně za hlavním oltářem stála před oknem osazeným pestrobarevným sklem figura 

Neposkvrněného početí Panny Marie, alabastrovaná sochařská práce. Nahoře byl obraz 

Nejsvětější Trojice a nad ním na stěně malovaný baldachýn, který drželi dva andělé. Na obou 

stranách stály dva sloupy, mezi nimi byly vpravo postaveny sochy sv. Jáchyma a sv. Anny, 

vlevo sochy sv. Zachariáše a sv. Alžběty; u hlavního oltáře stály na dřevěných sloupech 

figury sv. apoštolů Petra a Pavla. 

Uvnitř obíhaly kolem kostela dřevěné kůry, pod věží se nacházely varhany a hudební kruchta; 

kostel s kůry pojal přibližně 1000 osob. Náklady, které dosahovaly více než 2000 tolarů, byly 

hrazeny vrchností a z almužen; jen pomocné práce a povozy museli zajistit měšťané zdarma. 

Kolem kostela se rozkládal hřbitov, uzavřený zdí a teprve v roce 1826 zcela opuštěný. Kostel 

obklopovalo 10 lip, obzvlášť velkých a silných; na jedné z nich, která stála na levé straně 

vstupní předsíně, si obchodník s galanterií Franz Hübler postavil dřevěný uzamykatelný 

stánek na zboží, který místní i cizinci dlouho považovali za úžasnou pozoruhodnost. 

Mimo hřbitovní zeď, vedle kaple sv. Jana, na spodní straně náměstí, stály tzv. masné lávky, 

dřevěné boudy, které měly čtyři oddělení. Na horní straně náměstí, před farou, byl tzv. 

„rybníček“, který zde byl zřízen pro pomoc při nebezpečí požáru. Nedaleko od něj stála 

„zbrojnice“, kde se ukládala prkna z tržiště, stejně jako nářadí pro hasiče. 

                                                 
46

 Asi 21,3 m
2
. 



23 

V roce 1637, na svátek sv. Michaela, se v novém kostele sloužila k velké radosti všech 

obyvatel první bohoslužba, k níž se také dostavilo velké procesí věřících z Andělské Hory. 

Dne 15. prosince přivezl místodržící Elkershausen z Vratislavi „pro použití u hlavního oltáře 

honosný červený ornát“, který byl poprvé použit o Štědrém večeru. 

V roce 1655, 5. června, byl do věže zavěšen zvon ulitý v Opavě; 12. června vysvětil 

olomoucký světící biskup Jan Gobar
47

 při velké slavnosti kostel, oltáře a tři zvony. Svátek 

výročního posvěcení kostela byl přitom stanoven na 22. a 23. července, ale v roce 1658 byl 

definitivně přeložen na neděli po sv. Michaelu. 

V roce 1768, 28. července, tesař Hans Schindler ze Starého Města znovu osadil makovici, 

korouhvičku a kříž, které shodila vichřice. 

V roce 1801 byl zhotoven a štafírován druhý oltář s obrazem Panny Marie ustavičné pomoci a 

malým tabernáklem. 

Na zděném oblouku mezi hlavním oltářem a lodí se nacházela kazatelna; na její stříšce stál 

větší anděl s pozounem a menší s deskami Starého zákona. Na poprsni kazatelny byla plastika 

Dobrého pastýře, vpravo od něj Kristus se Samaritánkou u Jákobovy studny, vlevo Rozsévač; 

vše dobré sochařské práce. Kazatelna byla v roce 1802 nově štafírovaná na náklady obce: 

základ byl mramorován zeleně, římsa modře, ozdoby byly zlacené, oba andělé alabastrovaní. 

Město a obyvatelstvo se v průběhu 200 let významně rozrostlo a jejich farní kostel jim už 

dávno přestal stačit. 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                 
47

 Jan Gobbar (1613-1665), olomoucký kanovník a kapitulní arcijáhen, od roku 1652 světící biskup olomoucké 

diecéze. 
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Městský farní kostel sv. Michaela. 

 Za lokálního kaplana Floriana Schaffera vrchnost vážně uvažovala o tom, „kvůli rostoucímu 

počtu lidí postavit nový kostel“. Dvakrát bylo pro tuto příležitost opracováno dřevo, poté ale 
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vždy prodáno, protože obci se „zdála ruční robota příliš obtížná“ a jednota a dobrá vůle 

chyběly i v jiných ohledech. Od roku 1800 byl také již třikrát přivezen kámen, ale vždy byl 

zase prodán. Nyní se konečně muselo přistoupit ke stavbě většího kostela, který se začal se 

svolením velmistra, arcivévody Maxmiliána,
48

 stavět v roce 1837. 

Dne 28. května před odpolední bohoslužbou byla z kostela vynesena Nejsvětější svátost a za 

úctyhodné účasti všech věřících přenesena do špitální kaple, která byla zřízena pro konání 

bohoslužeb po dobu stavby kostela. Poté se hned zbořily zdi starého kostela; mnoho lidí to 

sledovalo s pláčem a nářkem, protože si mysleli, že tak krásný svatostánek již nikdy nebudou 

mít. Byla to těžká práce, protože dřevo a zdivo bylo obdivuhodně pevné; novostavba až do 

podzimu postoupila jen tak daleko, že bylo možné vyzdít základy. 

Dne 24. září byl za přítomnosti velmistra, arcivévody Maxmiliána, a jeho dvora s velkými 

oslavami položen základní kámen. Zúčastnilo se toho obrovské množství lidí, také městská 

garda vykonala slavnostní přehlídku a vypálila salvy. 

Celou stavbu řídil arcivévodský stavitel Wilsch z Bruntálu,
49

 který svěřil dozor zednickému 

polírovi Josefu Grünerovi; správu zajišťoval tehdejší městský správce Anton Wanke. Veškerý 

stavební materiál daroval arcivévoda, obec musela zajistit povoz a pomocné práce. Stavební 

dřevo pro kostel a lešení bylo k dispozici ve velkém množství; mnohé z něj bylo za nocí 

ukradeno, zbytek byl po dokončení prodán. Stavba se hýbala jen velmi pomalu kupředu, 

protože bylo třeba prozatím odstranit různé překážky, a také se projevil dočasný nedostatek 

peněz. Poté, co se kopalo hluboko do země v naději, že se najde lepší podklad, narazilo se na 

písek a sypký štěrk, který se nacházel ještě v hloubce tří sáhů.
50

 Do země se musely zarazit 

dubové kůly, aby se na ně mohlo postavit zdivo. To také stavitele donutilo odchýlit se od 

původního plánu: kostel dostal jinou podobu, než byla zamýšlena, a místo dvou věží mohla 

být postavena jen jedna, a to ještě výrazně nižší. Zdivo bylo skutečně špatně postavené, cihly 

byly jen na vnitřní a vnější straně, zatímco střed byl vyplněn sutí a zalitý maltou. Vnitřní 

pilíře byly vyzděny jen na třech stranách, uvnitř naproti tomu zůstaly duté!
51

 

V roce 1838 stavba kostela natolik pokročila, že už byla pod střechou, s výjimkou samotné 

věže; ta byla k východní straně kostela přistavěna teprve v roce 1839. Když se práce dostaly 

až k oknu pod hodinami, hrozilo, že se věž zřítí; základy, který tvořily dřevěné piloty, nebyly 

dost silné na zátěž zdiva, které na nich spočívalo, což vedlo k velkým trhlinám a prasklinám, 

samotná věž se oddělila od zdiva kostela a měla blízko ke zřícení. Ale ani stavitelé nebyli bez 

                                                 
48

 Maxmilián Josef Rakouský-Este (1782-1863), syn arcivévody Ferdinanda (zakladatele vedlejší habsbursko-

lotrinské větve d´Este), velmistrem 1835-1863. 
49

 Maxmilián Wielsch (1780-1848), stavitel velmistra německého řádu arcivévody Maxmiliána, později krajský 

zednický mistr. 
50

 Asi 5,7 m. 
51

 Vrtný průzkum v roce 2012 tuto informaci nepotvrdil. 
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viny, protože se dopustili mnoha podvodů a na stavbu použili velmi špatně vypálené cihly. 

Kromě toho zedníci sice nechali volné otvory pro kotvy mezi věží a kostelem, ale zároveň 

naúčtovali několik set centýřů železa – ve skutečnosti však nezabudovali ani jednu kotvu! 

Stavba pokračovala až v roce 1843. 

Když sem pak v roce 1843 přijel arcivévoda Maxmilián Josef, aby si prohlédl nově postavený 

kostel, našel ho na pokraji zřícení; byl tím velmi rozrušen a vyjádřil prý se: „Kdyby nebylo 

domů na náměstí, nechal bych vytáhnout děla, rozstřílet tuto ruinu a postavit nový kostel.“ 

Poté nařídil věž a kostel zajistit a zdarma poskytl potřebné železo z ludvíkovských hutí; 

železné kotvy o váze více než 400 centnýřů
52

 poté jako obruče obepjaly celou budovu, 

praskliny a trhliny v klenbě a zdivu byly opraveny a omítnuty. Teprve v roce 1844 byla celá 

stavba dokončena; věž však byla o 8 sáhů
53

 nižší, než se plánovalo, a měřila pouze 24 sáhů.
54

 

Celá stavba kostela stála 100.000 zlatých konvenční měny, „včetně stavění, bourání a 

znovuvystavění“. Dne 29. září 1844 byl nový kostel slavnostně vysvěcen. 

Městský farní kostel sv. Michaela, celý vystavěný z kamene a cihel, je 55 m dlouhý, 19 m 

široký a 30 m vysoký. Strop je klenutý a spočívá na osmi pilířích vystupujících z obou 

podélných stran lodi. Na každé straně je nahoře po pěti půlkruhových litinových oknech 

s bílým sklem. Velký obdélný presbytář s hlavním oltářem leží na západě, na východě je 

prostorná hudební kruchta se 44,5 m vysokou věží, jejíž nízká kopule je krytá mědí. Na věži 

se také nacházejí hodiny se čtyřmi ciferníky, pod nimi je zavěšeno pět zvonů, které vlastní 

obec a které byly do věže vytaženy 18. června 1844. K jižní straně presbytáře je přistavěná 

velká sakristie, jejíž patro slouží jako oratoř a k uskladnění kostelních věcí. Původně byl 

kostel vydlážděn širokými břidlicovými deskami; v roce 1908 byl presbytář nově vydlážděn 

mosaikovými dlaždicemi a zbytek kostela mramorovými deskami, což stálo 5600 korun. 

Mohutná kostelní střecha je trojdílná a krytá břidlicí. Do svatostánku vedou dvoje dvoukřídlé 

boční dveře a velké hlavní dveře, k nimž se stoupá od náměstí po 16 schodech. 

Interiér kostela, zachovaného v mohutných prostorových proporcích, byl dříve jen jednoduše 

obílen; v roce 1901 byl umělecky a slohově vymalován mistrem P. Assmannem z Opavy
55

 

nákladem 10.000 korun. Základní tón byl krémový, pilíře byly červeně mramorované, hlavice 

zlaté a bílé, římsa provedená v bílé barvě; na klenbě se nacházejí čtyři fresky: Izákova oběť, 

Navštívení Panny Marie, Ježíš jako přítel dětí a Sv. Alžběta. V rozích klenby nad presbytářem 
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 Asi 22 400 kg. 
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 Asi 15,10 m. 
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 Asi 45,4 m. 
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 Paul Assmann (1853-1904), malíř původem ze Svídnice (Polsko), působil do roku 1886 v Opavě. Zabýval se 

především malbou náboženských obrazů pro kostely na Opavsku, Bruntálsku i pruském Slezsku, navrhoval 

rovněž vybavení kostelů (lavice, oltáře). Tvořil v pozdně nazarénském duchu po vzoru malíře Josefa Führicha, 

jehož kopii křížové cesty z vídeňského kostela sv. Jana Nepomuckého vytvořil pro několik kostelů. V letech 

1899-1900 pracoval pro německý řád na restaurování a výzdobě rytířského sálu na zámku v Bruntále. 
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jsou nádherné medailony čtyř evangelistů, na západní stěně za hlavním oltářem je mezi 

figurami andělů namalována Nejsvětější Trojice. Pod ní se uprostřed nachází impozantní 

postava patrona kostela, sv. Michaela, s helmou na hlavě a v silné zbroji, v pravici pozvedá 

meč, v levici váhy, u nohou mu leží přemožený Satan. Vysoce působivá figura je 4,4 m 

vysoká a pěkně alabastrovaná. 

V rozích vpravo a vlevo se zvedají 2,8 m vysoké a polychromované figury obou apoštolských 

knížat,
56

 nádherná sochařská práce. Tyto sochy spolu s oltářem zhotovil ze dřeva sochař 

Bernard Kutzer
57

 z Horního Údolí, stejně jako figuru sv. Michaela, která byla osazena 7. 

srpna 1844. 

Hlavní oltář je solidní truhlářskou prací, šedě mramorovaný. Ve středu se zvedá velký, sloupy 

ozdobený tabernákl, po jehož dvou stranách se nacházejí dva cherubíni v adorujícím gestu. 

Nad tabernáklem leží Beránek Boží na knize. Od presbytáře k hlavnímu oltáři stoupají čtyři 

kamenné schody, které pořídil arcivévoda Maxmilián. Dřevěné lavice ke sv. přijímání 

spočívají na dvou litinových sloupech a oddělují prostranný presbytář od kostelní lodi ležící o 

dva stupně hlouběji. 

Oltář na evangelijní straně je šedě mramorovaný a ozdobený obrazem Madony s dítětem, 

flankovaným dvojicí sloupů. Obraz malovaný na plátně obklopuje široký, silně zlacený rám. 

Uprostřed oltáře je na nízkém soklu polychromovaná socha Srdce Ježíšovo, po jejích stranách 

stojí figury sv. Jáchyma a sv. Anny. Socha Srdce Ježíšovo byla pořízena v roce 1891 a 

slavnostně posvěcena. 

Oltář na epištolní straně je rovněž šedě mramorovaný a ozdobený olejomalbou sv. Josefa 

s Ježíškem v širokém zlaceném rámu, flankovanou dvojicí sloupů. Na oltáři se nachází malý 

tabernákl, který se užívá při Pašijovém týdnu; vpravo a vlevo od něj stojí pěkně 

polychromované sochy sv. Zachariáše a sv. Alžběty. Oba boční oltáře pořídili za 1600 zlatých 

zdejší majitelé továren na nitě Weiss a Grohmann a byly osazeny 16. listopadu 1845. 

Stranou od lavic ke sv. přijímání stojí vzhledná dřevěná grotta, v níž se nacházejí sochy sv. 

Josefa a Panny Marie Lurdské, které byly darovány a slavnostně vysvěceny v letech 1883 a 

1884. Na druhém pilíři na epištolní straně se nachází velká kazatelna, šedě mramorovaná a 

vytvořená jako nádherná sochařská práce. Nad stříškou se vypíná alegorické zobrazení Víry, 

Naděje a Lásky, na poprsni kazatelny jsou v jednotlivých polích dřevěné medailony čtyř 

evangelistů, Mojžíš s deskami Desatera a Dobrý pastýř, umělecky alabastrované, všechny 

jsou mistrovským dílem z rukou Bernarda Kutzera. 
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 Jako apoštolská knížata se označují sv. Petr a sv. Pavel. 
57

 Bernard Kutzer (1794-1864), sochař, malíř, řezbář, zakladatel umělecké dílny rodiny Kutzerů v Horním Údolí, 

autor oltářů v mnoha kostelích na Moravě a ve Slezsku (např. Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Bruntál, 

Pačkov atd.). 
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Varhany mají 20 rejstříků a stály 1800 zlatých, k nimž arcivévoda Maxmilián přispěl 1000 

zlatých. 

Malý, dvanáctiramenný lustr je ze stříbra
58

 a má uprostřed velkou závěsnou lampu; na okraji 

je nápis: „Věnováno ke slávě boží Josefem Richterem z Karlových Varů a jeho manželkou 

Rosalií, rozenou Schubertovou, 1843“. 

Velký drahocenný skleněný lustr nese 24 svíček a na spodním kovovém pásu nápis: 

„Zhotoveno ve sklárně starosty Adolfa Richtera v roce 1887 a věnováno kostelu sv. Michaela 

17. března 1887“. 

Na středním pilíři lodi jsou umělecky zhotovené sochy sv. Aloise a sv. Antonína, které byly 

pořízeny v letech 1902 a 1897. V blízkosti lurdské grotty stojí mramorová křtitelnice. 

V průběhu času byly kostelu darovány nádherné obrazy a od té doby jsou jeho obzvláštní 

ozdobou: především velká, zlatě rámovaná křížová cesta, namalovaná podle návrhů mistra 

Führicha
59

 a darovaná kostelu v roce 1845 továrníkem Kašparem Eisenbachem. 

V presbytáři se nachází obraz „Poslední večeře“, dar továrníka J. Grohamnna, a „Sv. 

František“ nad kredenčním stolem, „Zmrtvýchvstání Krista“ nad dveřmi do sakristie, „Srdce 

Ježíše a Srdce Marie“ v blízkosti lavic pro sv. přijímání. Obraz „Sv. Anny“ naproti kazatelně 

věnoval kostelu v roce 1871 Dámský spolek. 

V roce 1871 nechal Hugo Grohmann namalovat malířem R. Templerem
60

 pro kostel obrazy 

„Početí Panny Marie“ a „Snímání z kříže“. V roce 1889 získal kostel obraz „Posledního 

soudu“, malovaný rovněž R. Templerem podle obrazu v kapli Všech svatých na zdejším 

hřbitově; je zavěšen vedle hlavního vstupu. V roce 1890 byla kostelu věnována Templerova 

malba „Růžencové Panny Marie“. Vzácný dar kostelu věnovala také jeho císařská výsost 

arcivévoda Evžen,
61

 a to obraz „Obětování Panny Marie“ ve starém barokním rámu; pocházel 

z řádového hradu Bouzov a nesl letopočet: Řím, 1703. 

Na kostelní lavice, v počtu 52, daroval dřevo arcivévoda Maxmilián; obec je nechala zhotovit 

a zaplatila tesařskému mistru J. Ruprichovi, který také dodal truhlářskou práci pro tři oltáře, 

devět zlatých za každý z nich; lavice ze starého kostela byly umístěny do nik na bočních 

stěnách. V kostele jsou také velmi hezky zhotovené lucerny zdejších bratrstev a cechů, stejně 
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 Lustr je mosazný – postříbřený. 
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 Josef Führich (1800-1876), rakouský malíř tvořící v tzv. nazarénském stylu především náboženské obrazy. 

Působil v Praze, od roku 1840 ve Vídni, kde vyučoval na Akademii výtvarných umění. Ilustroval rovněž díla 

Goetha nebo Schillera. K jeho dílům patří fresky pro Villu Massima v Římě, oltářní obrazy kostelů v Praze, 

Raspenavě, Čimelicích, Rájci nad Svitavou, křížové cesty v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Vídni, freska 

v kapli Klárova ústavu slepců v Praze ad. 
60

 Rudolf Templer (1837-1905), slezský malíř, rodák ze Zlatých Hor, působil v Bruntále a poté v Opavě, kde i 

zemřel. Byl autorem náboženských obrazů (kostely v Pitárném, Dolním Václavově, Dlouhé Loučce, Starých 

Heřmínovech, Bruntále, Rýmařově…), krajin, portrétů i střeleckých terčů. 
61

 Evžen Rakousko-Těšínský (1863-1954) z rodu Habsburků, syn arcivévody Karla Ferdinanda Těšínského, 

v letech 1894-1923 velmistr německého řádu. 
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jako osm kusů různých praporců. V letech 1910/1911 byl kostel zkrášlen nádhernými 

elektrickými světly. 

 

Špitální kostel Panny Marie Těšitelky 

Oba poustevníci, jimž vděčíme na zřízení chudobince, při něm také z kamene a cihel vystavěli 

v roce 1767 prostornou kapli: stavbu uhradili dobrodinci, stavební dřevo a šindele darovala 

vrchnost; do roku 1770 byla dokončena hrubá stavba a kaple byla pod střechou. 

Kaple dostala půdorys protáhlého obdélníku a byla zcela klenutá; uprostřed stropu se nacházel 

čtvercový otvor, na němž se nad pestrým zasklením tyčila malá zvonička. Oba poustevníci 

sami zhotovili oltář, zavěsili nad něj mohutný kříž a vystavili k všeobecné úctě vídeňskými 

dobrodinci věnovaný obraz Panny Marie Těšitelky. Dne 26. června 1776 byla kaple na podnět 

bruntálského místodržícího Maxe svobodného pána von Riedheim
62

 slavnostně vysvěcena. 

Když byla poustevna v roce 1784 zrušena, připadl kostelík chudobinci, zvon byl darován 

právě zřizovanému farnímu kostelu v Mezině. 

Dne 28. října 1816 se stal kostel a špitál obětí plamenů, které napáchaly takové škody, až se 

zdálo, že úplně zanikne. Obě stavby byly ale díky horlivé snaze tehdejšího kooperátora 

Hilaria Siebera a díky dobrodincům znovu krásněji a účelněji vystavěny a v roce 1820 

dokončeny. 

V roce 1893 se zřítila klenba a musela být obnovena. 

Ze strany ulice vedou dvoukřídlé dveře do interiéru pěkného svatostánku. Ten je oválný, 

s vysokou kopulovitou klenbou a krytý břidlicí. Podlaha je dlážděná kamennou dlažbou; pod 

ní leží množství kryptě podobných chodeb z dřívějších dob. Interiér dostatečně osvětlují tři 

oválná okna s železnými mřížemi. Oltář je zděný a opatřený konsekrovaným relikviářem. Na 

něm se tyčí mramorovaný dřevěný tabernákl, se dvěma klečícími cherubíny po stranách. Nad 

ním je ve skleněné vitríně zdobené jemnými řezbami vystaven obraz Madony, který daroval 

H. Hentschel z Vídně; po jeho stranách klečí dvě malé figury andělů, zatímco zadní stěna je 

umělecky zdobená silně zlaceným vyřezávaným paprsčitým nimbem. Na stěně za oltářem se 

pod malovaným baldachýnem nachází velký obraz Všech svatých ve zlaceném rámu. V kapli 

stojí tři řady lavic se 36 místy k sezení. Úzké schody vedou nahoru na malý kůr, na který se 

lze dostat i z chudobince. Ve zdobené kapli jsou rovněž uloženy a uchovávány četné drobné 
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 Maxmilián Xaver Filip Konrád svobodný pán z Riedheimu (1723-1798), místodržící německého řádu v letech 

1770-1797. Podílel se na hospodářském rozvoji bruntálského panství, např. nechal postavit moderní vysokou pec 

v Ludvíkově a modernizovat železárny v Břidličné, Sovinci nebo Ryžovišti. Nechal také do dnešní podoby 

přestavět bruntálský zámek, věnoval se rozvoji školství (nové školy v Andělské Hoře, Světlé, Nové Rudné, 

Mezině). Položil také základy lázní Karlova Studánka. 
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dary k posvěcení, mince, medaile, náhrdelníky. Několikrát v roce se zde konají bohoslužby, 

které jsou hojně a ochotně navštěvovány. 

 

Klášterní kaple sv. Alžběty 

Když byl v roce 1858 zřízen ženský klášter německého řádu, byla spolu s ním otevřena také 

domácí kaple. V roce 1862 byla slavnostně zasvěcena ochránkyni řádu, sv. Alžbětě, a byla 

s ohledem na malý počet sester – devět – také prostorově omezená, takže se do ní často 

nevešlo tolik přespolních návštěvníků. 

Když počet sester významně vzrostl, musely přistoupit také k rozšíření skromné kaple. 

K tomu se naskytla příležitost, když byly v roce 1890 při zřízení vlastní dívčí školy provedeny 

rozsáhlé stavební práce i v klášteře.  

Kaple byla prodloužena směrem k náměstí a sem byla také přemístěna malá předsíň s hlavním 

vstupem, nad níž se nacházel kůr sester. Do kaple byl umístěn umělecky vyřezávaný oltář, 

jehož zadní stěna byla ozdobena důstojně polychromovanými sochami Panny Marie 

s Ježíškem, sv. Josefa a sv. Alžběty. Za ním ležela sakristie. Goticky pojatý interiér slohově 

vymaloval mistr P. Assmann. Působivý prostor s 18 lavicemi osvětlují tři vysoká okna na 

západní straně, zatímco na východě ho uzavírá klášterní budova. Na stěnách jsou umístěny 

nádherné obrazy křížové cesty a na konzolách sochy Srdce Ježíše, Bolestné Panny Marie a sv. 

Antonína. Od roku 1891 je pěkná kaple ozdobena také drobnou zvoničkou, od roku 1910 je 

elektricky osvětlená. 

 

Zrušené kaple 

1. Počátkem roku 1429 se strhla prudká bitva mezi tlupou dravých táboritů, kteří sem pronikli 

od Cukmantlu, a horníky z Fürstenwalde. Protože tito získali silnou podporu horníků ze 

Suchého Zejfu, bylo o jejich vítězství brzy rozhodnuto. Táboriti byli obklíčeni a pobiti; ti, 

kteří unikli smrti mečem, byli zajati a rozlícenými horníky hozeni do staré šachty naplněné 

vodou; poté byla šachta zasypána a srovnána se zemí. Na památku šťastné záchrany byl vedle 

ní na náměstí postaven dřevěný kostelík zasvěcený sv. Michaelovi archandělovi, místní ho ale 

obvykle nazývali Táboritskou kaplí; byla zničena v roce 1626. 

2. Jindřich z Vrbna nechal v roce 1613 postavit mimo město na tzv. Branské cestě (za 

Střelniční ulicí) dřevěnou evangelickou modlitebnu se hřbitovem a ustavil u ní kazatele; když 

byl kazatel v roce 1623 vyhnán, sloužily se v kostelíku katolické bohoslužby. 
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3. Zámožní katolíci postavili blízko morového hřbitova na staré cestě do Andělské Hory těsně 

před lesem kapli ze dřeva a cihel a zasvětili ji sv. Josefovi. Později byla při ní zřízena 

poustevna a obsazena poustevníky. V roce 1720 měšťan Matyáš Ott kapli rozšířil, nechal do 

ní umístit milostný obraz Panny Marie a obdaroval ji částkou 150 zlatých k zajištění 

bohoslužeb. V den slavnostního vysvěcení, v pondělí po Nanebevzetí Panny Marie, se 

každoročně konala procesí s velkou účastí, kázání a bohoslužba. V průběhu času kaple a 

poustevna zanikly, až byly v roce 1796 zcela zbořeny. 

4. Za farním kostelem byla v roce 1693 postavena malá kaple a nazvaná pohřební kaplí, 

protože zesnulí sem měli být přeneseni k pohřbu a vyzpíváni, ale to se nesetkalo s 

všeobecným souhlasem. Vedle kaple stál mezi dvěma mohutnými lipami vysoký dřevěný 

kříž. Protože se nedaleko kaple nacházela také kamenná socha sv. Jana Nepomuckého, 

nazývala se kaple později též jánskou kaplí. Spolu se starým kostelem byla kaple v roce 1837 

kvůli dlouhotrvající zchátralosti zbořena a již neobnovena. 

 

Hřbitovy 

Místa, kde naši předkové pohřbívali své zemřelé, ležela většinou v blízkosti kostelů a kaplí. 

Zejména se jednalo o prostor kolem kostela, který byl ohrazen a určen jako hřbitov pro 

zesnulé. Tak také vzniklo brzy po osídlení našeho kraje v bezprostřední blízkosti 

jednoduchých hornických domků pohřebiště jako místo pokoje. 

Za Jindřicha z Vrbna byl spolu s protestantskou modlitebnou zřízen i hřbitov, který ležel 

poblíž domu č. 149 ve Fürstenwaldské ulici. Nedaleko katolické kaple sv. Michala nad 

náměstím byl desítky let hřbitov pro katolíky; když získali v roce 1621 vlastní kostel, byl 

kolem něho založen rovněž hřbitov, který byl téměř 200 let pohřebním místem pro jejich 

zemřelé. Byl ohrazen nízkou zdí, porostlou křovím a stromy, a pečlivě opečovávaný. Dne 12. 

června 1655 ho slavnostně vysvětil olomoucký světící biskup Jan Gobar. 

V roce 1633 řádila ve Vrbně, stejně jako na jiných místech, morová epidemie a zachvátila 

velkou část obyvatel; protože malý hřbitov na náměstí již nemohl pojmout tolik těl a úřední 

nařízení požadovalo, aby byli pohřbíváni mimo město, byl na volném místě před lesem na 

staré silnici do Andělské Hory založen morový hřbitov, který byl zrušen teprve na konci 18. 

století. 

Když už byl hřbitov na náměstí dávno příliš malý, bylo nutné v roce 1774 zakoupit pro 

pohřební účely několik polí na úbočí Vysoké hory; rozlehlý prostor byl obehnán zdí a v roce 
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1777 olomouckým světícím biskupem hrabětem von Breuerem
63

 vysvěcen jako hřbitov. 

V jeho dolní části se pohřbívali zemřelí z města, zatímco v horní části mrtví z Ludvíkova, 

který tehdy neměl vlastní hřbitov. 

V roce 1819 nechali hřbitov na vlastní náklady významně rozšířit známí městští dobrodinci, 

továrníci Rössler a Wiess, a byl jmenován zvláštní hlídač, který se staral o jeho čistotu. 

Profesor F. Ens
64

 shledal tento hřbitov „nejhezčím hřbitovem celého císařství. Tento přátelský 

azyl tvoří plocha mírně nakloněná směrem k východu slunce, ohraničená nízkými zídkami a 

rozdělená do pravidelných čtverců dvěma dobře stíněnými hlavními a několika bočními 

chodníky. Hlavní cesty jsou lemovány květinovými záhony a jejich konce zdobí sochařská 

umělecká díla. Nejpozoruhodnějším mezi nimi je náhrobek, který zakladatel tohoto hřbitova 

určil pro svého jediného, předčasně zesnulého potomka Marka Aurela Rösslera: skládá se 

z pootevřené alabastrové rakve, která spočívá na čtyřech mramorových stupních. Z otvoru 

rakve raší lilie, nad ním se vznáší seraf, který nese na levé paži mrtvé dítě, pravicí drží nad 

hlavou dítěte hvězdu. Celek je zasazen do světlemodrého výklenku. Náhrobek zhotovil za 100 

dukátů saský umělec z Drážďan. Druhý památník postavil tentýž urozený muž pro své 

zesnulé rodiče a ozdobil toto svaté místo umělecky vytesaným kamenným krucifixem.“ Tento 

šlechetný zakladatel nechal ještě na hřbitově zřídit pěknou kapli, do níž umístil obraz – 

Poslední soud – v uměleckém provedení. 

V roce 1826 byl hřbitov kolem kostela zrušen; početné náhrobky a ostatky zemřelých byly 

přeneseny na nové pohřební místo. 

Dne 24. července 1864 se konalo slavnostní svěcení velkého mramorového kříže vztyčeného 

uprostřed hřbitova, kříž nese nápis: Obec svým zemřelým, 1864. Zhotovil ho Josef Hauke 

z Velkých Kunětic; sokl je vysoký 1,5 m, samotný kříž má přes 3 m. 

V roce 1893 byl hřbitov, který je majetkem církve, rozšířen obcí téměř o polovinu směrem na 

západ a vytvořeno samostatné evangelické oddělení; zároveň byla postavena ještě druhá, 

železná brána. 

V roce 1911 byl hřbitov znovu rozšířen o 5000 m
2
 směrem k Vysoké hoře. 

 

 

                                                 
63

 Jan Josef Breuner (1641-1710) byl olomouckým světícím (pomocným) biskupem v letech 1670-1695, navíc 

zemřel již v roce 1710, proto nemohl vysvětit v roce 1777 hřbitov ve Vrbně. Světícím biskupem olomouckým 

byl v té době, v letech 1775-1777, Matyáš František Chorinský z Ledské (1720-1786). 
64

 Faustin Ens (1782-1858), slezský topograf, historik a pedagog, zakladatel gymnaziálního muzea v Opavě 

(1814), autor čtyřsvazkového historicko-topografického díla Das Oppaland oder Troppauer Kreis. 
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Horníci ze Saska a Durynska, kteří byli ve 13. století přivedeni, aby osídlili kraj a zahájili 

dolování, náleželi ke katolické víře. Když se ale koncem 16. století ve Slezsku stále více 

rozšiřovalo Lutherovo učení, bylo ochotně přijato a horlivě šířeno v kruzích zdejší šlechty. 

Také hrabata z Vrbna nešetřila ani rizikem, ani prostředky, aby rozšířila nové náboženství 

mezi obyvateli svých panství, tak se také stalo, že časem většina obyvatel Vrbna přešla k 

evangelické víře. 

Jindřich z Vrbna chtěl pro své stoupence ve víře zřídit vlastní duchovní správu, ale zabránila 

mu v tom nečekaně rychlá smrt. Obyvatelé si proto sami postavili modlitebnu a povolali jako 

kazatele Balthasara Klösela, který zde působil od roku 1613 do roku 1623. Po pádu hrabat 

z Vrbna byla modlitebna uzavřena a kazatel musel uprchnout; obrácení evangelíků svěřil 

velmistr německého řádu, arcivévoda Karel, v té době sídlící v Nise, v roce 1623 arciknězi 

Eliáši Bornovi z Cygenhalsu, který ihned vyslal do Vrbna jako misionáře jezuitu P. Ondřeje 

Schwaigera; protestanti však na jeho horlivé úsilí příliš nedbali a neposlouchali ani příkazy 

úřadů. 

Na Velikonoční neděli v roce 1626 došlo mezi protestanty a katolíky k prudkému sporu: 

protestanti zničili katolickou kapli sv. Michaela a vyhnali misionáře P. Schwaigera. Dřevěný 

katolický kostel na náměstí, teprve nedávno postavený arcivévodou Karlem, byl rovněž 

uzavřen a hrozilo jeho zničení. Protestanti pak opět otevřeli modlitebnu a nechali v ní sloužit 

přivolaným kazatelem bohoslužby. 

Na to vyslal bruntálský místodržící, komtur německého řádu Jiří Vilém z Elkershausenu, do 

Vrbna 100 císařských mušketýrů, kteří rázně zabránili dalším útokům protestantů; 

obyvatelstvo muselo vojáky zdarma ubytovat a starat se o ně. Otřeseni těmito zásahy se 

někteří protestanti v roce 1628 vrátili ke katolické víře a byli přifařeni do Andělské Hory, jiní, 

mezi nimi většina horníků, zůstali přes veškerá opatření věrni nové víře. 

V dobách třicetileté války žili protestantští horníci se Švédy, kteří si rozložili opevněný tábor 

na Vysoké hoře, v míru, zatímco katolíci, kteří byli hlavně pláteníky a řemeslníky, museli 

snášet mnohá příkoří. Sotva se Švédové utábořili, byla hned zrušena bohoslužba v katolickém 

kostele, cenné zlaté a stříbrné církevní náčiní bylo odvezeno a na město bylo uvaleno výpalné 

5000 dukátů, které většinou museli zaplatit katolíci, protože protestanti se s odvoláním na své 
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přátelství se Švédy rozhodli neplatit. Dne 29. června 1642 došlo v blízkosti Karlovic mezi 

císařskými a Švédy k bitvě, v níž byli Švédové z velké části poraženi a zajati; pouze malá 

skupina se zachránila útěkem. 

Nyní Vrbno obsadily císařské oddíly, které obyvatelstvu za zvuku bubnů oznámily: Kdo se 

v průběhu 24 hodin neobrátí na katolickou víru, musí okamžitě opustit město a veškerý svůj 

nemovitý majetek, dům, hospodářství a pozemky! Mnozí se podřídili hrozící nesmlouvavosti, 

jiní zůstali protestanty a usadili se v údolí Zlaté Opavy. Od té doby se téměř všichni obyvatelé 

našeho města hlásí ke katolické víře. 

Když vrbenští katolíci získali v roce 1624 vlastní kostel, přicházel do našeho města dva až 

třikrát týdně kněz z fary ve Starém Vogelzejfu, aby zde mohl plnit odpovídající duchovní 

povinnosti. Obec za to odváděla faře ročně 50 tolarů, zatímco dotyčný duchovní byl stále 

speciálně placen za výuku a úkony.  

Počet věřících v průběhu času narůstal, takže byl pro ně nedostatek pravidelné duchovní péče 

velmi citelný. Město a Ludvíkov byly proto v roce 1628 přifařeny do blízké Andělské Hory a 

místní duchovní zajišťovali pravidelné bohoslužby a duchovní péči po dobu téměř 100 let. 

Již v roce 1688 obec Vrbno „z důležitých a závažných důvodů požádala knížecí biskupský 

úřad v Olomouci o vlastního faráře“ a rovněž i v roce 1707, ovšem marně, neboť nabízená 

dotace 300 zlatých nedostačovala a obec nebyla schopna vybrat „in fixo více než 243 

zlatých“. Teprve poté, co 18. ledna 1722 písemně slíbila, že zajistí odpovídající plat, a navíc 

19. ledna 1723 prohlásila, že postaví novou faru, bylo žádosti vyhověno. Nyní byl „vysokým 

knížecím biskupským úřadem v Olomouci ctihodný a vysoce učený pan Paul Studeny, rodák 

z Mohelnice, jmenován před kapitulou in loco a za velké radosti obyvatel slavnostně potvrzen 

velebným panem Gottfriedem Ignácem Langerem za komisaře ve Vrbně“. 

V roce 1723 byla proto duchovní správa Vrbno-Ludvíkov opět oddělena od fary v Andělské 

Hoře a povýšena na samostatné lokální kaplanství.
65

 Od té doby zde jako lokální kaplani 

sloužili: 

1. Studeny Paul, 1723 až 1738, dosud byl kooperátorem v Andělské Hoře. 

2. Frömel Ondřej, 1738 až 1748, zemřel zde. 

3. Schiebel Johan Michael, 1748 až 1753. 

V roce 1754 bylo lokálnímu kaplanovi dovoleno přijímat na pomoc v duchovní správě řeholní 

duchovní. 

4. Thiel Augustin, 1753 až 1759. 

5. Weiser Johan Franz, 1759 až 1771. 

                                                 
65

 Lokální kaplanství, lokální kapelanie – duchovní správa s vlastním knězem mimo sídlo farnosti; lokálie se 

zakládaly zejména v 80. letech 18. století za vlády Josefa II., nebyly samostatné, ale spadaly pod příslušnou 

farnost, v 19. století byly většinou povýšeny na samostatnou farnost 
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6. Olbrich Kaspar, 1771 až 1778. 

7. Höpper Josef, 1778 až 1780. 

8. Niessner Johan, 1780 až 1783. 

V roce 1784 bylo lokální kaplanství jmenováno samostatnou lokální kuracií a v roce 1785 byl 

ustanoven samostatný kooperátor, jehož plat byl převeden na náboženský fond. 

9. Schaffer Florian, 1783 až 1792. 

10. Schubert Josef, 1792 až 1804. 

11. Riedel Ferdinand, 1804 až 1806. 

12. Reichel Johan, 1806 až 1810. 

13. Semmerat Franz, 1810 až 1812, zemřel zde. 

14. Rotter Josef, 1812 až 1848, zemřel zde 13. dubna. 

V roce 1843, 7. března, byla lokální kuracie ve Vrbně císařem Ferdinandem I. povýšena na 

faru. 

15. Frenzl Josef, narozen v Dětřichově u Moravské Třebové 30. října 1809, farářem byl od 19. 

června 1848 do 25. února 1882, zemřel zde. 

Smlouvou z 16. a 30. července 1858 mezi velmistrovstvím německého řádu a arcibiskupstvím 

olomouckým byla fara ve Vrbně na věčné časy vložena německému řádu a měla být 

obsazována pouze kněžími řádu, a to na základě svobodné volby příslušného velmistra. 

16. Rother Josef, kněz německého řádu a první farní správce, od 28. května 1882 do 17. února 

1892. 

17. Mannsbarth Vincenc, kněz německého řádu a druhý farní správce, 16. února 1892 až 13. 

září 1895. 

18. Haas Georg, kněz německého řádu a třetí farní správce, 14. září 1895 až 1. září 1906. 

19. Heider Paul, kněz německého řádu a čtvrtý farní správce, 4. září 1906 až 15. září 1909. 

20. Kloske Othmar, kněz německého řádu a pátý farní správce, od 16. září 1909. 

 

Seznam kooperátorů, kteří pomáhali příslušnému duchovnímu a byli horlivě činní v úřadu a 

ve škole: 

1. Hornig Johan, 1775 až 1779, vrbenský rodák z čp. 12. 

2. Schaffer Florian, 1779 až 1780. 

3. Kuczera Viktor, 1780 až 1781. 

4. Lerch Leopold, 1781 až 1784. 

5. Semmerat Franz, 1784 až 1804, bývalý františkán z Moravské Třebové. 
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6. Kirchenpeter Tomas, 1804 až 1805. 

7. Schartel Josef, 1805 až 1812, zemřel zde. 

8. Sieber Hilar, 1812 až 1824. 

9. Sachwitz Josef, 1824 až 1828. 

10. Natter Lorenz, 1828 až 1840. 

11. Pannet Johan, 1840 až 1841. 

12. Frenzl Josef, 1841 až 1846. 

13. Kunz Josef, 1846 až 1859, kněz německého řádu. 

14. Gerhart Ignác, 1859 až 1863, kněz německého řádu. 

15. Salomon Franz, 1863 až 1868, kněz německého řádu. 

16. Peschke Franz, 1868 až 1869, kněz německého řádu. 

17. Fink Maximilian, 1869 až 1871, kněz německého řádu. 

18. Langebner Johan Bapt., 1871 až 1874, kněz německého řádu. 

19. Fink Maximilian, 12. srpna 1874 až 17. listopadu 1874, kněz německého řádu. 

20. Kolarsky Johan, 1874 až 31. března 1874, františkán z Maria Enzersdorf u Vídně. 

21. Proksch Josef, kněz německého řádu, 1. dubna 1875 až 31. srpna 1890. Byl za svou široce 

známou charitativní činnost vyznamenán 10. října 1888 zlatým záslužným křížem s korunou. 

22. Kurka Augustin, kněz německého řádu, 1. září 1890 až 1. února 1892. 

23. Thiel Otto, kněz německého řádu, 1. února 1892 až 3. února 1893. 

24. Spitaler Josef, kněz německého řádu, 4. února 1893 až 18. srpna 1893. 

25. Marianski Benno, kněz německého řádu, 28. srpna 1893 až 16. srpna 1903. 

26. Hanke Hubert, kněz německého řádu, 20. srpna 1903 až 1. září 1906. 

27. Lux Richard, kněz německého řádu, 1. září 1906 až 16. září 1909, rodák z Vrbna. 

28. Klein Pirmin, kněz německého řádu, od 16. září 1909. 
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Současně s městem Vrbnem zde byla zřejmě zřízena také škola; protože když zakladatelem 

Jindřichem z Vrbna „byla rada zavázána přísahou a obsazena, byl řídícím školy jmenován 

Eliáš Herrden, rodák z Münsterbergu“. Ten mohl mladé lidi vyučovat nejdůležitějším 

předmětům a připravit je tak na praktický život. Jindřich z Vrbna také ustanovil, že školní řád, 

jehož vypracováním byli pověřeni nejstarší, bude směrodatný na celém jeho panství; nařídil 

nabádat v kázání lidi, aby posílali své chlapce do latinské školy, kde by se vychovávali v 

kázni a dobrých mravech, učili se katechismus, gramatiku, hudbu a aritmetiku; výchovu a 

výuku dívek svěřil evangelickému faráři nebo jeho manželce, „protože je nevhodné a 

pochybné učit děti obou pohlaví společně“. Učitelé ve městě byli nabádáni, aby poslouchali 

městské starší, ti na venkově, aby poslouchali svého faráře.  

V roce 1790 byla v obecním domě vystavěna a zařízena učebna a byt učitele. Podle rozvrhu 

hodin z roku 1805 se učilo: náboženství, čtení, počty, psaní diktátů s ohledem na pravopis. 

V roce 1818 zde bylo napočítáno 145 školou povinných dětí. Z roku 1848 víme, že tehdejší 

škola musela být kvůli nárůstu počtu obyvatel rozšířena na dvoutřídní, kde vyučoval učitel a 

jeho pomocník. 

Když při ničivém požáru 2. července 1849 shořela i škola, vyučoval učitel Stefan Alscher, 

který sám během té smutné doby musel nejméně sedmkrát změnit své bydliště, až do podzimu 

1857 v soukromých domech. Spáleniště, kde dříve stál obecní dům a škola, věnovala obec 

velmistrovi německého řádu, arcivévodovi Maxmiliánovi, který na něm nechal na vlastní 

náklady postavit chlapeckou školu a klášter sester německého řádu. Ty na žádost obce a z 

milosti císařského prince otevřely v klášteře vlastní dívčí školu a 17. května 1858 převzaly 

výuku ve dvou třídách. 

V roce 1873, 3. února, byla otevřena třetí chlapecká třída, v únoru 1885 se přidala čtvrtá třída. 

 

V roce 1889 byla po zásahu školských úřadů zahájena stavba nové školní budovy, která byla 

ke svému účelu slavnostně převzata 16. září 1890. Dne 21. března 1906 byla přeplněná druhá 

třída rozdělena a umístěna do dosavadní tělocvičny. Rovněž byl změněn učební plán a do 

budoucna schválen ten pro pětitřídní obecnou školu. Od školního roku 1909/1910 byla 
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čtyřtřídní chlapecká obecná škola rozšířena na pětitřídní a paralelka druhé třídy byla opět 

zrušena. 

 

 

 

Chlapecká měšťanská škola. 

 

V roce 1910 byla c. k. slezským zemským školním radou výnosem ze 14. června, č. 729 na 

žádost obce zřízena Veřejná chlapecká měšťanka s německým vyučovacím jazykem ve 

Vrbně. První třída byla prozatímně umístěná do chlapecké obecné školy, v níž byly 

poskytnuty pro tento účel odpovídající prostory. 

První třída měšťanské školy byla otevřena pro 56 chlapců 16. září 1910; ředitelem se stal 

dosavadní odborný učitel z Bruntálu Karl Schneider, odborným učitelem byl jmenován Anton 

Drtil. Pro novostavbu chlapecké měšťanky, která byla provedena v roce 1911, bylo určeno 

místo na rohu Školní a Fürstenwaldské ulice; náklady byly vypočteny na 100.000 K. 
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Chlapecká obecná škola. 

Chlapecká obecná škola  

se od roku 1890 nachází v nově postavené budově v Kopečné ulici. Mohutná jednopatrová 

stavba je vystavěná v souladu se všemi zákonnými požadavky a je ozdobená hodinovou 

věžičkou. Díky své vyvýšené poloze je škola, zdaleka viditelná, skvělou ozdobou našeho 

města. Vzadu leží hřiště, stejně jako dobře udržovaná školní zahrada, kterou ze severu 

ohraničuje malý lesík. V budově se nachází pět tříd, služební byt, kancelář, konferenční 

místnost a kabinet na školní pomůcky. Náklady na stavbu činily 60.000 korun. 

Na tomto místě je vhodné s vděčností vzpomenout na ty, kteří školu ve Vrbně spravovali a 

dobře jí sloužili ku prospěchu všech obyvatel; jsou to následující pánové: 

1611 Herrden Elias, městský písař a učitel. 

1630 Herrden Simon, jeho syn. 

1671 Herrden Elias, jeho syn. 

1677 Heidenreich Daniel, který již po šesti týdnech zemřel. Po něm následoval Beyer Georg 

z Bruntálu, který ale kvůli neznalosti zpěvu zůstal v úřadu jen 22 týdnů. 

1677 Schindler Baltasar Andreas. 
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1682 Herrden Samuel, syn Simona Herrdena. 

1720 Hauk Franz. 

1724 Schöpe Johan Christoph, který zde zůstal rok a tři měsíce. 

1725 Waiss Gottfried. 

1765 Ascher Karl Josef. 

1790 Ascher Josef, jeho syn, za něj byl oddělen úřad písaře od funkce učitele. 

1817 Klein Johan 

1831 Ascher Stefan, který po 41leté službě šel na zasloužený odpočinek s penzí 350 zlatých a 

zemřel v roce 1877. 

1869 Mück Julius, který byl v září 1873 povolán do Kremže. 

1873 Micke Josef, který byl u příležitosti velmi prospěšné, 43leté služby v úřadu vyznamenán 

titulem ředitele. 

Od 1. září 1901 Wiltafsky Karl. 

Kromě toho působili v chlapecké škole jako učitelé: 

1817 až 1831 Klein Johan. 

1828 až 1831 Ascher Stefan. 

1831 až 1842 Drexler Franz. 

1842 až 1843 Schneider Franz. 

1843 až 1843 Müller Johan. 

1746 až 1872 Dittrich Johan. 

1872 až 1874 Thomas Vincenc. 

1873 až 1874 Winkelmann Karl. 

1874 až 1879 Wittek Anton. 

1876 až 1876 König Ferdinand. 

1876 až 1879 König Alois. 

1879 až 1882 Schöfer Alois. 

5. listopadu 1879 až 15. července 1909 Stenzel Julius. 

15. listopadu 1882 až dosud Nitsch Richard. 

1. března 1886 až dosud Kreuzer Karl. 

1906 až 1908 Bartková Valeria. 

1908 až 1909 Polednitschek Rudolf. 

15. září 1909 až dosud Matzunsky Leo. 

15. září 1909 až dosud Raab Guido. 
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Chlapeckou obecnou školu navštěvovalo v roce 1910/1911 265 žáků, kteří byli rozděleni do 

pěti tříd následujícím způsobem: I. třída 64, II. třída 53, III. třída 51, IV. třída 56, V. třída 41 

žáků. 

 

 

Dívčí škola, ženský klášter německého řádu, civilní špitál, fara. 

 

Dívčí obecná škola 

se dvěma třídami byla 17. května 1858 otevřena v klášteře sester německého řádu. Byla 

postavena velmistrem německého řádu arcivévodou Maxmiliánem na žádost faráře Frenzela 

na místě staré školy. Dne 17. května přijelo do Vrbna, radostně vítáno obyvatelstvem, devět 

řádových sester z mateřince v Opavě; následující den se konalo slavnostní vysvěcení, při 

kterém farář Frenzel pronesl slavnostní kázání a děkan Mathil z Bruntálu sloužil mši svatou a 

provedl vysvěcení. Rozlehlý kostel byl přeplněný věřícími. Městská garda střílela během 

slavnosti salvy z pušek a z moždířů. „Nechť je tento den nezapomenutelný a obyvatelstvo ať 

je za něj navždy vděčné Jeho císařské výsosti a ať ho vštípí svým dětem a dětem svých dětí!“ 

– uzavřel farář Frenzel svou slavnostní řeč. 

Protože prostory kláštera byly dosti omezené, byl v následujícím roce zakoupen dům Ignáce 

Hanelsche mezi klášterem a farou a tak se klášter rozšířil přístavbou. 
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Od podzimu 1862 se dívčí škola stala trojtřídní. V roce 1890 byla stará chlapecká škola 

vrácena německému řádu za úplatu 5000 zlatých, které byly použity na stavbu nové školy. 

Starou chlapeckou školu nechal arcivévoda Vilém
66

 spolu s klášterem důkladně opravit a 

přeměnit na čtyřtřídní školu. Přestavby a přístavby byly dokončeny v roce 1891 a na podzim 

byly předány k užívání. Protože se prostory řádové dívčí školy kvůli každoročně rostoucímu 

počtu žákyň ukázaly zanedlouho jako příliš malé, byly přikoupeny sousední domy č. 12 a 14, 

aby se mohla na této straně provést naléhavě potřebná přístavba školy. 

Ve zdejší dívčí škole vykonávaly od roku 1858 svou prospěšnou činnost následující sestry 

německého řádu: 

Weiserová Sofie 1858 až 1860, 1880 až 1901. 

Urlesbergerová Rosalia 1858 až 1860. 

Seidelová Christine 1858 až 1864. 

Pfefferová Laurentia, učitelka ručních prací 1858 až 1860. 

Mitscheinová Peregrina, učitelka ručních prací 1860 až 1867. 

Kucharová Angela 1860 až 1876. 

Fuhrigová Rosa 1860 až 1869, 1875 až 1880. 

Mücková Petronilla 1862 až 1868, 1880 až 1893, 1896 až 1908. 

Peikertová Friederika 1864 až 1875, 1881 až 1886. 

Raabová Dominika 1865 až 1868, 1871 až 1874. 

Mischková Hilaria, učitelka ručních prací 1862 až 1867. 

Russeková Hildegard, učitelka ručních prací 1867 až 1874. 

Nedwedová Cyrilla, učitelka ručních prací 1867 až 1875. 

Gillichová Arsenia 1868 až 1869. 

Glaserová Ambrosia 1869 až 1872, 1888 až 1891. 

Alichová Amiliana 1870 až 1874. 

Kurková Pia 1874 až 1875. 

Borgiová Apolonia, učitelka ručních prací 1874 až 1877. 

Kafková Stefanie, učitelka ručních prací 1875 až 1879. 

Häuslerová Cecilia, učitelka ručních prací 1879 až 1882, 1885 až 1888, 1891 až 1894. 

Heidrichová Johana 1875 až 1876. 

Peikertová Margareta 1875 až 1877 + 

Weiserová Benedikta 1875 až 1879, 1883 až 1885. 

Wieczorková Raimunda 1869 až 1875, 1876 až 1897. 

                                                 
66

 Vilém František Rakousko-Těšínský (1827-1894), syn arcivévody Karla Ludvíka Rakousko-Těšínského, jako 

velmistr německého řádu působil v letech 1863-1894. 
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Kretschmerová Kreszentia 1876 až 1877. + 

Wittková Theresia 1877 až 1881. 

Peschelová Christine 1879 až 1883. 

Helbigová Margareta 1879 až 1885, 1891 až 1896. 

Kolawiková Wilhelmina 1889 až 1890, 1899 až 1902. 

Hubalková Rudolfina 1890 až 1892, 1894 až 1896. 

Bartusková Ludowika 1890 až 1906. 

Richterová Emanuela 1892 až 1893. 

Breuerová Engelberta 1893 až 1903. 

Wallaschková Brigitta, učitelka ručních prací 1882 až 1893. + 

Hentschelová Filumena, učitelka ručních prací 1893 až 1906. 

Holuschová Kajetana, učitelka ručních prací 1897 až 1903. 

Schwarzová Pulcheria, učitelka ručních prací 1898 až 1900. 

Hadwigerová Gabriela, učitelka ručních prací 1875 až 1903. 

Schmidtová Aquina 1897 až 1898. 

Czeiková Vincencia 1898 až 1904. 

Krettková Mathilda 1902 až 1904. 

Bartusková Henrietta 1906 až 1907. 

Kleinová Kreszentia 1885 až dosud 

Heinová Thekla 1903 až dosud 

Schälzkyová Lydia 1904 až dosud 

Larchová Renata 1905 až dosud 

Hauerová Ludmila 1907 až dosud 

Spendelová Febronia 1909 až dosud 

Schaffranková Gregoria 1909 až dosud 

Kristová Anselma, učitelka ručních prací 1903 až dosud 

Langerová Makrina, učitelka ručních prací 1906 až dosud 

Dívčí školu vedly s chvályhodnou horlivostí tyto ctihodné sestry: 

1858 Weiserová Sofie. 

1860 Hölzelová Apolonia. 

1865 Raabová Dominika. 

1868 Hölzelová Apolonia. 

1871 Raabová Dominika. 

1874 Wehlová Thekla. 

1875 Weiserová Sofie. 
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1880 Müllerová Ludmila. 

1893 Janottová Agnes. 

1894 Hubalková Rudolfina. 

1896 Gorkeová Paula. 

Dívčí školu navštěvovalo ve školním roce 1910/1911 celkem 303 žákyň, které byly rozděleny 

do jednotlivých tříd následujícím způsobem: I. třída 53, II.a třída 53, II.b třída 51, III. třída 78, 

IV. třída 68 žákyň. 

 

Obecní dům 

stál na místě, kde se dnes nachází klášter sester německého řádu. V roce 1762 koupilo město 

dům Johana Michaela Rosmanita na náměstí č. 14 za 980 tolarů a ustanovilo ho za radnici. 

Později se v něm nacházela také škola; byl postaven již v roce 1722 zámožným měšťanem 

Danielem Schilderem. V roce 1762 zde byla zřízena také pošta, kterou vedl jako 1. poštmistr 

Friedrich Franz. 

V roce 1849 radnice vyhořela, přitom padla za oběť i většina zde uložených dokumentů a 

starožitností. Poté obec koupila někdejší majetek ševce Josefa Hackenberga, dům č. 123, aby 

místo něj postavila jednopatrový obecní dům, v němž byly umístěny městské úřady a 

kanceláře. 

V roce 1880 byl přikoupen sousední dům č. 124 a v roce 1886 přestavěn pro obecní účely. 

Nacházely se v něm úřady pro obecní správu, c. k. daňový a depozitní úřad, stejně jako 

městská spořitelna. Vzhledem k neustálému růstu počtu kanceláří se již dávno ukázalo, že 

stávající prostory jsou příliš malé, takže se zdá, že je naléhavě nutné je rozšířit. 

Vpravo od vstupu je na zdi vsazená mramorová tabule s nápisem: 

 

 

Na vděčnou památku 

nezapomenutelného 

„znalce lidstva“ 

císaře Josefa II. 

Lesnický a zemědělský spolek Kasino 

pro Vrbno a okolí. 

1. listopadu 1881. 
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Fara a zahrada. 

Farní budova 

Kněží, kteří původně přicházeli na bohoslužby ze Starého Vogelzejfu a od roku 1628 

z Andělské Hory přes Vysokou horu – kde se cesta dodnes nazývá „Kněžský chodník“ – 

nacházeli u věřících vřelé přijetí a stravu. Pokud to vyžadovaly jejich povinnosti, zůstávali 

zde i déle a pak se vraceli do místa svého stálého působení.  

Když byla v roce 1723 konečně ve Vrbně ustavena samostatná duchovní správa, začala 

v následujícím roce také stavba vlastní fary, která byla v témže roce i dokončena. Vznikla na 

místě, kde stál předtím první dřevěný kostel – Náměstí č. 16 – a byla postavena z kamene se 

třemi světnicemi a vedlejšími místnostmi. Měla také dvě podkrovní světničky a byla krytá 

šindelem. Stavební náklady dosáhly výše 900 zlatých, k nimž přispěl 400 zlatými ve své 

poslední vůli Johan Georg Schättel, hofmistr hraběte Ditrichštejna ve Vídni, zdejší rodák. 

Každý měšťan musel opatřit půl sáhu kamene a poskytnout bezplatnou práci. K faře je 

připojena malá zahrádka, ležící za dřevěnou farní stodolou. 
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Při požáru 2. července 1849 fara zcela vyhořela, jen s velkými obtížemi se podařilo zachránit 

a přenést do bezpečí matriky a úřední záznamy spolu s několika bezcennostmi. Farář pak 

bydlel několik let zcela sám v domě č. 6 na Andělskohorské ulici, kooperátor měl světnici 

v chudobinci; teprve v roce 1854 se na místě spáleniště začala stavět nová fara. Byla 

zbudovaná z kamene a cihel, jednopatrová, s pěti okny v průčelí a krytá břidlicí. V přízemí 

byly tři světnice, kuchyň a vedlejší místnost, v 1. patře byt faráře se čtyřmi světnicemi a byt 

kooperátora se dvěma světnicemi. 

Když bylo v roce 1896 místo dosavadní fary určeno k novostavbě nemocnice, koupilo město 

za 6000 zlatých nárožní dům na náměstí č. 19 a přestavělo ho na novou faru. S rozsáhlými 

pracemi se začalo 15. března 1896 a koncem července byly natolik dokončené, že mohla být 

ve vší tichosti vysvěcena a 31. července obsazena. Fara je jednopatrová, skvělá budova, která 

má směrem do náměstí průčelí se čtyřmi a směrem k zahradě ležící na jihu průčelí se šesti 

okny, je krytá břidlicí a je ze všech stran volná. V přízemí se nacházejí tři světnice a vedlejší 

místnost, v 1. patře je byt faráře s pěti a byt kooperátora se dvěma světnicemi. Ve dvoře jsou 

umístěny hospodářské budovy; nově postavená farní stodola stojí ve Střelniční ulici. 
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Městský chudobinec. 

Špitál, městský chudobinec 

Prvními staviteli a zakladateli chudobince na Andělskohorské ulici byli dva poustevníci 

třetího řádu sv. Františka, br. Anton Böhm a br. Kryštof Makarius Gielg. 

Bratr Anton se narodil v Malé Morávce, do 1. září 1731 žil jako poustevník v blízkosti 

Bludova a poté putoval do Říma. Když se odtamtud vrátil, vystavěl v roce 1739 vedle kostela 

V Lipkách u Rýmařova poustevnu, kde zůstal až do roku 1748. Poté vstoupil do užšího 

kontaktu s bratrem Makariem. Ten se narodil v Bruntále a žil dosud jako poustevník na 

Olivetské hoře v Štramberka. Oba poustevníci se nejdříve usadili v Ondřejovickém lese, kde 

již delší dobu stála vedle tiché poustevny pěkná kaple. Později se přestěhovali do Heřmanovic 

a snažili se založit řeholní kongregaci v opuštěném ženském klášteře, protože jim klášter a 
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kostel daroval kníže-biskup Filip von Schaffgotsch
67

 ke zbožným účelům. Když zde ale 

nemohli uskutečnit plány podle svých představ, opustili opět Heřmanovice a přestěhovali se 

do Vidlí. V samotě tohoto romantického údolí byla po desetiletí v provozu vysoká pec s 

železárnou. Oba poutníci zde zřídili chatrč ze stromové kůry a mechu, vztyčili před ní 

přinesený kříž a vedli zde k všeobecnému povznesení poustevnický život po dobu 18 let. 

Když hamr zanikl a dělníci se odstěhovali, opustili místo i poustevníci, žili několik let 

v Buchberkstálu a poté se přestěhovali do Vrbna. 

Jejich hluboké zbožnosti nemohl dlouhodobě stačit život bez plodné práce; tak přišli v roce 

1766 do Vrbna, našli zde vřelé přijetí a ubytování a podle svého dlouholetého přání brzy také 

místo pro budovu, v níž chtěli zřídit útočiště pro chudé a potřebné. 

Ve Vrbně bydleli oba poustevníci zpočátku v domě č. 8, kde se živili stolařstvím, 

sochařstvím, malováním a štafírováním; později si postavili vlastní domek č. 135. Když si 

vlastní pílí a dobročinnou pomocí našetřili několik zlatých, okamžitě se pustili do práce s 

takovou silou, jakou jim dodal ušlechtilý podnik. Se souhlasem města získali 8. srpna 1766 od 

c. k. špitální a nadační komise v Opavě povolení k výstavbě chudobince. Stavební pozemek s 

přilehlou horní a dolní zahradou, stejně jako jejich bydlení patřily k obecnímu majetku; dříve 

zde stávalo máchadlo prádla s malým rybníčkem, které patřilo k naproti ležícímu bělidlu 

Martina Otta. Výdaje uhradili dobrodinci, stavební dříví a šindele darovala vrchnost, vápno a 

desky získali z Mnichova; kameny snesli sami vlastníma rukama, jíl hnětli nohama na cihly, 

které vypalovali v ohni. A tak několik let pilně stavěli bez cizí pomoci, až byla stavba v roce 

1770 dokončena. Vedle postavili ještě i kapli, kterou krásně vyzdobili vlastnoručně 

vyrobenými předměty. 

Dolní podlaží chudobince bylo zcela klenuté a obsahovalo tři obytné světnice; v horním 

podlaží byly stejně jako dole obdélné místnosti s malými výklenky, které se postupně 

budovaly až do roku 1782. Uprostřed domu byl výstupek o velikosti 1,5 čtverečních sáhů
68

 

jako předsíň u vstupu, nad ním se nacházela malá světnice. Na venkovní straně stála ze dřeva 

vyřezaná socha sv. Pavla v životní velikosti, s havranem, který mu přinášel chléb. 

V této budově přijímali poustevníci chudé nemocné, pečovali o ně s láskou a trpělivostí, a tak 

nekonečně prospěšně pracovali pro Syna nebes. Svým příkladem povzbudili mnoho lidí a 

                                                 
67

 Filip Gothard Schaffgotsch (1715-1795), v letech 1748-1795 vratislavský biskup, po rozdělení Slezska v roce 

1742 se usadil na zámku Jánský Vrch, odkud spravoval rakouskou část vratislavské diecéze, proslul podporou 

hudby (zejména Karla Ditterse z Dittersdorfu). 
68

 Asi 5,3 m
2
. 
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dostali od nich mnoho dobročinných darů. Část z nich použili na léčení nemocných, druhou 

část uložili do nadačního fondu ve výši 710 zlatých, aby zajistili pokračování své práce. 

Smrt vytrhla bratra Antona z jeho ušlechtilého díla příliš brzy. Velmi oplakáván a za věrné 

účasti všeho obyvatelstva byl uložen do chladného hrobu. Bratr Makarius měl poté ještě 

mnoho potíží, až nakonec vznikl obecní chudobinec, který byl dán pod zvláštní správu a byl 

obsazen hodnými chudými. Jeho majetek mezitím narostl na 830 zlatých. 

Požehnané dílo se zdálo být navždy zničeno, když 28. října 1816 odpoledne ve dvě hodiny 

vypukl kvůli vadnému komínu požár, a během několika hodin zničil chudobinec i kostel. 

Množstvím vody, deštivým počasím a zimním chladem zbytky zdiva zle trpěly; ačkoliv byla 

později položena prozatímní střecha, přeci jen celé stavbě hrozilo zřícení a zánik. 

Obyvatelé s melancholií hleděli na zpustošené místo, kde tak často nacházeli útěchu v utrpení 

a novou odvahu pro svou náročnou každodenní práci. Přání znovu vybudovat skvělý 

chudobinec bylo všeobecné a díky usilovné snaze tehdejšího kooperátora Hilaria Siebera se 

projekt stal skutečností: s velkým úsilím a péčí se 1. června 1818 začalo s prací a ještě na 

podzim se končilo s výstavbou horních bytů. V blízkém i vzdáleném okolí našel tento velmi 

zasloužilý duchovní šlechetné dobrodince, jejichž štědré dary mu umožnily postavit 

chudobinec a kostel krásnější a účelnější; o přijetí a použití příspěvků se vedl zvláštní seznam, 

v němž jsou jako zvláštní dárci opakovaně uváděni továrníci Rössler a Weiss z Vídně. 

Náklady na obnovení dosáhly 2265 zlatých, které se podařilo shromáždit z darů, aby mohl být 

zachován dosavadní nadační kapitál ve výši 800 zlatých. Výstavba horního podlaží byla 

dokončena v roce 1820. 

V roce 1844 byl celý chudobinec opraven a nově pokryt šindelem. V roce 1856 činil základní 

kapitál 3659 zlatých a sloužil pro osm chudých. V roce 1881 byl chudobinec nákladem 3300 

zlatých rozšířen o přístavbu, v níž se nacházelo 10 obytných místností. V roce 1890 proběhlo 

další rozšíření, protože ze stavby chlapecké školy zbylo 36.000 cihel a náklady na stavbu ve 

výši 4576 zlatých většinou zaplatili šlechetní dobrodinci; podíl chudinského fondu činil pouze 

888 zlatých z celkových výdajů. Rozšířením stavby se vytvořilo 28 obytných prostor, které 

poskytly dobré ubytování více než 50 potřebným; dům a kostel byly zároveň také pokryty 

břidlicí. Protože stará dřevěná věž bedněná deskami, která stála vedle kostela, byla již zcela 

zchátralá, musela se strhnout, takže dům zůstal do roku 1892 bez věže. Po úspěšném úsilí 

pánů Rothera, Schöna a Wankeho byla v roce 1892 postavena krásná nová věž, která je 

nádhernou ozdobou mohutné budovy. 
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Civilní špitál německého řádu. 

Civilní špitál německého řádu 

Když byla na konci července 1896 obsazena nově přestavěná fara, byla stará farní budova 

rychle stržena a na jejích základech postavilo město Vrbno nákladem 25.000 zlatých 

nemocnici. Základní kámen byl slavnostně položen 4. září 1896, koncem listopadu 1897 byla 

stavba dokončena. Jednalo se o mohutnou jednopatrovou budovu, provedenou v jednoduchém 

stylu, s 10 okny v průčelí. V přízemí vlevo se nacházela místnost lékaře, operační sál a 

několik vedlejších místností, zatímco vpravo, od špitálu zcela oddělené, bylo umístěno 

izolační oddělení pro nakažlivé pacienty se třemi místnostmi, k němuž vedl vstup ze zahrady. 

V 1. patře směrem k náměstí byly dva nemocniční pokoje pro muže a ženy, směrem do 

zahrady byly situovány pokoje sester, speciální pokoje a koupelny s různými vedlejšími 

místnostmi, nemocnice byla schodištěm spojena s klášterem. Ke špitálu patřila také velká, 

dobře udržovaná zahrada, porostlá stromy a květinami a nabízející nemocným kdykoliv 

příjemný odpočinek. 

Dne 8. prosince, za přítomnosti Jeho c. k. Výsosti pana velmistra arcivévody Evžena, 

řádového rytíře hraběte Orsiniho,
69

 svobodného pána von Hennigera
70

 a množství hostů, špitál 

                                                 
69

 Karl von Orsini-Rosenberg (1840-1918), vyznamenal se v bitvě u Hradce Králové v roce 1866, roku 1874 

vstoupil do německého řádu, kde byl zodpovědný za polní zdravotní služby a ošetřování v civilních nemocnicích 

řádu v Rakousku, Jižním Tyrolsku a na Moravě. 
70

 Vincenc sv. p. Henniger von Seeberg (1847-1916), velkokapitulář německého řádu, komtur komendy v 

Möttlingu a správce komory arcivévody Evžena Rakouského. 
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po předcházející bohoslužbě slavnostně vysvětil převor Maxmilián Fink
71

 a město Vrbno ho 

předalo do vlastnictví německého řádu. Při této příležitosti si arcivévoda Evžen dovolil předat 

starostovi Emilu Grohmannovi mariánský kříž německého rytířského řádu jako uznání jeho 

mnoha zásluh o zřízení této nemocnice. 

Lékařskou službu zajišťuje ordinář, nemocenskou službu šest řádových sester. Veškeré výdaje 

na provoz špitálu, který má 18 lůžek, dva izolační pokoje po dvou lůžkách a dva pokoje pro 

chudé po jednom lůžku, hradí německý řád. Náklady činily v roce 1910 následující: 

Předmět muži ženy celkem 

Stav nemocných na konci 1909 11 7 18 

Nově přijatí 1910 120 97 217 

Celkem postaráno o 131 104 235 

Z nich bylo propuštěno    

      uzdravení 110 86 196 

      zlepšení 7 3 10 

      nevyléčitelní 1 2 3 

Zemřelí 4 4 8 

Stav nemocných k 31. 12. 1910 9 9 18 

Ambulantně ošetření 820 671 1491 

 

Od založení špitálu v něm jako ordinář působil Dr. Karl Straube, nemocniční službu 

zajišťovaly ctihodné sestry: Emerentina, Nepomucena, Klementina, Apolonie, Magdalena, 

Marta, Johana, Marcelina, Florentina, Aemiliana, Wendelina, Blandina, Beata, Lucina, 

Eufrasia, Gottfrida a Cecilie. 
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 Maxmilian Fink, v letech 1886-1914 převor německého řádu v Opavě. 
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Mateřská škola Emmy Grohmannové. Chlapecká obecná škola. 

 

Mateřská škola Emmy Grohmannové 

Paní Emma Grohmannová, která zde zemřela 11. března 1896, manželka továrníka Guido 

Grohmanna známá svou obzvláštní dobročinností, podpořila ve své poslední vůli vytvoření 

nadace na zřízení mateřské školy. Bohužel již tato šlechetná dárkyně nemohla své dílo spatřit. 

Zřízení mateřské školy převzal její syn, starosta Emil Grohmann. Koupil za 4000 zlatých dům 

stolaře A. Hackenberga v Kopečné ulici č. 74 a poté ho nechal přestavět k novému účelu, 

přičemž byly přesně splněny všechny zákonné požadavky: velký sál souží pro pohybové hry, 

zatímco prostorná místnost je určená pro klidné zaměstnání. Kromě toho je pro nejmenší k 

dispozici šatna. Aby bylo možné poskytnout rychlou pomoc v případě, že se dětem udělá 

špatně, byla zřízena čtvrtá místnost s lůžky a dalším vybavením. 

Mateřská škola je vybavena na příkladné úrovni nejen stavebně, ale i pro vzdělávací účely; k 

dispozici jsou všechny potřebné pomůcky pro vyučování, různé dětské hry; navíc je zde 

krásná, velká zahrada, která je za příznivého počasí velmi oblíbeným místem, kde děti tráví 

svůj čas. Střídavě tráví svůj čas hrou a zábavou také na rozlehlých trávnících a pískovištích, 
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na houpačkách nebo v prostorném zahradním domku. Aby se zabránilo nežádoucímu rušení 

cizími osobami, je dvůr oplocený a v případě potřeby lze zamknout branku. 

Mateřskou školu lze právem zařadit mezi dobročinná zařízení našeho města, neboť nabízí více 

než stovce chlapců a děvčat na několik hodin denně příjemný pobyt a užitečné zaměstnání. 

Školka chrání nevinná dítka před mnoha nebezpečími, kterým jsou vystaveny zejména ty děti, 

jejichž rodiče jsou přes den zaměstnáni mimo domov, a nemohou jim tak poskytnout potřebný 

dohled a péči. 

Ústav byl po předchozí bohoslužbě slavnostně vysvěcen konventním převorem německého 

řádu, čestným opatem Maxmiliánem Finkem a předán do správy řádovým sestrám. 

V mateřské škole byly dosud úspěšně činné následující ctihodné sestry: 

1899 až 1901 Kolawiková Wilhelmina. 

1901 až 1902, 1907 až 1909 Schaffranková Petrina. 

1902 až 1909 Kurková Salesia. 

1906 až 1907 Gürtlerová Romana. 

1899 až 1906, 1909 až dosud Kohlmeierová Hilda. 

1909 až dosud Sanyterová Euphemia. 

Sestry mají ve školce k dispozici vlastní místnost. Náklady na údržbu mateřské školy jsou 

hrazeny z příjmů nadace, která byla za tímto účelem zřízena. Z toho dostává, kromě 

bezplatného ubytování, osvětlení a vytápění, odpovídající plat také ošetřovatelka. 
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O počtu domů a obyvatel našeho města v dobách prvního osídlení máme jen skrovné zprávy. 

Kolem roku 1560, když Jiří z Vrbna nechal postavit několik domů do tvaru čtyřúhelníka vedle 

hornické kolonie Fürstenwalde, pracovalo již více než 100 horníků na rýžovištích zlata, které 

v té době vzkvétaly. Jindřich z Vrbna pokračoval v Jiřího díle, a sice tak, že náměstí, které 

dokončil, spojil s blízkým Fürstenwalde do jedné obce. V roce 1611 byla výstavba u konce a 

poté bylo více než 200 domů opatřeno čísly: č. 1 připadlo nynějšímu domu č. 43, kde bydlel 

rychtář; v nynějším domě č. 54 byl horní soud, v něm měli také horníci uloženo veškeré 

nářadí. Dne 16. července 1646 městečko, až na domy č. 19, 54 a 63, zcela vyhořelo; když 

v roce 1660 znovu povstalo ze sutin, proběhlo nové očíslování 133 domů, přičemž č. 1 

připadlo domu v Andělskohorské ulici, který toto označení nese dodnes. Potřebné stavební a 

palivové dřevo se kácelo na svazích Vysoké hory a nabízelo měšťanům k prodeji. Pásy orné 

půdy byly rozděleny na lány a jejich čtvrtě. Jeden lán byl široký 72 sáhů a dlouhý 600 až 700 

sáhů;
72

 čtvereční sáh pozemku stál 1 krejcar. 

Když bylo 24. června 1611 Vrbno povýšeno na „svobodné horní město“, účastnilo se 

slavnosti také 100 uniformovaných ozbrojených horníků se svou kapelou. Z toho můžeme 

vyvodit domněnku, že počet obyvatel musel být v té době určitě několik set. 

Kolem roku 1629 mělo město ze samostatných řemeslníků: 3 pekaře, 1 bednáře, 1 puškaře, 2 

řezníky, 1 sklenáře, 3 pláteníky, 1 výrobce srpů, 2 krejčí a 2 ševce. Kromě toho se zde v té 

době nacházel mlýn, který město koupilo v roce 1622 od bruntálského panství za 100 tolarů, 

sklárna, z níž panství vybíralo ročně 72 tolarů, dále kosárna, drátovna a hamr na měď. 

V roce 1722 mělo městečko 125 měšťanů, kolem roku 1780 mělo 125 domovních čísel s 1040 

obyvateli, v roce 1804 zde bylo 165 domů a 1104 obyvatel, v roce 1818 170 domů a 1272 
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 Asi 136 x 1135-1323 m. 
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obyvatel, v roce 1834 196 domů s 1359 obyvateli. V roce 1900 mělo Vrbno 2944 obyvatel, 

v roce 1910 naproti tomu 3565 obyvatel a 278 domů. 

Pro pozdější období lze přesnější závěry o pohybu obyvatel vyvodit z církevních úředních 

matrik, které pocházejí z roku 1725 a zahrnují devět oddacích matrik, osm rodných nebo 

křestních matrik a pět úmrtních matrik. Poskytují z rozdílných záznamů pro různé roky 

zajímavý obraz, který umožňuje mnohostranný náhled do životních podmínek té doby a zdá 

se, že stojí za zvláštní pozornost. 

Pohyb obyvatel v zaznamenaných letech vypadal následovně: 

 

Rok Oddaní Narození Zemřelí Rok Oddaní Narození Zemřelí 

1725 13 44 28 1902 24 94 74 

1750 7 26 28 1903 23 102 84 

1775 6 28 26 1904 22 94 91 

1800 7 27 29 1905 20 88 76 

1825 20 61 35 1906 15 96 60 

1850 17 55 49 1907 20 91 72 

1875 14 81 47 1908 21 108 81 

1900 22 92 76 1909 18 75 83 

1901 26 108 74 1910 23 96 66 
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IX. MAJITELÉ DOMŮ 1800-1910
73

 

1.  1800  Huber Christof 

 1845  Rohrbach Zacharias, řezník 

  Münzberg Filipp, pacholek na bělidle 

  Münzberg Dominik, tkadlec 

 1874 Münzberg Adolf, stolař 

 1883 Storch Adolf, sklář 

 1909  Bartel Ignatz, sklář 

 

2. 1800 Löhnert Josef, nádeník 

  Löhnert Johan, krejčí 

 1825 Plisch Josef, tkadlec 

  Geppert Franz, stolař 

 1898 Ludwig Gustav, hostinský 

 1904 Bartel J. 

 1907 Springer Karl, švec 

 

3. 1800 Wanke Johan, nádeník 

 1803 Ott Kastellns, výrobce přezek 

  Weiser Johan, nádeník 

 1871 Finger Albert, krejčí 

 1938 Koci Karl, úředník 

 

4. 1800 Rohrbach Stephan, řezník 

  Rohrbach Peter, tkadlec 

 1852 Leder Karl, drátař 
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 Kloskeho soupis domů a jejich majitelů byl doplněn záznamy Adolfa Gottwalda z let 1910-1945 (publikace 

Würbanthal. Zur Geschichte einer sudetenschlesischen Bergstadt, herausegegeben im Auftrag des heimatkreises 

Freudenthal, 1975). Vzhledem k tomu, že u některých domů se v Kloskeho záznamech objevují chyby, byly 

opraveny na základě Gottwaldových údajů.  
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 1888 Leder Josef, správce 

 1928 Leder Adolf, kovodělník 

 1936 Lederová Bertha, zemědělkyně 

 

5. 1800 Wanke Anton, zámečník 

  Wanke Karl, zámečník 

  Wimmer Alois, řezník 

 1878 Drechsler Josef, úředník 

 1889 Lachnit Adolf, řezník 

 1903 Aue Josef, řezník 

 1922 Lachnit Rudolf, varhaník 

 1936 Koci Johan, úředník 

 

6. 1800 Schier Anton 

 1811 Habel Josef, nádeník 

 1812 Rössner Peter 

 1814 Hübscher Josef, tkadlec 

 1823 Weixler Anton, tkadlec 

 1841 Seibt Josef, bělič 

 1861 Matzunski Josef, sedlář 

 1876 Hanel Ernst, lubař
74

 

 1891 Hanelová Karolina 

 1905 Gross Leo, dělník v dřevařském průmyslu 

 

7. 1800 Halmich Franz, krejčí 

 1835 Halmich Johan, krejčí 

 1849 Pradel Johan, povozník 

 1850 Sladek Anton, zedník 

 1909 Badstieber Josef, klempíř 

 1940 Badstieberová Sophie, zemědělkyně 

 

8. 1800 Welzel Josef 

 1808 Schmidt Anton, jirchář 

 1846 Krauss Franz, městský správce 
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 Lubaři vyráběli výrobky z měkkého dřeva – krabice, košíky, řešeta, nářadí pro domácnost, ale i hračky. 
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 1849 Krauss Peregrin, výrobce nití 

 1861 Ihm Alois, sedlář a hostinský 

 1885 Obec (odborná škola pro dřevorpůmysl) 

 1903 Obec (byt učitele a úředníka) 

 

9. 1800 Beier Kornelius, ranhojič 

 1816 Beier Peter, krejčí 

 1849 Henschle Josef, bednář 

 1865 Ihm Alois 

  Kreuzer Rudolf 

 

10. 1800 Schinzel Anton 

 1803 Schinzel Johan 

  Beutel Anton, hrobník 

  Beutel Johan, hrobník 

 1831 Brückner Johan, tesař 

 1856 Neugebauer Josef, podkovář 

 1877 Dornitz Richard, krejčí 

 1885 Stanke Franz, sedlák 

 1893 Heider, zedník 

 1920 obec 

 1932 zbořeno, popisné číslo bylo přeloženo na Karlostudáneckou ulici (někdejší správní  

  budova továrny na jutu, část „Spolek Německý dům) 

 

11. 1800 Thiel Anton, hospodář 

 1817 Thiel Michael, hospodář 

  Thiel Johan, hospodář 

 1849 Thiel Peregrin, tkadlec 

  Ludwig Florian, hostinský 

 1884 Ludwig Gustav, hostinský 

 1907 Ludwigová Julie, hostinská 

 1910 dvorní budova při německém řádu a zbořeno 

 

12. 1800 Weiss Josef, barvíř 

  Weiss Johan, hostinský 
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 1819 Schmied Johan, jirchář 

 1849 Thiel Johan, krejčí 

 1874 Gross Wilhelm, hospodář 

 1883 Drexler Wilhelm, provozovatel pily 

 1900 Ergler Josef, úředník 

 1908 německý řád 

 1913 dívčí škola německého řádu 

 

13. 1800 Urban Johan 

 1809 Schleser Johan, kožešník 

 1819 Wiessner Anton, tkadlec 

 1849 Nitsch Ignaz, krejčí 

 1856 obec (škola) 

 1889 německý řád (dívčí škola) 

 1914 přeneseno na dům stavebního družstva (Vysokohorská ulice) 

 1921 Hosse Adolf, inspektor státních drah 

 1930 Atzler Josef, brusič skla 

 

14. 1800 obec (škola a radnice) 

 1849 německý řád.  

 1911 převedeno na dům Karla Springera, Andělskohorská ulice 

 

15. 1800 Jackel Franz, řezník 

  Rohrbach F., řezník 

 1825 Hanel Ignaz, řezník 

 1849 německý řád, zbořeno, převedeno na klášter 

 1936 převedeno na dům Otto Rottera, pokrývače, Radniční ulice 

 

16. 1800 Schubert Josef, lokální kaplan 

 1806 Schattel Josef, lokální kaplan 

 1812 Rotter Josef, lokální kaplan 

 1849 Frenzel Josef, farář 

 1882 Rother Josef, farář 

 1892 Mannsbarth Vinzenz, farář 

 1895 Haas Georg, farář 

 1897 německý řád. Klášter řádových sester 
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17. 1800 Beutel Johan, výrobce plechů 

 1849 Ruprich Johan, stolař 

  Jeitner Georg, tkadlec 

 1872 spáleniště převzal Josef Frenzel, Johan Jeitner, tkadlec, převzal zadní dům  

 1890 německý řád, koupil pro špitál 

 1939 obec Vrbno 

 

18.  1800 Welzel Anton, povozník 

 1812 Ascher Anton, krejčí 

 1852 Pfitzner Franz, sedlák 

 1870 Pfitzner Vinzenz, švec 

 1874 Nitsch Josef, povozník 

 1882 Schmied Josef, sedlák 

 1883 Rohrbach Johan, sedlák 

 1906 Till Johan, soukromník 

 

19. 1800 Jilg Josef, sedlák 

  Jilg Anton, tkadlec 

 1860 Urban Johan, majitel tkalcovské továrny 

 1868 Müller Johan, kovář 

 1896 obec (fara) 

 1896 Haas Georg, farář 

 1906 Heider Paul, farář 

 1909 Kloske Othmar, farář německého řádu 

 1912 Hornig Amand, farář německého řádu 

 

20.  1800 Nather Josef, sedlář 

 1806 Nather Anton, sedlář 

  Nather Johan, sedlář 

  Nather Vinzenz, kolář 

 1849 Löhnert Vinzenz, zbořeno, udělal z něj zahradu 

 1872 Löhnert Wilhelm, perníkář 

 1910 Melischek Johan, perníkář, č. 20 bylo přeneseno na Cukmantelskou ulici  

  (Hedvičinu alej) 

 1920 Tomsová Irma 

 1935 König Ferdinand, továrník 
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21. 1800 Feik Franz, hospodář 

  Löhnert Johan, krejčí 

 1849 Löhnert Vinzenz, perníkář 

 1872 Löhnert Wilhelm, perníkář 

 1910 Melischek Johan, perníkář 

 

22. 1800 Urban Benjamin, nádeník 

 1833 Gröger Josef, obchodník s holuby 

  Gröger Josef, tkadlec 

 1875 Hilscher Johan, stolař 

  Schmidt Josef, zámečník 

 1889 Nitsch Franz, povozník 

 1910 Seidelová Maria 

 1925 Frankovi dědicové, Supíkovice 

 

23.  1800 Halmich Kaspar, krejčí a plavec do Východní Indie 

 1802 Meier Karl, tkadlec 

 1873 Meier Markus, stolař 

  Meier Eduard, zemědělec 

 

24. 1800 Hoffmann Nikolaus, tkadlec 

  Hoffmann Leopold, tkadlec 

 1817 Hoffmann Franz, tkadlec 

 1821 Riedel Franz, tkadlec 

 1829 Brauner Josef, hostinský 

 1854 Kühnel Adalbert, městský písař 

 1906 Till Johan, soukromník 

 

25. 1800 Engel Johan, dřevař 

 1850 Nather Johan, uhlíř 

 1887 Pradel Johan, povozník 

 1897 Pradel Johan 

 1906 Till Johan, udělal z něj zahradu, popisné číslo převedeno na 

 1910 Rohrbachová Anna, Fürstenwaldská ulice 

 1939 Rohrbach Alfred, obchodník s tabákovým zbožím 
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26.  1800 Hoffmann Tobias, nádeník 

 1815 Hoffmann Johan, tkadlec 

 1819 Hoffmann Franz, tkadlec 

  Nather Johan, uhlíř 

  Richter Josef, povozník 

 1880 Thiel Ferdinand, kovář 

 1889 Niessner Josef, nádeník 

 1896 Philipp Theodor, dělník v továrně 

 1907 Ludwig Josef, zámečník v továrně 

  Ludwigová Theresia, jeho vdova 

 

27.  1800 Gabriel Christoph 

 1807 Kriegler Kaspar 

  Kriegler Anton, drátař 

  Höger Johan, tesař, zvaný také Plaschke 

 1843 Kunz Josef, krejčí, hluchý 

 1869 Nitsch Johan, nádeník 

 1874 Matzunski Josef, pilníkář 

 1918 Proske-Matzunsky Alois, pilníkář 

 1926 Proske-Matzunská Anna, jeho vdova 

 

28. 1800  Urbanová Susana 

 1807 Urban Anton, tkadlec 

 1817 Fritz Franz, tkadlec 

  Fritz Karl, povozník 

 1825 Richter Hubert, bednář 

 1839 Ihm Albin, koželuh 

 1846 Weiss Josef, nádeník 

 1866 Hilscher Johan, stolař 

 1873 Ludwig Adolf, tkadlec 

 1884 Schön Josef, barvíř 

 1897 Hackenbergerová Karoline 

29.  1800 Sacher Michael 

 1807 Hoffmann Johan 

 1809 Göbel Josef 



63 

 1810 Geier Johan 

  Heller Johan, tkadlec 

  Metzner Franz, tkadlec 

  Jeitner Johan, tkadlec 

 1862 Jakel Hubert, cukrář 

 1888 Jakelová Christine, švadlena 

 1892 Stiel Wendelin, zámečník 

 1910 Mücke Emil, malíř 

 1936 Mücke Gustav, malíř 

 

30. 1800 Schindler Michael 

  Schindler Josef 

 1816 Kraus Franz 

  Kraus Josef, tkadlec 

  Escher Josef, tkadlec 

  Hein Anton 

 1821 Fitz Karl, povozník 

 1825 Fitz Franz, tkadlec 

  Rothkugel Franz 

 1854 Rohrbach Johan, tkadlec 

  Ihm Franz, tkadlec 

  Buchert Franz, švec 

 1889 Pardutzká Bertha 

 

31. 1800 Krauss Paul 

 1801 Geier Ignaz 

 1805 Walaschek Johan 

  Wunsch Zacharias, tkadlec 

 1835 Siegel Josef 

  Bertka Josef, uhlíř 

  Fitz Johan, krejčí 

  Seidel Franz, hamerník 

 1878 Gassler Albert, podkovář 

 1891 Wilsch Alois, nádeník 

 1921 Grimm Karl, zámečník 

 1941 Grimmová Theresia, jeho vdova 
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32. 1800 Schinzel Martin 

  Schinzel Anton, nádeník 

 1842 Beier Johan, zedník 

 1864 Walter Josef, pekař housek a uklízeč ulic 

 1907 Sendtner Rudolf, inkasista 

 

33. 1800 Zimpel Ignaz, tkadlec 

  Zimpel Josef, tkadlec 

  Stefan Josef, pekař 

  Kraus Franz, tkadlec 

  Kreuzer Vinzenz, povozník 

 1868 Pradel Johan, povozník 

 1884 Schinzel Josef, nádeník 

 1898 Kroker Ernst, povozník 

 1935 Krokerová Anna, zemědělkyně 

 

34. 1800 Thomas Martin 

 1814 Hoschke Paul, krejčí 

 1821 Pauli Franz, tkadlec 

  Hackenberg Johan, švec 

  Weiss Josef, nádeník 

 1869 Weiss Wilhelm, dlaždič 

 1893 Laumann Johan, sklář 

 1895 Bautsch Moritz, pletař punčoch 

 1901 Weidel Josef, strojník 

 1943 Krausová Marianne 

 

35. 1800 Seifert Johan, tkadlec 

  Seifert Kaspar, tkadlec 

  Fitz Josef, obchodník s moukou 

  Reichel Josef, řezník 

 1856 Vogt Josef, povozník 

 1879 Vogt Franz, povozník 

 1893 Thiel Kaspar 

  Beier Peter, obchodník 
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  Beier Fridolin, obchodník 

 1908 Hadwigerová Maria, zemědělkyně 

 1918 Riedel Franz, zemědělec 

 1930 Gesierich Albert, zedník 

 1943 Gesierich Rudolf, tesař 

 

36. 1800 Fitz Ferdinand 

  Poysel Rudolf, pacholek na bělidle 

  Münzberg Josef, tkadlec 

 1884 Moor Johan, prkenář 

  Kunz Wendelin, tovární dělník 

 1937 Kunz Rudolf, tovární zedník 

 

37. 1800 Urban Johan 

  Rohrbach Johan, řezník 

  Burgart Josef 

  Münzberg Philipp, bělič 

  Metzner Johan, švec 

 1898 Frömel Albert, kanář 

 1910 Fuhrmann Johan, zámečník 

 1912 Meese Josef, strážný v továrně 

 1943 Meeseová Marie, jeho vdova 

 

38. 1800 Schöbs Anton, bednář 

  Henschel Palzer, obchodník s moukou 

 1834 Kraus Peregrin, tkadlec 

 1839 Kühnel Adalbert, městský písař 

  Müller Eduard, krejčí 

 1876 Zimmer Bernhard, krejčí 

 1909 Knoblich Fridolin, obchodník s dobytkem 

 1919 Rotter Ernst, klempíř 

 1923 Feit Karl, obchodník s dobytkem 

39. 1800 Niessner Anton 

 1821 Niessner Johan, kostelník 

 1839 Niessner Johan, tkadlec 
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 1851 Krist Bernhard, stolař 

 1883 Kristová Anna 

 1930 Gödel Johan, železničář 

 

40.  1800 Jakel Franz, řezník 

 1839 Jakel Josef, drátař 

 1840 Beier Augustin, uhlíř 

 1844 Willmann Leopold, zedník 

 1873 Kunz Robert, přezkař 

 1901 Vogt Moritz, městský noční hlídač 

 1919 Vogtová Emma, jeho vdova 

 1936 Vogt Fridolin, jejich syn 

 

41. 1800 Springer Philipp 

 1818 Springer Johan 

  Schön Johan, sítař 

 1845 Schön Johan, tkadlec 

 1850 Schön Josef, nádeník 

 1868 Moor Johan, prkenář 

 1869 Burghart Eduard, obchodník 

 1898 Burghart Alois 

 1901 Schmidt Johan, dělník v dřevovýrobě 

 1926 Zöllnerová Marie, jeho dcera 

 

42. 1800 Schrott Melchior, nádeník 

 1804 Schrott Johan, drátař 

 1839 Nafe Josef, obchodník 

 1849 Nafe Wilhelm, obchodník 

 1900 Nafe Wilhelm, soukromník 

 1934 Nitschová Emma, jeho dcera 

43. 1800 Ihm Michael, jirchář 

 1801 Geier Johan, kloboučník 

 1818 Ihm Josef, kloboučník 



67 

 1850 Ihm Johan, pekař housek 

 1888 Ihm Johan, pekař housek 

 1893 Siegel Rudolf, obchodník 

 1907 Siegel Viktor, obchodník 

 1918 Frank Franz, kameník 

 1923 Franke Albert, obchodník 

 

44. 1800 Jahn Josef 

 1802 Friedrich R. 

 1819 Schmid Johan, jirchář 

 1820 Köhler Josef, obchodník s dobytkem 

 1825 Ihm Franz, tkadlec 

 1855 Rohrbach Johan, tkadlec 

 1881 Rohrbach Johan, pekař 

 1909 Scharbert Rudolf, pekař 

 

45. 1800 Urban Johan Balthasar 

 1810 Weiss Franz, městský sluha 

 1846 Kriegler Anton, městský sluha 

 1850 Schikora Ludwig, stolař 

 1855 Hosse Karl, hodinář 

 1900 Rohrbach Johan, pekař 

 1907 Rohrbachová Anna, jeho vdova 

 1941 Rohrbach Alfred, jejich syn 

 

46. 1800 Henschel Franz 

 1801 Henschel Leopold, bednář 

 1848 Henschel Franz, bednář 

 1849 Meixner Vinzenz, tkadlec 

  Meixnerová Marie, hokynářka 

 1918 Meixner Adolf, stolař 

 1930 zbořeno, popisné číslo převedeno na 

 1932 Bardutzky Wilhelm 

47. 1800 Hübler Franz 

 1831 Filminger Josef, tkadlec 

 1850 Filminger Peter, tkadlec 
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 1850 Nitsch Anton 

 1852 Gross Josef, klempíř 

  Seifert David, nádeník 

 1863 Güttler Ferdinand, holič 

 1895 Güttler Ferdinand, holič 

 1905 Güttlerová Marie, jeho vdova 

 1910 zbořeno, Moritz Schmidt, pekař, postavil nový dům 

 

48. 1811 Springer Johan 

 1819 Springer Franz, výrobce karet 

 1822 Springer Franz, výčepní 

 1846 Springer Max, pekař 

  Raab Johan, hamerník 

 1850 Ascher Markus, uhlíř 

  Richter Heinrich 

 1886 Richter Josef, tkadlec 

 1900 Richter Josef, jarmarečník 

 1910 Kommerová Aloisie, obchodnice se smíšeným zbožím 

 1923 Kommer Adolf, obchodník 

 1940 Kommerová Albertine, jeho vdova 

 

49. 1800 Urban Johan 

 1840 Urban Johan, kostelník 

 1846 Trömel Johan, kostelník 

 1880 Trömelová Anna 

 1880 Beier Josef (výměnkářský domek) 

 1891 Teibner Johan dům strhl 

 1930 Baumgarten Franz, malířský mistr 

 

50.  1800 Matern Friedrich, nádeník 

 1805 Kriegler Johan, drátař 

 1860 Mahn Johan, povozník 

 1870 Mihalka Ernst, nádeník 

 1873 Müller Anton, povozník 

 1900 Müller Adolf, hostinský 

 1925 Müller Adolf, hostinský 
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51. 1800 Willner Anton, výrobce srpů 

  Willner Johan, výrobce srpů 

  Willner Peter, zedník 

  Heger Franz, zámečník 

  Trespel Johan, finanční dohlížitel 

  Thiel Kaspar, tesař 

 1864 Fitz Karl, hokynář 

 1883 Fitz Josef, dřevař 

 1909 Fitzová Aloisie 

 1914 Axmann Ferdinand, stolař 

 

52. 1800 Hübler Christoph 

 1812 Hilscher Josef 

  Hilscher Anton, nádeník 

 1823 Hilscher Anton, krejčí 

 1850 Hilscher Josef, bednář 

 1896 Hilscher Johan, bednář 

 

53.  1800 Weis Josef 

 1804 Hoffmann Franz, stolař 

 1830 Hoffmann Franz, stolař 

 1849 Frenzel Josef, farář, zbořeno, vytvořil z něj zahradu 

 1910 popisné číslo převedeno na Fürstenwaldskou ulici, Adam Berthold 

 

54. 1800 Schöbs Tobias, tkadlec 

 1838 Menzel Johan, tkadlec 

 1845 Menzel Franz, tkadlec 

 1862 Nather Vinzenz, kolář 

 1869 Natherová Josefa 

 1900 Matzunsky Adolf, četnický strážmistr 

 1906 vdova Matzunská 

 1912 Gross Albert, krejčí 

 

55. 1800 Wanke Johan, stolař 

  Fitz Ludwig, soustružník 
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  Müller Eduard, krejčí 

  Fitz Valentin, tkadlec 

 1876 Fitz Johan, přezkař 

 1928 Vietz Robert, strážný v továrně 

 

56. 1800 Gielg Josef 

 1811 Zöllner Ferdinand 

  Zöllner Josef, tkadlec 

 1830 Zöllner Josef, tkadlec 

 1859 Zöllner Eduard, tkadlec 

 1880 Zimmer Gotthard, pokrývač 

 1883 Siegel Alois, sklář 

 1893 Irrgeher Johan, sklář 

 1907 Irrgeherová Marie 

 1910 Brandhuber  Primavesi 

 1933 Peter Alfons, stavitel 

 

57. 1800 Göbel Josef, tkadlec 

 1814 Göbel Anton, tkadlec 

 1822 Göbel Josef, tkadlec 

 1847 Göbel Johan, tkadlec 

 1880 Kraus Adolf, švec 

 1930 Kraus Adolf, mědikovec 

 1939 Krausová Frieda, jeho vdova 

 

 

58. 1800 Krist Johan 

 1811 Krist Anton, jirchář 

  Krist Anton, jirchář 

 1854 Kohaudofski Josef, stolař 

  Geier Johan, mlynář 

 1860 Klein Josef, tkadlec 

  Kleinová Mathilde 

 1920 Patzold Josef 
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59. 1800 Wanke Georg, krejčí 

 1826 Wanke Johan Georg, zámečník 

 1834 Jielg Karl, tkadlec a obecní písař 

 1886 Jielg Johan, malíř 

 1910 obec Vrbno (zbořeno) 

 1911 obec (chlapecká měšťanská škola) 

 

60.  1800 Heinrich Andreas 

 1829 Habel Johan, povozník 

  Habel Anton, švec 

  Reichel Josef, tkadlec 

 1858 Heider Johan, švec 

  Hartmann Albert, povozník 

  Gross Karl, hospodář 

 1901 Teibner Johan, hostinský 

 1903 Seidel Franz, hospodář 

 1921 Seidel Wilhelm, kolář 

 1938 Feit Karl, obchodník s dobytkem 

 

61. 1800 Gabriel Adam 

 1808 Fitz Johan, nádeník 

  Fitz Franz 

 1852 Axmann Andreas, kovář 

 1858 Hanel Ignaz, řezník 

 1870 Hanel Johan, povozník 

 1910 Menzelová Anna, jeho dcera 

 1928 Katolický lidový spolek Vrbno 

 1930 katolický spolkový dům 

 

62. 1800 Fitz Franz, nádeník 

 1805 Jackel Ignaz, řezník 

 1819 Nitsch Michael, pekař 

  Weiss Josef, koželuh 

  Weiss Adolf, koželuh 

 1859 Schober Karl, koželuh 

 1889 Schober Karl, obchodník s kůžemi 
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63. 1800 Lux Johan, krejčí 

 1821 Lux Johan, krejčí 

 1828 Schicktans Flotian, pekař 

 1849 Gros Irenäus, pekař 

 1880 Gross Josef, pekař 

 1901 Kühnel Gustav, řezník 

 1939 Kühnelová Klára, zemědělkyně 

 

64. 1800 Scholz Johan 

 1805 Raab Franz 

 1806 Beitel Frazn 

  Scholz Anton, povozník 

  Rohrbach Johan, řezník 

  Neugebauer Josef, podkovář 

  Selzer Franz, podkovář 

 1888 Heinz Josef, barvíř 

 1904 Hirschbrich Friedrich, obchodník 

 1913 Scholz Adolf M., obchodník 

 1935 Gesierich Johan, obchodník 

 

65. 1800 Springer Kaspar 

 1801 Jackel Felix, švec 

 1802 Springer Anton, kostelník 

 1838 Jackel Josef, tkadlec 

 1849 Pitsch Alois 

  Stanker Franz, povozník 

 1883 Klein Robert, švec 

 1907 Klein Adolf, švec 

 1930 Kleinová Amalie 

 1938 Gröger Josef, švec 

 

66. 1800 Ihm Johan Michael, jirchář 

 1824 Thiel Josef, barvíř 

  Deseive Valentin, koželuh 

 1849 Ihm Josef, hostinský 
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 1868 Ihm Hermann, kloboučník 

 1894 Kreuzer Karl, učitel 

 

67. 1800 Geier Johan, kloboučník 

  Schmeidler Anton 

  Mayer Michael, pekař 

  Stiller Josef, stolař 

 1849 Nafe Josef, obchodník 

 1851 Kühnel Josef, obchodník 

 1907 Grötschelová Emma, jeho dcera 

 1930 Grötschel Ignaz, jejich syn 

 1937 Günzel Karl, cukrář 

 

68. 1800 Nather Josef 

  Matzunski Friedrich, krejčí 

  Jilg Michael 

  Nestler Johan, jirchář a městský správce 

  Nestler Peter, městský písař 

 1849 Nestler Peter, řezník 

 1873 Mann Johan, hostinský 

  Nitsch Erasmus, povozník 

 1875 Müller Johan, podkovář 

 1877 Müller Josef, podkovář 

 1885 Müller Franz 

 1906 Brückner Moriz, řezník a hostinský 

 1918 Kieslich Josef, četnický vrchní strážmistr 

 

69. 1800 Ascher Josef, švec 

  Ascher Josef, učitel 

 1835 Stefan Josef, pekař 

 1849 Wimmer Josef, řezník 

 1853 Richter Josef, barvíř 

  Reichel Alois, řezník 

 1877 Padutzka Rudolf, řezník 

 1883 Anton Peter, výběrčí daní 
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 1887 Neugebauer Josef, řezník 

 1904 Gröger Josef, řezník 

 1910 Muhr Otto, řezník 

 1938 Muhr Alfred, řezník 

 

70. 1800 Ihm Gottlieb, koželuh 

 1806 Ihm Franz, koželuh 

  Beutel Franz 

 1849 Thiel Vinzenz, koželuh 

  Jauernig Benjamin, povozník 

 1883 Schittenhelm Alois, hospodář 

 1884 Kühnel Josef, obchodník 

 1907 Schmidt Josef, obchodník se zeleninou 

 1920 Jungová Julie, obchodnice se zeleninou 

 

71. 1800 Beier Erasmus, kramář 

 1825 Nafe Josef, mýdlař 

 1889 Matzunsky Josef, podkovář 

 1928 Matzunská Hedwiga, krejčová 

 

72. 1800 Kuhn Josef, 

 1804 Nestlerová Katharine 

 1849 Matzunski Josef, sedlář 

  Urban Karl, majitel tkalcovské továrny 

 1888 Urban Gustav, majitel továrny na damašek 

 1894 Frank Ludwig, důchodní 

 1910 Felkel Hermann, obchodník 

 

73. 1800 Bock Johan, kramář 

 1834 Thomas Franz, krejčí a kostelník 

 1858 Zöllner Vinzenz, tkadlec 

 1881 Zöllner Alois, tkadlec 

 1921 Titze Karl, obchodník s kůžemi 
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74. 1800 Weiss Christoph 

 1805 Niessner Josef 

  Weiss Severin, tkadlec 

 1820 Elsner Christoph, povozník 

 1831 Weiss Josef, tkadlec 

 1842 Burgert Alois, tkadlec 

 1867 Hackenberger Josef, koželuh 

 1887 Hackenberger Alois, stolař 

 1898 Grohmannová Emma (mateřská škola) 

 1920 obec Vrbno (mateřská škola) 

 

75. 1800 Barfuss Georg 

 1810 Welzel Josef, prýmkař 

 1844 Welzel Josef, tkadlec 

 1885 Welzel Alois, švec 

 1918 Welzelová Anna, domkařka 

 

76. 1800 Kraus Franz, tkadlec 

  Weissová Marie 

 1862 Ludwig Adolf, tkadlec 

 1873 Schubertová Aloisie, soukromnice 

 1895 Hanke Franz, kominík 

 1903 Hankeová Anna, vdova 

 1918 Hanke Josef, kominický mistr 

 

77. 1899 Polzer Wilhelm, sedlář 

 1903 Polzerová Aloisia, vdova 

 1914 Polzer Karl, sedlář 

 1928 Polzerová Elisabeth 

 

78. 1800 Schöbs Johan 

 1809 Matern Christoph 

  Urban Mathias, městský písař 

 1837 Ruprich Johan, stolař 

  Ruprich Johan, stolař 
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  Schikora Ludwig, stolař 

 1851 Veik Peter, tkadlec 

 1873 Proske Josef, stolař 

  Georg Josef, krejčí 

 1889 obec (chlapecká škola) 

 

79. 1800 Ascher Anton, krejčí 

  Ascher Anton, krejčí 

  Klein Johan, tkadlec 

 1889 Klein Johan, tkadlec 

 1889 obec (zaopatřovací ústav) 

 1920 Matzunsky Moritz, stolař 

 1936 Scharbert Ernst, švec 

 

80. 1800 Klos Johan, krejčí 

 1842 Drössler Johan, tkadlec 

 1856 Barnert Johan, povozník 

 1862 Fischer Josef, kovář 

 1865 Schinzel Josef, nádeník 

 1872 Plischke Josef, šafář ve sklárně 

 1876 Matzunsky Gustav, výrobce vzorkových látek 

 1910 Matzunsky Moritz, stolař 

 1920 Matzunsky Moritz, stolař 

 

81.  1800 Gabriel Kaspar, nádeník 

 1802 Gabriel Paul, krejčí 

  Krist Johan, stolař 

 1843 Krist Josef, stolař 

 1872 Hackenberg Vinzenz, zedník 

 1906 Richter Albert, železničář 

 1936 Richterová Anna, jeho vdova 

 

82. 1800 Barth Lorenz, podkovář 

 1823 Barth Anton, podkovář 

 1847 Barth Johan 1, podkovář 



77 

 1849  Barth Johan 2, podkovář 

 1880 Barth Johan 3, podkovář 

 1889 Barth Johan 4, podkovář  

 1894 Barth Franz, podkovář 

 1901 Matzunsky Alois, podkovář 

 

83. 1800 Ott Martin 

 1813 Ott Florian, nádeník 

 1827 Schubert Franz, barvíř 

 1845 Richter Josef, barvíř 

 1865 Richter Adolf, majitel sklárny 

 1901 Richter Adolf, majitel sklárny 

 

84. 1800 Gebauer Johan, provazník a výčepní 

 1827 Schubert Franz, barvíř 

 1845 Richter Josef, barvíř 

 1865 Richter Adolf, majitel sklárny 

 1901 Richter Adolf, majitel sklárny 

 

85. 1800 Schubert Franz, barvíř 

 1817 Weiss Josef, tkadlec 

 1845 Weiss Josef, tkadlec 

 1846 Weiss Josef, tkadlec 

 1848 Weiss Eduard, koželuh 

 1852 Schober Karl, koželuh 

 1853 Weiss Adolf, koželuh 

 1856 Brückner Eduard, tesař 

 1899 Brückner Moriz, řezník 

 1906 Kausch Johan, výrobce sodové vody 

 1935 Feit Karl, obchodník s dobytkem 

 

86. 1800 Matzunsky Augustin, výrobce spon 

 1831 Matzunsky Josef, řetězář 

 1870 Matzunsky Johan, řetězář 

 1874 Matzunsky Josef, podkovář 
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 1900 Matzunsky Karl, podkovář 

 1925 Urban Karl, podkovář 

 

87. 1800 Schneider Karl, tkadlec 

 1825 Rotter Anton, stolař 

 1845 Zöllner Josef, tkadlec 

 1850 Plischke Anton, barvíř 

 1875 Simmich Johan, listonoš 

 1905 Wildner Johan, sedlář 

 1925 Wilder Alfred, úředník 

 

88. 1814 Schmidt Franz 

 1851 Schmidt Josef, koželuh 

  Schmidt Johan, koželuh 

 1899 Hackenberg Alois, stolař 

 1925 Wagner Johan, pekař 

 

89. 1800 Schleser Johan, švec 

 1843 Thiel Adolf, tkadlec 

  Nestler Johan, klempíř 

 1899 Nestler Adolf, zámečník 

 1922 Aue Rudolf, řezník 

 

 

90. 1800 Schilder Tobias 

 1802 Matzunsky Florian 

 1828 Wanke Anton, výrobce srpů 

 1833 Wanke Vinzenz, kovář v továrně, zbořeno kvůli výstavbě silnice 

 1870 přeneseno na novostavbu (byt správce) Adolfa Grohmanna, Karlostudánecká ulice 

 

91. 1800 Schmidt Anton Ignaz 

 1825 Heller Viktorin 

  Fitz Anton 

  Brosich Vinzenz, tkadlec 

  Heller Anton, tkadlec 
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  Titz Franz, kovář 

 1850 Hackenberg Peter, krejčí a městský hajný 

 1867 Adam Franz, ranhojič 

 1900 Temper Eduard, inženýr 

 1930 Haytscheková Anna 

 

92. 1800 Riedel Christoph, kovář 

 1832 Neugebauer Josef, kovář 

  Neugebauer Franz, kovář 

 1843 Müller Johan, kovář 

 1898 Pfefferl Engelbert, kovář 

 1930 Muhr Otto, řezník 

 1938 Muhr Alfred, řezník 

 

93. 1800 Kraus Anton, tkadlec a cechmistr 

 1862 Weiss Adolf, dílovedoucí u H. Grohmanna 

 1877 Vater Josef, řezník 

 1882 Fritsch Josef, holič 

 1902 Fritsch Emil, holič 

 

94. 1800 Ludwigová Anna 

 1804 Mathern Johan 

 1806 Schleser Johan 

 1812 Schleser Alois 

  Hornich Michael, krejčí 

 1816 Deseive Valentin, koželuh 

 1825 Geier Vinzenz, výčepní 

  Geier Alois, tkadlec 

  Geier Moriz, brusič skla 

 1883 Ludwig Adolf, hostinský 

 1910 Stiel Wendelin, zámečník 

 1911 Gröger Josef, hostinský 

 1912 přádelna juty a tkalcovna 

 1933 Nitschová Eleonore, vetešnice 
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95. 1800 Krömer Adam, tesař 

 1816 Heckenberg Kaspar, zahradník 

 1835 Hackenberg Kaspar, zahradník 

 1885 Hackenberg Adolf, hostinský 

 1889 Wanke Josef, poštmistr 

 1900 Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

 1933 Quecke Adolf, portýr 

 

96. 1800 Hoffmann Ferdinand Karl 

 1806 Rothleitner Franz, povozník 

  Wanke Josef, tkadlec 

  Wanke Anton, tkadlec 

 1845 Wanke Wilhelm, poštmistr 

  Wanke Josef, poštmistr 

 1896 Wanke Franz, poštmistr 

 1898 Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

 1928 Olajosyová Helene, soukromince 

 

97. 1800 Langer Hans Christoph, hospodář 

 1821 Langer Josef, hospodář a hostinský 

 1860 Langer Moriz, hospodář 

  Neumann Ferdinand, majitel vápenky 

 1867 Primavesi Paul, majitel přádelny 

 1885 Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

 1933 Locke Peter, soukromník 

98. 1800 Schilder Daniel, hospodář 

  Jilg Josef, hospodář 

  Jilg Josef, hospodář a majitel mlýna 

  Feik Franz, majitel mlýna 

 1870 Feik Josef, hospodář a majitel pily 

  Nedelová Marie převzala vlastnictví, převzetí pily 

 1887 Nitsch Josef, tesař 

 1899  Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

 1933 Herfert Karl, stolař v továrně 
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99. 1800 Kuhn Anton 

 1801 Jilg Josef, mlynář 

  Jilg Johan, mlynář 

 1808 Saulich Johan, mlynář 

 1846 Saulich Franz, mlynář 

 1891 Titze Alois, majitel pily 

 1914 Titze Alois, mlynář 

 1933 Titze Rudolf, majitel pily 

 1943 Titzová Anna, jeho vdova 

 

100. 1800 Schenk Anton 

 1814 Stöhr Kaspar 

  Mathern Josef 

  Stöhr Johan, drátař 

  Stöhr Josef, drátař 

 1818 Jackel Ignaz, řezník a hostinský 

 1833 Reichel Franz, řezník a hostinský 

 1870 Vater Josef, řezník a hostinský 

 1886 Dechant Rudolf, řezník a hostinský 

 1892 Schrom Johan, řezník a hostinský 

 1894 Schromová Aloisie, hostinská 

 1907 Meissner Anton, řezník a hostinský 

 1938 Schwarzerová Leopoldine, jeho dcera 

 

 

101. 1800 Taubengeier 

 1809 Göbel Josef, tkadlec 

 1821 Brückner Josef, tesař 

 1823 Seichert Josef 

 1826 Bart Anton, podkovář 

 1834 Felkel Elias, zedník 

 1874 Olbrich Johan, obchodník se sklem 

 1918 Olbrichová Emma, jeho vdova 

 1938 Hübnerová Else 

 



82 

102. 1800 Fochler Florian, kramář 

 1808 Stiller Josef, stolař 

  Fitzová Magdalena 

 1828 Hanisch Franz, pacholek na bělidle 

 1842 Weiss Josef, připravovač popela
75

 

 1844 Langer Josef, krčmář a mýtný 

  Tögel Josef, sedlář 

 1878 Tögel Ferdinand, sedlář a lakýrník 

 1914 Tögel Otto, lakýrník 

 1928 König Ferdinand a syn, továrna na zátky 

 

103. 1800 Krauss Paul, tkadlec 

  Krauss Johan, tkadlec 

 1856 Schittenhelm Josef, pekař 

 1888 Schittenhelm Karl, pekař 

 1901 Schittenhelm Karl, pekař 

 

104. 1811 Geier Johan 

 1855 Geier Vinzenz, švec 

 1875 Engelbrecher Josef, švec 

 1877 Engelbrecher Josef, švec 

 1923 Jüttnerová Adelheid, trafikantka 

 

 

105. 1817 Geier Anton, bělič 

 1833 Geier Johan, tkadlec 

  Geier Alois, tkadlec 

 1856 Kirchner Eduard, hostinský 

 1888 Hackenberg Adolf, majitel hotelu 

 1921 Riedel Adolf, majitel hotelu 

 

106. 1800 Zöllner Kaspar 

 1811 Zöllner Johan, tkadlec 

  Zöllner Josef, tkadlec, zúžil parcelu a vystavěl silnici 

                                                 
75

 Jednalo se o přípravu popela pro odháněcí pec, užívanou při zpracování rudy (struskování) 
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 1869 Kirchner Josef postavil dům na zbývající části 

 1897 Kühnel Josef, obchodník 

 1901 Kühnel Rudolf, obchodník 

 1934 Kühnelová Grete, jeho vdova 

 

107. 1800 Urban Adam Josef 

 1805 vdova Urbanová 

  Machatschek Johan, tkadlec 

 1833 Machatschek Josef, tkadlec 

 1836 Roch Wilhelm, sedlář 

  Dörner Josef, tkadlec 

 1864 Hackenberg Josef, koželuh 

  Gross Robert, hostinský 

 1886 Hamburger Nathan 

 1888 Schrom Wilhelm, hostinský 

 1902 Berger Franz, hostinský 

 1909 Schubert Emil, hostinský 

 1933 Schubertová Julie, jeho vdova 

 

108. 1800 Neugebauer Michael, bělič 

 1828 Neugebauer Franz, tkadlec 

 1844 Nitsch Anton, povozník 

 1887 Rother Adolf, kožešník 

 1899 Grimme Johan, obchodník se zeleninou a povozník 

 1923 Grimme Johan, obchodník se zeleninou a uhlím 

109. 1800 Urban Franz 

 1812 Urban Josef, tkadlec 

  Urban Johan, policejní správce 

 1845 Matzunsky Josef, sedlář 

 1850 Gröger Vinzenz, povozník 

 1866 Rother Adolf, kožešník 

 1914 Hanel Johan, švec 

 

110. 1800 Dittrich Johan 

 1803 Dittrich Josef 
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 1807 Dittrich Michael, kolář 

 1858 Kriegler Kaspar, pletař 

  Kriegler Josef, tkadlec 

 1867 Adam Josef, zedník 

 1875 Steiner Josef, řezník 

 1902 Steiner Alois, řezník 

 1910 Schmidt Otto, koňský řezník 

 

111. 1800 Jilg Johan Michael 

 1817 Weiss Josef, tkadlec 

 1826 Gebauer Vinzenz, provazník 

  Gebauer Johan, provazník 

  Matzunski Josef, výrobce řetězů 

 1831 Häussler Engelbert, sedlář 

  Hanel Franz, sedlák 

 1870 Hanel Johan, krejčí 

 1883 Langer Reinhard, krejčí 

 1920 Langer Leo, krejčí 

 1937 Langerová Anna, krejčová 

 

112. 1800 Schilder Anotn 

 1817 Engel Florian 

  Heger Florian 

  Weber Peter 

  Richter Adolf, majitel sklárny, zbořeno, zřídil u domu zahradu 

 1911 přeneseno na druhý dům Reinharda Langera, krejčího 

 

113. 1800 Wanke Josef, tkadlec 

 1809 Schleser Franz, kožešník 

 1858 Urban Johan, tkalcovský faktor
76

 

  Urban Adolf 

 1867 Schindler Ernst, ranhojič 

 1920 Schindler Emil, Dr., soudní prezident 

                                                 
76

 Obchodní zprostředkovatel, který obcházel domácí výrobce (zejména tkalce) a vykupoval jejich výrobky, příp. 

jim dodával suroviny. 
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114. 1800 Springer Kaspar 

 1821 Springerová Margarethe 

  Springer Johan, tesař 

  Sponer Josef, tesař 

 1856 Essler Anton, tkadlec 

 1884 Essler Adolf, stolař 

 1893 Polzer Wilhelm, sedlář  

 1903 Polzerová Aloisia 

 1925 Polzerová Elisabeth 

 

115. 1800 Krauss Josef 

 1809 Dittrich Josef 

  Kratzel Wenzel, nádeník 

  Krauss Philipp, tkadlec 

 1821 Ihm Florian, tkadlec 

 1840 Hansel Ignaz, kolář 

  Gebauer Anton, kolář a koňský řezník 

 1868 Gebauer Anton, kolář a koňský řezník 

 1896 Laumann Johan, sklář 

 1898 Frömel Albert, kamnář 

 1900 Gesierich Johan, předák 

 1925 Gesierichová Marie, vdova 

116. 1800 Ott Gottfried, výrobce spon 

 1852 Ott Johan, krejčí 

  Beier Franz, tkadlec a basista 

  Beier Robert, tkadlec a kapelník 

 1904 Beier Franz, sluha na daňovém úřadě 

 

117. 1800 Hoffmann Anton, provozovatel sběrny loterie 

 1820 Urban Josef, tkadlec 

 1832 Urban Karl, tkalcovský faktor 

  Ascher Stephan, učitel 

 1878 Urban Gustav, tkadlec 

 1888 Olbrich Johan, fotograf 

 1927 Olbrich Otto, inženýr 
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118. 1800 Rotter Anton, bělič 

 1811 Drössler Josef, sedlář 

 1835 Drössler Josef, řemenář 

 1842 Urban Karl, majitel tkalcovské továrny 

  Urban Karl, majitel tkalcovské továrny 

 1903 Tannert Emil, majitel továrny na drátěné kartáče 

 

119. 1800 Wanke Josef, tkadlec 

 1818 Feik Peter, tkadlec 

 1845 Selzer Josef, hokynář 

  König Eduard, majitel pily 

 1875 Beier Peter, tkadlec a obchodník s koloniálním zbožím 

 1902 Beier Fridolin, obchodník 

 

120. 1800 Poysel Paul 

 1834 Poysel Johan, pekař 

 1863 Poyselová Katharina 

  Poysel Peter, tkadlec 

 1879 Poysel Franz, skladník 

 1927 Poyselová Marie, vdova 

 

121. 1800 Siegel Stephan, nádeník 

 1812 Siegel Karl, zámečník 

 1817 Kraus Josef, ranhojič 

 1862 Schäfer Philipp, bělič 

 1883 Schäferová Josefa 

 1901 Parg Robert, hospodář 

 

122. 1800 Schleser Michael, kožešník 

 1813 Schleser Peter, kožešník 

 1854 Langer Josef, krčmář a mýtný 

 1887 Langer Eduard, mlynář 

  Nestler Peter, řezník 

  Zimmermann Eduard, obchodník s moukou 

 1899 Krischker Josef, obchodník 
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 1899 Krischker Hugo, obchodník 

 1934 obec 

 

123. 1800 Hoschke Johan Josef 

 1813 Hoschke Balthasar, švec 

 1849 Hackenberg Josef, koželuh 

 1849 obec (obecní dům) 

 1869 c. k. okresní soud 

 1938 obec (radnice) 

 

124. 1800 Ascher Josef, učitel 

 1814 Ascher Johan, švec 

 1840 Ascher Josef, švec a muzikant 

 1849 Trespel Johan, penzionovaný finanční dozorce 

 1850 Nitsch Franz, tesař 

  Nitsch Josef, tesař 

 1886 postaven obecní dům (radnice) 

 

125. 1800 Hanel Karl, povozník 

 1805 Fitz Ignaz, kožešník 

 1841 Fitz Valentin, tkadlec 

 1857 Königová Amalie, vdova 

 1887 Müller Josef, hospodář 

 1904 Ulrich Rudolf, zahradník 

 1938 Ulrich Rudolf, zahradník 

 

126. 1800 Beier Ignaz, poštmistr 

 1805 Beier Johan, poštmistr 

 1849 Beier Johan, poštmistr 

 1877 Geschor Amand, dlaždič 

 1889 Schittenhelm Josef, pekař 

  Schittenhelm Karl, pekař 

  Törmer Alois, klempíř 

 1930 Törmerová Ottilie, obchodnice 
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127. 1800 Schleser Franz, kožešník 

 1805 Rohrbach Josef, řezník 

 1849 Rohrbach Josef, řezník 

 1874 Vater Johan, hospodář 

 1900 vdova po Johanu Vaterovi 

 1920 Hanisch Alois, zemědělec 

 

128. 1800 Weiss Adolf, majitel továrny na nitě 

 1805 Weiss Severin, majitel továrny na nitě 

 1845 Weiss Severin, policejní správce 

 1849 Weiss Adolf, tkadlec 

  Matzunski Josef, sedlář 

  Poppe Julius, knihvazač 

  Poppe Julius, knihvazač 

 1910 Poppeová Emilie, vdova a knihvazačka 

 1920 Poppe Erich, výrobce kartonáže 

 

129. 1800 Olbrich Johan, tkadlec 

 1805 Olbrich Kaspar, tkadlec 

 1849 Gebauer Vinzenz, obchodník 

  Ohnmacht Josef, obchodník 

 1875 Schieberl Emil, úředník 

 1883 Thiel Adolf, řezník a hostinský 

 1888 Hosse Johan 

 1890 Schrott Konrad, hostinský 

 1915 Schmidt Hugo, řezník a hostinský 

 

130. 1800 Fitz Johan Georg, kožešník 

 1805 Fitz Franz Johan, kožešník 

 1849 Fitz Ignaz, kožešník 

  Fitz Johan, obchodník 

 1894 Fitz Adolf, obchodník 

 1897 Fitzová Marie, soukromnice 

 1930 Matschek Alois, obchodník 
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131. 1800 Kastner Johan 

 1805 Schleser Johan Michael, kožešník 

 1849 Schleser Franz, kožešník 

  Fitz Johan, pekař 

  Auer Franz, řezník 

 1868 Fitz Valentin, tkadlec 

  Nather Alois, stolař a kostelník 

 1899 Günzel Wilhelm, pekař 

 1919 Kreuzer Adolf, pekař 

 

132. 1800 Ott Johan, tkadlec 

 1805 Thiel Johan, hospodář 

  Thiel Michael, hospodář 

 1849 Rohrbach Johan, řezník 

  Lachnit Johan, řemenář a hospodář 

 1889 Rossmannová Anna, zemědělkyně 

  Lachnit Viktor, zemědělec 

  Lachnitová Julie, zemědělkyně 

 

133. 1800 Hübacher Karl, tkadlec 

 1864 Hübscher Karl, tkadlec 

 1868 Wiessner Johan 

  Müller Johan, podkovář 

 1886 Müller Josef, hospodář 

 1905 Ulrich Rudolf, zahradník 

 1919 Günzel Wilhelm, zemědělec 

 1938 Feit Karl, veterinární lékař 

 1945 Feit Karl, obchodník s koňmi 

 

134.  špitál (chudobinec) 

 

135. 1800 Vogel Johan 

 1820 Drössler Johan 

  Drössler Anton, nádeník 

  Drössler Anton, tkadlec 
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 1852 Drössler Josef, tkadlec a muzikant 

  Matzunsky, dělník v továrně 

  Ihmová Rosa 

 

136. 1800 Kühnel Josef (myslivna), revírník 

  Müller Josef, revírník 

  Krist Josef, revírník 

  Wazlawek Anton, revírník 

 1902 Mann Franz 

 1906 Ullman Franz, hajný 

  Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

 1933 Teibnerová Marie, soukromnice 

 

137. 1800 Wanke Josef, majitel bělidla 

  Wanke Josef, majitel bělidla 

  Richter Josef, barvíř 

 1863 Richter Adolf, majitel sklárny 

  Richter Adolf, majitel sklárny 

 

138. 1800 Brückner Anton, kovář 

  Firle Anton, kovář 

  Göbel Anton, tkadlec 

  Göbel Moritz, povozník 

  Gröger Theodor, mlynář 

 1886 Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

 1932 Siegl Karl, správce továrny 

 

139.  1800 Schleser Johan Michael, bělič 

  Schleser Franz, kožešník 

  Rössler Ferdinand, továrník 

  Grohmann Josef, továrník 

  Grohmann Guido, továrník 

  Grohmann  spol., továrna na nitě 
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140. 1800  

 1805 Rohrbach Zacharias 

 1817 Rohrbach Josef 

  Thiel Anton, majitel bělidla 

  Grohmann Josef, udělal z parcely pole 

  Grohmann Guido 

  Grohmann  spol. 

 

141. 1800 Riedel Georg, hospodář 

  Thiel Franz, hospodář 

  Grohmann Josef 

  Grohmann Josef, postavil pilu 

  Grohmann  spol. 

 

142. 1800  

 1802 Wankeová Elisabeth 

  Wanke Severin 

  Nackel Karl, mlynář 

  Zöllner Josef, tkadlec a obchodník 

 1877 Jüttner August, obchodník 

 1920 Jüttner Rudolf, obchodník 

 

143. 1800 Stöhr Karl, majitel drátovny 

 1826 Hartel Johan, majitel drátovny 

 1843 Heider Anton, majitel drátovny a řetězárny 

 1859 Grohmann Eduard, majitel přádelny 

 1911 Grohmann Hugo, majitel přádelny 

 1929 Grohmann Edgar, majitel přádelny 

 

144. 1800 Urban Johan 

 1820 Weiss Karl, nádeník 

 1830 Schön Josef, barvíř 

 1878 Schön Josef, barvíř 

 1913 Wagner Johan, kartáčník 

 1933 Wagner Johan, kartáčník 
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145. 1800 Rohrbach Paul 

  Kraus Johan, výrobce sít 

 1837 Kraus Anton, výrobce sít 

 1863 Schrott Josef, zedník 

 1870 Löhnertová Anna, vdova 

 1899 Kirsch Albin, dělník v továrně 

  Tschöpp Reinhard, prkenář  

 

146. 1800  

 1810 Schmidt Anton, jirchář 

 1824 Urban Johan, majitel bělidla a sklárny 

  Heider Anton, majitel hutě 

 1867 Grohmann Adolf, majitel továrny na galanterní zboží 

 

147. 1800 Springer Philipp, nádeník 

 1815 Springer Johan, dřevař 

  Springer Anton, tkadlec 

 1848 Nafe Josef, obchodník 

  Nafe Wilhelm 

 1883 Auer Josef, švec 

 1926 Knappová Hedwiga, vdova 

  Knapp Gustav 

148. 1800 Heller Anton 

  Rotter Franz 

 1808 Rotter Johan 

  Lindner Franz, soustružník dřeva 

  Löhnert Frant, pletař punčoch 

  Kraus Josef, drátař 

 1885 Gesierich Adolf, výrobce hřebíků 

  Kleinová Mathilde 

  Kraus Johan 

 

149. 1800 Jackel Franz 

  Jackel Timotheus, krejčí 

  Jackel Karl, tkadlec 

 1842 Theuer Johan, výrobce nářadí 
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 1869 Katner Josef, švec 

 1872 Beier Peter, tkadlec 

 1873 Schinzel Eduard, nádeník 

  Philipp, dělník v továrně 

  Gröger Josef, řezník 

  Sandler Josef, řezník 

 

150. 1800 Thiel Anton, bělič 

  Thielová Franziska 

  Riedel Josef, bělič 

  Grohmann Josef 

  Grohmann Guido 

  Grohmann  spol. 

 

151. 1800  

 1816 Ludwig Anton, nádeník 

 1835 Hoffmann Johan, tkadlec 

  Hoffmann Peregrin, tkadlec 

 1836 Wanke Karl 

  Tögel Vinzenz, tkadlec 

 1850 Axmann Andreas, pomocník v kovárně 

 1896 Axmann Ferdinand, tovární dělník 

  Axmann Ferdinand, stolař 

  Scholz Josef, stolař 

 

152. 1800 Jilg Josef, hospodář 

  Jilg Josef, mlynář 

  Feik Franz 

  Proksch Johan 

 1852 Gröger Theodor 

 1867 Proksch Franz 

  Lux Josef 

 1886 Bannert Gustav 

 1889 König Ferdinand, majitel továrny na zátky 

  König Ferdinand a syn, továrna na zátky 
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153. 1800  

 1819 Schinzel Florian, dřevař 

 1833 Schinzel Karl, tkadlec 

  Heller Josef, nádeník 

 1844 Meissel Felix, tovaryš v barvírně 

 1878 Meissel Adolf, dělník v továrně 

 1936 Meisel Josef 

 

154. 1800 Rössler Ferdinand, majitel továrny na nitě 

 1828 Grohmann Josef, majitel továrny na nitě 

  Grohamnn Guido, majitel továrny na nitě 

 1886 Grohmann  spol., továrna na lněné nitě 

 

155. 1800  

 1820 Hoffmann Anton, stolař 

 1839 Hübler Josef, drátař 

 1859 Fitz Karl, hokynář 

  Fitz Karl, hokynář 

 1883 Gruner Karl, obchodník a pekař 

 1920 Teibner Severin, zemědělec 

156. 1800 Leder Josef, kramář 

 1835 Arbter Tobias, klempíř 

 1843 Jackel Karl, tkadlec 

 1878 Thürmer Josef, hostinský 

 1910 Thiel Karl, tovární dělník 

 1914 Hanke Heinrich, tovární dělník 

 

157. 1804 Pauli Franz, tkadlec 

 1806 Hoschke Paul, krejčí 

 1818 Thiel Andreas, krejčí 

 1823 Vietz Ludwig, soustružník dřeva 

 1835 Thiel Franz, tkadlec 

  Seifert Eduard, tkadlec 

 1886 Seifert Eduard, nádeník 

 1904 Hladik Franz, cukrář 
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 1909 Hladik Adolf, cukrář 

 1938 Jauernig Oskar 

 

158. 1800 Vietz Josef, soustružník 

 1834 Vietz Ignaz, tkadlec 

 1853 Gröger Johan, kovář 

 1865 Gerstberger Ernst, stolař 

 1889 Gerstberger Adolf, pekař 

  Gerstberger Adolf, stolař 

 

159. 1822 Ludwig Johan, zedník 

 1833 Schindler Josef, tkadlec 

  Rothkugel Anton, drátař 

  Schrott Franz, tkadlec 

 1871 Willmann Johan, zedník 

 1888 Jorde Eduard, zedník 

 1894 Langhammer Raimund, krejčí 

  Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

  Birkner Guido, klempíř v továrně 

 

160. 1808 Rothkugel Franz 

 1856 Schrott Johan, drátař 

 1879 Luch Hieronymus, zámečník 

 1894 Luch, jeho syn 

 1897 Nather Josef, kovář 

 1914 Nather Hieronymus, pekař 

 

161.  Hübler Franz, kramář 

  Siegel August, sklář 

  Siegel August, sklář 

  Nickmann Johan, kovář 

  Gottwald Robert, dřevař 

 

162.  Schubert Franz 

 1813 Reichel Franz 



96 

  Ott Florian, navíječ nití 

 1823 Weiss Karl, navíječ nití 

 1836 Urban Johan, tkadlec 

 1862 Nitsch Erasmus, povozník 

 1889 Nitsch Alois, řezník 

  Nitsch Alois, stolař 

 1939 Nitschová Paula, zemědělkyně 

 

163.  Riedel Georg, podšívač oděvů 

  Thiel Franz, majitel papírny 

  Grohmann Josef, majitel továrny na nitě 

  Grohmann Guido, majitel továrny na nitě 

  Grohmann  spol. 

  Langer Josef 

 

164.  Burgert Georg, tkalcovský faktor 

 1843 Burgert Eduard, tkalcovský faktor 

  Burgertová Anna 

 1905 Gröger Adolf 

 

165.  Nitsch Josef, hostinský 

  Krist Stephan, kloboučník 

 1850 Lukas Mathias, zámečník 

 1886 Teibner Johan, hostinský 

 1925 Fochler Franz, hostinský 

 1930 Wallentin Max, hostinský 

 

166.  Rotter Franz, povozník 

 1817 Lehr Karl, nádeník 

 1828 Wanke Anton, zámečník 

 1834 Leiter Franz, soustružník 

 1867 Partschová Karoline 

 1883 Titz Albert, švec 

 1898 Teibner Johan 

 1925 Teibnerová Marie 

  Teibner Arnold 
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167.  Habel Johan 

 1828 Stefan Josef, pekař 

 1836 Steiner Anton, puškař 

 1843 Drechsler Martin, revírník 

  Drechsler Johan, zámečník 

 1854 Lukas Mathias, zámečník 

 1869 Lukas Alois, zámečník 

 1878 Bischof Gustav, kramář 

  Bischof Adolf, stolař 

 

168. 1818 Rössner Peter 

  Wanke Josef, tkadlec 

 1845 Grohmann Josef, majitel továrny na nitě 

 1856 Siegel Franz, povozník 

 1889 Schmidt Josef, zámečník 

  Wache Gustav, zemědělec 

169.  Ludwig Josef, zedník 

 1834 Ludwig Alois, tkadlec 

 1867 Bittmann Josef, zedník 

 1870 Bittmann Eduard, zámečník 

 1895 Bittmann Eduard, zámečník 

 

170. 1820 Weissner Josef, nádeník 

  Heisig Josef, tkadlec 

 1832 Breitschädel Josef, sklář 

 1834 Hanel Josef, tkadlec 

 1870 Hanel Moriz, tkadlec  

 1874 Hilscher Johan, stolař 

 1875 Gruner Karl, hokynář 

 1883 Ludwig Johan, penzionovaný hutní správce 

 1893 vdova Ludwigová 

 1898 Schoske Reinhard, listonoš 

  Locke Peter, soukromník 

 

171. 1818 Geier Johan 

  Geier Vinzenz, dřevař 
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 1876 Schönwälder Franz, dělník v továrně 

 1878 Schinzel Josef, dělník v továrně 

  Willmann Johan, skladník 

  Willmannová Anna, jeho vdova 

 

172. 1832 Weiss Amand, mlynář 

 1833 Weiss Josef, obchodník s popelem 

 1841 Raab Johan, výrobce nářadí 

  Kunz Vinzenz, tkadlec 

 1845 Göbel Karl, tkadlec 

 1859 Krigisch Franz, nádeník 

 1867 Schrott Josef, kovář 

 1904 Schrott Josef, sochař 

 1914 Höger Johan, trafikant 

 

173.  Nitsch Franz, tesař 

 1835 Nitsch Franz, tesař 

  Ludwig Franz 

  Kunz Franz, dělník v huti 

  Langer Johan, tesař 

 1908 Schreiber Rudolf, tovární dělník 

 

174. 1829 Ihm Jakob, tkadlec 

 1830 Weiss Karl, koželuh a navíječ příze 

 1834 Hasner Josef, tkadlec 

 1871 Hasner Albert, soustružník 

 1878 Beutel Johan, nádeník 

 1905  Gross Josef, kočí 

  Nicke Max, tovární dělník 

 

175.  Geier Johan, kloboučník 

 1836 Beier Peter, krejčí 

 1854 Beier Wilhelm, mýdlař 

 1860 Richter Eduard, hostinský a řezník 

 1888 Georg Josef, krejčí a hostinský 
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 1911 Georg Alois, hostinský 

 1912 Fuhrmann Johan, hostinský 

 1918 Fuhrmannová Ottilie, hostinská 

 1921 Beierová Ottilie, hostinská 

 

176.  Hoffmann Leopold Franz, tkadlec 

 1829 Riedel Franz, tkadlec 

 1852 Partsch Anton, vazač příze 

 1883 Glauch Josef, dělník v továrně 

 1920 Beck Adolf, dělník v továrně 

 

177.  Höger Andreas, tesař 

 1856 Glatzel Anton, výrobce přezek 

 1886 Gross Karl, povozník 

 1920 Schinzel Josef, kočí 

178. 1841 Engel Johan, dřevař 

  Engel Johan, tkadlec 

 1862 Kraus Valentin, tkadlec 

 1883 Philipp Theodor, dělník v továrně 

 1887 Münzberg Josef, dělník v továrně 

 1905 Thiel Adolf, dělník v továrně 

 1935 Thiel Rudolf, dělník v továrně 

 

179.  Richter Ignaz, tkadlec 

 1856 Nitsch Ignaz, krejčí 

 1878 Lowak Josef, drátař 

 1886 Dittrichová Theresia 

 1887 spolek Záložna 

 1888 Reinhold Josef, švec  

 1906 Bernert Adolf  

 1920 Bernertová Amalia 

 

180. 1820 Streit Balthasar, tkadlec 

 1861 Streit Franz, tkadlec 

 1885 Fitz Alois, uklízeč ulic 
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 1895 Proske Franz, stolař 

 1920 Proske Karl, stolař 

 

181.  Pfeiler Johan, navíječ příze 

 1848 Beier Michael, tkadlec 

 1858 Beier Peter, tkadlec 

 1874 Frömel Hilarius, tesař 

 1894 Frömel Albert, zedník 

 1898 Bannert Josef 

 1901 Bocková Franziska 

 

182. 1854 Weixler Josef, tkadlec 

 1857 Weixlerová Anna a Karolina, tkadleny 

 1891 Schittenhelm Josef 

 1904 Gröger Josef, švec 

 1907 Jorde Adolf, stolař 

 1930 Schoske Reinhard, listonoš 

 

183.  Höger Josef, tesař 

 1847 Storchová Josefa 

 1852 Storch Adolf, sklář 

 1869 Willmann Johan, zedník 

 1899 Lowag Josef, důlní inženýr 

 1912 Lowagová Karolina 

 1928 Deseive Eduard, výrobce kartáčů 

 

184. 1864 Ludwig Johan, nádeník 

 1879 Krigisch Franz, nádeník 

 1880 Fitz Ferdinand, drátař 

 1896 Schanter Johan, krejčí 

 1910 Faberová Maria 

 1936 Seidel Hieronymus, švec 

 

185.  Schrott Johan, drátař 

 1855 Luch Hieronymus, zámečník 
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 1859 Seidel Johan, nádeník 

 1897 Henkel Josef, tovární dělník 

 1930 Henkel Rudolf, elektrikář 

 

186. 1825 Göttlinger Josef, tkadlec 

 1828 Nitsch Josef, povozník 

 1886 Nitsch Josef, povozník 

 1904 Zwienerová Aloisia 

 1920 Nitsch Wilhelm, obchodník 

 

187.  Gläser Franz, tkadlec 

  Vogt Josef, povozník 

  Nitsch Erasmus, povozník 

  Bannert Johan, nádeník 

  Rotter Anton, tovaryš v kovárně 

  Schwammel Anton, dělník v továrně 

  Plisch Gustav, strojník 

 1910 Plischová Anna 

 

188.  Kohautovski Franz, stolař 

  Müller Bernhard, zámečník 

  Müller Hubert, zámečník 

 1910 Müller Alois, zámečník 

 

189.  Heisig Anton, tkadlec 

  Thiel Andreas, obchodník 

  Thiel Kaspar, tesař 

 1922 Leder Richard, elektrikář 

 

190.  Brückner Josef, tesař 

  Stöhr Karl, drátař 

  Nitsch Anton, povozník 

  Neugebauer Franz, tkadlec 

  Drexler Franz, výrobce nýtů a pil 

  Drexler Wilhelm, výrobce nýtů a pil 
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  Weissová Amalia 

 1908 Knoblichová Maria 

 1943 Knoblich Viktor, sedlář 

 

191.  Glauch Franz, krejčí 

  Müller Anton, povozník 

 1886 Knoblich Fridolin, hospodář 

 1920 Knoblich Rudolf, hospodář 

 

192.  Klein Ferdinand, tkadlec 

  Borgert Alois, tkadlec 

 1889 Geisler Josef, soustružník 

 1919 Krausová Johana, jeho dcera 

 

 

193.  Neugebauer Josef, bělič příze 

  Neugebauer Michael, bělič příze 

  Richter Josef 

  Adolf Richter  spol., sklárna 

 1936 Johan Lessmann, továrna na drátěné kartáče 

 

194.  Schubert Franz, majitel bělidla 

  Richter Josef 

  Richter Moritz (chem. továrna) 

 1898 Richter Adolf (sklárna) 

  Richter Adolf 

 

195. 1838 Heisig Anton, tkadlec 

 1879 Schmied Eduard, obchodník se dřevem 

 1883 Schindler Ernst, ranhojič 

 1893 Horny Karl, kolář 

  Kühnel Gustav, řezník 

 1938 Kühnelová Klara, jeho vdova 
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196. 1840 Eisenbach Kaspar, majitel továrny na železo 

 1858 Grohmann Eduard, majitel přádelny 

 1911 Grohmann Hugo, majitel továrny 

 1929 Grohmann Edgar, majitel továrny 

 

197.  hájovna v lese před Pustým Zejfem 

 1924 přeloženo do Hedvičiny aleje 

  Herbert Kunisch 

 

198. 1853  postaveno 

 1868 Grohmann Adolf, majitel továrny 

 1874 Schmidlau Franz, hostinský 

 1889 Kürner Johan, hostinský 

  Langer, hostinský 

 1909 Karger Adolf, hostinský 

 

199. 1868 přádelna lnu Franz Primavesi 

 1884 Brandhuber Karl, majitel továrny na jutu 

 1920 přádelna juty a tkalcovna Prag, a. s. 

 1934 zbořeno, číslo přeneseno na Schillerovu ulici, Alinze Franz 

 

200. 1870 škola v Buchberkstálu, postaveno na vrbenském pozemku 

 1928 přeloženo na Schillerovu ulici 

  Kalina Anton, dílovedoucí 

 1938 Blaschke Karl, vrchní finanční správce 

 

201. 1875 Adam Josef, zedník 

  Thiel Adolf, stolař 

 1886 Nickmann Karl, správce 

 1900 Janetzky Johan, hodinář 

 1928 Rudorferová Irma, jeho dcera 

 

202. 1878 Meier J. Karl, zedník 

 1883 Weber Leo, lékárník 

 1897 Markovac Robert, lékárník 

  Meissner Bruno, lékárník 
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203. 1879 Grohmann Josef, soukromník 

 1884 Grohmann  spol., majitel továrny na nitě 

 

204. 1880 budova železniční stanice 

 

205. 1881 Nitsch Josef, pila 

 

206. 1880 Schrott Konrad, zedník 

  vdova Schrottová 

 1902 Laumann Benedikt, brusič skla 

  Gesierich Albert, zemědělec 

 

207. 1885 Meier Karl, zedník 

  vdova Meierová 

  Grohmann  spol., továrna na nitě 

208. 1885 Richter Adolf, majitel sklárny 

 

209. 1885  Richter Adolf, majitel sklárny 

 

210. 1891 Richter Adolf, majitel sklárny 

 

211. 1889 Rother Adolf, obchodník 

 1914 Rother Alois, kožešník 

 

212. 1891 

 1896 Bartschová Marie, vdova 

 1936 Lindnerová Anna, tovární dělnice 

 

213. 1891  

 1898 Reichel, lesní dozorce 

  Güttlerová Marie, vdova 

  Pradel Johan, zámečník 

 

 

214. 1891  

 1895 Kommerová Aloisia, obchodnice 
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 1910 Grohmann Eduard, tkalcovna 

 1911 Grohmann Hugo 

 1929 Grohmann Edgar 

 

215. 1891 Nitsch Adalbert, obchodník 

  Nitsch August, úředník 

 

216. 1892 Meier Karl, zedník 

  Rossmann Franz, zemědělec 

  Ulrich Alois, stavbyvedoucí 

  Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

217. 1896 konzumní spolek Vrbno
77

 

 1940 Kaller Rudolf, řezník 

218. 1897 Grohmann Adolf a syn, továrna na kovové zboží 

 

219.  obec (byt hřbitovního hlídače) 

 

220.  Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

221.  Meier Paul, zedník 

 1906 Brandhuber Karl, továrna na jutu 

 1933 Wenzel Josef, pekař 

 

222. 1898 spořitelna Vrbno 

 1910 Grohmann Eduard, přádelna 

 1911 Grohmann Hugo 

 1929 Grohmann Edgar 

 

223. 1895 Jorde Eduard 

 1914 Grohmann Adolf a syn 

224. 1897 Straube Karl Dr., lékař 

 1934 Schilz Felix, číšník 

 

225.  Grohmann  spol., továrna na nitě 

                                                 
77

 Typ spotřebního družstva. 
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226.  Thanel Rudolf, účetní 

  Streimerwöger 

  Drtil Anton, odborný učitel 

  Drtilová Julie, jeho vdova 

  Beck Richard, účetní 

 

227.   Hackenberg Alois, stolař 

  Kunzová Marie, jeho dcera 

 

228.  Ulrich Ferdinand, zednický mistr 

  Kreuzer Adolf, pekařský mistr 

 

229.  spořitelna Vrbno 

  Riedel Alfred, úředník 

  Riedelová Johana, jeho vdova 

230.  Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

231. 1900 Murgatschová Marie 

  Seidelová Amalia 

 

232. 1901 Gross Johan, krejčí 

  Gross Hubert, úředník 

  Gross Albert, dílovedoucí 

 

233. 1904 spořitelna 

 1905 Hoffmann Albert, zedník 

  Pfüttová Marie 

 1909 Grohmann Eduard, přádelna ve Vrbně 

 1911 Grohmann Hugo 

 1929 Grohmann Edgar 

 

234. 1904 Gerstberger Adolf, pekař 

  vdova Gerstbergerová 

  Gerstbergerová Olga 

 

235.  Rotter Josef, drážní úředník 

  Scholz Franz, četnický strážmistr 
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236.  Schromm Wilhelm 

 1909 Mihatschová Marie 

  Muhrovi Eduard a Elsa 

 

237.  Hoffmann Franz 

  Brandhuber M. R. a Primavesi, přádelna juty a tkalcovna ve Vrbně 

  Herfert Adolf 

 

238. 1903 Lichtblau Johan, knihkupec 

 1925 Lichtblau Emil, knihkupec 

 1935 spořitelna Vrbno 

 

239. 1904 Schindler Emil, kolář 

 1910 Lukschová Wilhelmine, obchodnice 

 1945 Luksch Emmerich, obchodník 

 

240. 1905 Thanel Rudolf, účetní 

 1911 Grohmann Hugo, továrník 

 1939 Grohmann Edgar, továrník 

 

241. 1905 Schön Adolf, skladník 

 1921 Vietz Robert, soukromník 

 1925 Thomas Johan, krejčí 

 

242. 1906 Jorde Adolf, stolař 

 1927 Jorde Adolf, stolař 

 

243. 1907 Ullrich Alois, stavbyvedoucí, a Leopoldine 

 1929 Zimmer Moritz, poštmistr 

 

244. 1907 Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

245. 1907 Primavesi M. R. a Brandhuber, přádelna juty a tkalcovna ve Vrbně 

 1933 Rubin Franz, dílovedoucí 

 1938 Rubin Josef, úředník 
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246. 1907 Primavesi a Brandhuber, přádelna juty 

 1933 Högerová Josef, Berlín 

 

247. 1907 dříve Irrgeher Johan, sklář 

 1908 Irrgeherová Marie, vdova 

  Irrgeher Johan, sklář 

 

248. 1907 Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

249. 1908 Grohmann Adolf a syn, továrna na kovové zboží 

 

250. 1908 Adolf Richter  spol., sklárna 

 

251. 1909 Gross Karl, zemědělec, a Theresia 

 1926 Gross Josef, zemědělec 

 

252.  Pfefferl Engelbert a Marie 

  Pfefferlová Marie, vdova 

  Kukla Robert, úředník 

 

253. 1909 továrna na jutu Vrbno 

 1934 Scharbert Oskar, obuvnický mistr 

 

254.  Olajosi Helene, soukromnice 

 

255. 1910 Primavesi a Brandhuber, továrna na jutu 

 1934 Seifert Karl, obuvnický mistr 

 

256.   Primavesi a Brandhuber, továrna na jutu 

 1934 Sturm Alois Dr., lékař 

 

257.  Primavesi a Brandhuber, továrna na jutu 

 1934 Nakel Heinrich, zemědělec 
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258.  Primavesi a Brandhuber, továrna na jutu 

 1934 Schmidt Otto, dopravce 

 

259. 1910 Primavesi a Brandhuber, továrna na jutu 

 1934 Sommer Bruno, vedoucí mandlu 

 

260. 1910 Nitsch Josef, tesařství 

  pila 

 

261. 1918 Neumann Alfred, úředník 

 

262.  Grimme Johan 

 1932 Schönwlader Josef, tesař 

263.  Rotter Adolf, obchodník 

  Hanel Johan, obuvnický mistr 

 

264.  König Ferdinand, majitel továrny na zátky 

 

265.  Richter Adolf  spol., sklárna 

 

266.  Richter Adolf  spol., sklárna 

 

267.  Richter Adolf  spol., sklárna 

 

268.  Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

269.  Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

270.  Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

271.  Georg Alois 

  Beierová Ottilie, hostinská 

 

272.  Grohmann Adolf a syn, továrna na kovové zboží 
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273.  Grohmann Adolf a syn, továrna na kovové zboží 

 

274.   Grohmann Eduard, přádelna 

 

275. 1909 Grohmann Hugo, továrník  

 1929 Grohmann Eduard, továrník 

 

276. 1910 Primavesi a Brandhuber, přádelna juty 

 1934 evangelická církevní obec 

 

277. 1910 Ullrich Alois, stavbyvedoucí, a Leopoldine 

 1918 Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

278. 1913 Ulrich, Ferdinand, zednický mistr 

 

279. 1910 Till Johan, zemědělec 

 1925 Tillová Antonia, zemědělkyně 

 

280. 1913 Grohmann Adolf a syn, kovové zboží 

 

281. 1911 Frömel Albert, kamnář 

 1929 Frömel Josef, kamnář 

 

282. 1928 Müller Ferdinand, portýr 

 1938 Müllerová Mathilde, vdova 

 

283. 1928 Schneider Alois, předák 

 

284. 1912 Ludwig Paul, pokrývačský mistr 

 1928 Rotter Otto, pokrývačský mistr 

 

285. 1912 Stiel Wendelin, zámečník 

  Stiel Guido, dílovedoucí 

 

286. 1913 Skatulla Paul, odborný učitel 
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 1919 Franke Eugen, knihtiskař 

 1933 Schenk Franz, odborný učitel 

 

287. 1913 Grohmann Hugo, továrník 

 1929 Grohmann Edgar, továrník 

 

288.  1913 Grohmann Hugo, továrník 

 1929 Grohmann Edgar, továrník 

 

289. 1913 obec (sklad hasicího nářadí) 

 

290. 1913 obec (tělocvična) 

 

291. 1913 stavební společenstvo 

 1938 Klauser Franz, kadeřník 

 

292. 1914 Engelová Bernhardine 

 

293. 1914 Kieslichová Marie, vdova 

 

294. Krischker Leo, úředník 

 

295. 1915 Leder Josef, úředník 

 

296. 1919 Franke Felix, knihtiskař 

 1923 Franke Eugen, knihtiskař 

 1933 Aulich Franz, knihtiskař 

 

297. 1919 Barth Karl, Vídeň 

 

298. 1920 Grohmann Fritz, továrník 

 

299. 1920 Olbrich Hans, fotograf 

 

300. 1922 Dorazil H. 

 1938 Grohmann Edgar, továrník 
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301. 1922 Mücke Emil, malíř 

 1941 Mücke Gustav, malíř 

 

302.  König Ferdinand a syn, továrna za zátky 

 

303. 1922 Schmidt Josef, obuvnický mistr 

 

304. 1922 Barthová Ottilie, soukromnice 

 

305. 1923 Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

306. 1923 Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

307. 1923 Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

308. 1924 Grohmann Kurt, továrník 

 

309. 1924 Schmidt Moritz, pekař 

 

310. 1924 Všeobecná nemocenská pokladna 

 

311. 1925 Scharbert Rudolf, pekař 

 1938 Schrenk Otto, úředník 

 

312. 1925 Stritzky Richard, dentista 

 

313. 1924 Heinzová Anna, vdova 

 

314. 1924 Grohmann Adolf a syn, kovové zboží 

 

315. 1925 Schittenhelm Josef, dílovedoucí ve výslužbě 

 

316. 1925 Jauernig Wilhelm, zednický polír 

 

317. 1928 Matzunsky Leo, ředitel měšťanské školy 
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318. 1925 Aresinová Cecilie, majitelka obchodu s mlékem 

 

319. 1925 Urban Rudolf, kovářský mistr 

 

320. 1926 Dezort Alfred a Heinz, úředníci 

 

321. 1926 Thienel Johan, obchodník 

 

322. 1926 továrna na jutu Vrbno 

 1934 Wenzel Josef, pekař 

323.  1926 továrna na jutu Vrbno 

 1934 Wenzel Josef, pekař 

 

324. 1928 Hackenberg Josef, stolař 

 1939 Hackenberg Walter, stolař 

 

325. 1928 obec (přístavba k chudobinci) 

 

326. 1928 Kraus Adolf, úředník 

 

327. 1928 Kargerová Aloisia, hostinská 

 

328. 1928 Hanke Adolf, portýr 

 

329. 1929 Seidel Rudolf, dřevař 

 

330. 1929 Ulrich Alois, stavbyvedoucí 

 

331. 1929 Ospald Adolf, zámečník 

 

332. 1929 Peschke Alfred, kadeřník 

 

333. 1928 Herrmann Adolf, úředník ve výslužbě 

  Herrmannová Ottilie, soukromnice 
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334. 1928 Fochler Albert, hoteliér 

 

335. 1929 Hellmann Josef, výrobce bot 

 

336. 1929 Langenickel Josef, strojvůdce 

 

337. 1929 Bräuer Alfred, úředník 

 

338. 1928 Poppe Erich, knihvazač 

 

339. 1929 Nather Hieronymus, pekař 

 

340. 1929 Leder Max, úředník 

 

341. 1929 Kunischová Anna, vdova 

 

342. 1929 Frömel Albert, kamnář 

 

343. 1929 Langer Karl, zámečník 

 

344. 1930 Rohrbach Hermann, poštovní asistent 

 

345. 1930 Ludwig Max, sochař 

 1940 Georg Karl, úředník 

 

346. 1930 Schörger Albin, železničář 

 

347. 1930 Grohmann Lothar, továrník 

 

348. 1930 Schoske Reinhard, poštovní podúředník 

 

349. 1930 Hilscher Rudolf, městský úředník 

 

350. 1930 Gröger Oskar, řezník 
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351. 1930 Krommer Johan, řezník 

 

352. 1930 Wilschke Josef 

 1934 Gröger Alois, portýr 

 

353. 1930 Stiel Guido, dílovedoucí 

 

354. 1931 Kandler Leo, dílovedoucí 

 

355. 1931 obec Vrbno 

356. 1931 Jorde Oskar, stolař 

 

357. 1931 Hladik Adolf, cukrář 

 

358. 1931 Nickmann Hugo, stolař 

 

359. 1931 Kretschmer Johan, penzista 

 

360. 1931 Prenner Theodor, kovodělník 

 

361. 1931 Biener Franz, přednosta stanice 

 

362. 1931 Beier Severin, penzista 

 

363. 1932 Bartschová Josefa, penzistka 

 

364. 1932 Bartsch Robert, dřevař 

 

365. 1932 Streit Alfred, lesní hlídač 

 

366. 1932 Fritsch Adolf, dílovedoucí 

 

367. 1932 Gottwald Gustav 

 

368. 1932 Schmidt Moritz, pekař 
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369. 1933 Kieslich Wilhelm, zámečník 

 

370. 1933 Zelderová Anna, vdova 

 

371. 1933 Müller Johan, úředník ve výslužbě 

 

372. 1933 Ossadnik Robert, úředník ve výslužbě 

 

373. 1933 Mayer Otto, zedník 

374. 1934 Jorde Otto, automechanik 

 

375. 1934 Kippe Gustav, úředník 

 

376. 1934 Schön Rudolf, nadučitel 

 

377. 1932 Trörmer Alois, klempíř 

 

378. 1934 Thiel Josef, smíšené zboží 

 

379. 1933 Hein Emil, zámečník 

 

380. 1933 Klos Ferdinand, úředník 

 

381. 1933 Weiserová Hedwiga, soukromnice 

 

382. 1935 Beck Alfred, kočí 

 

383. 1933 Jorde Bruno, malíř 

 

384. 1934 Riedel Gustav, tovární dělník 

 

385. 1935 Glauch Ernst, vedoucí nemocenské pokladny 

 

386. 1936 Rieber Hannes Dr., lékař 

 



117 

387. 1936 Schaffer Otto, tesař 

 

388. 1936 Leiterová Berta, soukromnice 

 

389. 1937 obec (úřední budova) 

 

390. 1937 Weihrich Otto, inženýr 

 

391. 1937 Richter Adolf, úředník 

 

392. 1937 Alscher Ernst, úředník 

393. 1938 Fitz Karl, předák 

 

394. 1938 Hauke Alois, silniční hlídač 

 

395. 1938 Bathelt Erwin, hodinář 

 

396. 1938 Czerny Bruno, zvěrolékař 

 

397. 1938 Törmer Alois, klempíř 

 

398. 1938 Grohmann  spol., továrna na nitě 

 

399. 1939 Německé říšské dráhy 

 

400. 1939 Německé říšské dráhy 

 

401. 1939 Německé říšské dráhy 

 

402.  Osidlovací společnost Nová vlast 

 

403.   Osidlovací společnost Nová vlast 
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Řemeslníci, živnostníci, obchodníci a jiná povolání 

Lékaři: 

Schindler Ernst, Kopečná ulice 113 

Dr. Straube Karl, Nádražní ulice 224 

Dr. Weigler Johan, Hradní ulice 83 

 

Lékárníci: 

Markovac Robert, Nádražní ulice 202 

 

Pekaři: 

Gerstberger Adolf, Myslivecká ulice 234 

Gross Josef, Náměstí 63 

Grüner Karl, Myslivecká ulice 155 

Günzel Wilhelm, Náměstí 131 

Mattner Rudolf, Cukmantelská ulice 103 

Scharbert Rudolf, Fürstenwaldská ulice 44 

Schmidt Moritz, Fürstenwaldská ulice 47 

 

Stavební kancelář: 

Ulrich Ferdinand, Nádražní ulice 228 

 

Bednář: 

Hilscher Josef, Myslivecká ulice 52 
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Knihvazači: 

Coulon Friedrich, Andělskohorská ulice 133 

Poppe Julius, Andělskohorská ulice 128 

 

Knihtiskař: 

Franke Felix, Náměstí 66 

 

Knihkupectví: 

Lichtblau Johan, Kopečná ulice 238 

 

Kartáčníci: 

Deseife Eduard, Myslivecká ulice 234 

Wagner Johan, Náměstí 126 

 

Soustružník: 

Geisler Josef, Myslivecká ulice 192 

 

Železářství: 

Nitsch Adalbert, Karlostudánecká ulice 215 

 

Pilníkář: 

Matzunski Josef, Střelniční ulice 27 

 

Obchod s rybami: 

Kausch Johan, Kopečná ulice 85 

 

Fiakry: 

Jüttner August, Cukmantelská ulice 142 

Kausch Johan, Kopečná ulice 85 

Schubert Emil, Kopečná ulice 107 

Till Robert, Střelniční ulice 24 



120 

Přepravci: 

Kausch Johan, Kopečná ulice 85 

Kroker Ernst, Střelniční ulice 33 

 

Kadeřníci, holiči: 

Breyer Rudolf, Nádražní ulice 236 

Fritsch Josef, Cukmantelská ulice 93 

Niessner Georg, Náměstí 72 

 

Řezníci: 

Aue Ernst, Náměstí 129 

Brückner Moritz, Náměstí 68 

Kühnel Gustav, Myslivecká ulice 195 

Meissner Anton, Cukmantelská ulice 100 

Muhr Otto, Náměstí 69 

Schmidt Othmar, Kopečná ulice 110 

 

Hostince: 

Beier Robert, Náměstí 66 

Brückner Moritz, Náměstí 68 

Gröger Josef, Cukmantelská ulice 94 

Georg Alois, Náměstí 175 

Karger Adolf, Karlostudánecká ulice 198 

Ludwigová Julie, Náměstí 11 

Meissner Anton, Cukmantelská ulice 100 

Müller Adolf, Fürstenwaldská ulice 50 

Schrott Konrad, Náměstí 129 

Schilder F., Cukmantelská ulice  

Schubert Emil, Kopečná ulice 107 

Teipner Johan, Myslivecká ulice 165 
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Zahradníci: 

Ascher Julius, Karlostudánecká ulice 274 

Bräuer Emil, Karlostudánecká ulice 273 

Lehar Josef, Kopečná ulice 83 

Ulrich Rudolf, Náměstí 128 

 

Obchodníci s nádobím: 

Gross Josef, Náměstí 63 

Hanel Johan, Kopečná ulice 263 

Luwová Wilhelmina, Myslivecká ulice 239 

Olrich Johan, Cukmantelská ulice 101 

 

Koželuh: 

Schober Karl, Fürstenwaldská ulice 62 

 

Sklenář: 

Olbrich Johan, Cukmantelská ulice 101 

 

Smíšené zboží: 

Kommer A., Fürstenwaldská ulice 214 

Nitsch Wilhelm, Kolonie 186 

Wildner Adolf, Kopečná ulice 87 

 

Obchod se zeleninou: 

Grimm Johan, Kopečná ulice 108 

Luxová Wilhelmina, Myslivecká ulice 239 

Nackel Alois, Cukmantelská ulice 20 

Schmidt Josef, Náměstí 70 
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Hoteliéři: 

Hackenberg Adolf, Nádražní ulice 105 

Schubert Emil, Kopečná ulice 107 

 

Kloboučník: 

Peter Stephan, Náměstí 11 

 

Porodní báby: 

Schnitzlerová Anna, Myslivecká ulice 166 

Spernerová Emilie, Náměstí 126 

 

Kominík: 

Hanke Franz, Kopečná ulice 76 

 

Obchodníci: 

Beier Fridolin, Kopečná ulice 119 

Bischof Gustav, Myslivecká ulice 167) 

Felkel Hermann, Náměstí 72 

Gruner Karl, Myslivecká ulice 155 

Hirschbrich Friedrich, Náměstí 64 

Jüttner Rudolf, Cukmantelská ulice 142 

Krischker Hugo, Náměstí 122 

Kühnel Rudolf, Nádražní ulice 106 

Matschek Alois, Náměstí 130 

Nitsch Richard, Střelniční ulice 24 

Rother Adolf ml., Nádražní ulice 211 

Siegel Viktor, Náměstí 43 

 

Kožešník: 

Rozher Alois, Kopečná ulice 109 
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Lakýrníci – malíři: 

Mihatsch Josef, Nádražní ulice 236 

Mücke Emil, Střelniční ulice 29 

Tögel Ferdinand, Cukmantelská ulice 102 

 

Sběrna loterie: 

Bischof Gustav, Myslivecká ulice 167 

 

Modistka: 

Tannertová Sofie, Kopečná ulice 118 

 

Mlynář: 

Lux, Johan, Cukmantelská ulice 99 

 

Kamnář: 

Frömel Albert, Střelniční ulice 36 

 

Papírnictví a galanterie: 

Coulon Gustav, Nádražní ulice 236 

 

Fotografové: 

Coulon Gustav, Nádražní ulice 236 

Olbrich Johan, Kopečná ulice 117 

 

Plakátovací ústav: 

Niessner Gregor, Náměstí 72 

 

Sedláři a čalouníci: 

Ludwig Edmund, Kopečná ulice 238 

Polzer Karl, Kopečná ulice 77 

Tögel Ferdinand, Cukmantelská ulice 102 

Wildner Adolf, Kopečná ulice 87 
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Zámečníci: 

Müller Alois, Kolonie 188 

Nestler Adolf, Kopečná ulice 87 

 

Kováři: 

Matzunsky Alois, Kopečná ulice 82 

Matzunsky Karl, Kopečná ulice 86 

Pfefferl Engelbert, Cukmantelská ulice 92 

Urban Rudolf, Cukmantelská ulice 254 

 

Krejčí: 

Finger Albert, Andělskohorská ulice 3 

Gross Albert, Náměstí 21 

Gross Johan, Myslivecká ulice 232 

Heider Paul, Střelniční ulice 24 

Jauernig Hermann, Střelniční ulice 144 

Knoblich Adolf, Kolonie 190 

Langer Reinhard, Kopečná ulice 112 

Langhammer Karl, Karlostudánecká ulice 223 

Müller Rudolf, Náměstí 42 

Wesselsky, J., Nádražní ulice 106 

 

Výroba sodovky: 

Kausch  Johan, Kopečná ulice 85 

 

Ševci: 

Brückner Johan, Náměstí 18 

Engelbrecher Josef, Cukmantelská ulice 104 

Göbel Albert, Kopečná ulice 114 

Gröger Josef, Myslivecká ulice 182 

Günzel Rudolf, Náměstí 131 
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Hanel Johan, Kopečná ulice 263 

Klein Adolf, Náměstí 65 

Knapp Gustav, Střelniční ulice 147 

Kraus Adolf, Fürstenwaldská ulice 57 

Springer Karl, Andělskohorská ulice 14 

Warschitzka Eduard, Fürstenwaldská ulice 148 

Welzel Alois, Kopečná ulice 75 

Wimmer Eduard, Myslivecká ulice 239 

 

Pilaři: 

Rohrbach Reinholf, Myslivecká ulice 157 

Rotter Adolf, Náměstí 131 

 

Klempíři: 

Badstieber Josef, Andělskohorská ulice 7 

Czech Paul, Náměstí 126 

Streit Johan, Cukmantelská ulice 93 

Wolf Ferdinand, Náměstí 129 

 

Prodej kolků: 

Felkel Hermann, Náměstí 72 

Kühnel Rudolf, Nádražní ulice 106 

 

Trafiky: 

Auer Josef, Střelniční ulice 147 

Bischof Gustav, Myslivecká ulice 167 

Felkel Hermann, Náměstí 72 

Kühnel Rudolf, Nádražní ulice 106 

Nitsch Adalbert, Karlostudánecká ulice 215 
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Zvěrolékař: 

Renelt Friedrich, Náměstí 69 

 

Stolaři: 

Gross Wilhelm, Andělskohorská ulice 133 

Hackenberg Alois, Karlostudánecká ulice 227 

Jorde Adolf, Polní ulice 242 

Matzunsky Moritz, Kopečná ulice 80 

Meier Markus, Úzká ulice 23 

Proske Franz, Myslivecká ulice 180 

 

Hodináři: 

Janetzky Johan, Nádražní ulice 201 

Olbrich Rudolf, Kopečná ulice 89 

 

Kolář: 

Nather Johan, Andělskohorská ulice 133 

 

Prodej novin: 

Lichtblau Johan, Kopečná ulice 238 

Niessner Gregor, Náměstí 72 

 

Tesař: 

Nitsch Josef, Karlostudánecká ulice 205 

 

Cukráři: 

Auer Josef, Střelniční ulice 147 

Hladik Alois, Myslivecká ulice 157 

Melischek Johan, Náměstí 21 

Mihatsch Josef, Nádražní ulice 236 
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1611 24. června: povýšení hornické osady Fürstenwalde na „svobodné horní město“ Vrbno 

Jindřichem hrabětem z Vrbna.  

1612  21. října: císař Matyáš zde pobýval na zpáteční cestě z Vratislavi. 

1617  už v lednu bylo slyšet skřivany a drozdy. 

1621 10. června koupil Vrbno s bruntálským panstvím německý řád (za 200.000 zlatých od 

císaře Ferdinanda II., který se zmocnil panství po vyhnaných hrabatech z Vrbna). 

1621 až 1624: výstavba dřevěného katolického farního kostela arcivévodou Karlem, 

velmistrem německého řádu. 

1623 bylo Vrbno přifařeno k Andělské Hoře a zůstalo tam do roku 1723. 

1623 vyskytlo se množství případů moru; jen ve Slezsku na něj údajně zemřelo 4000 lidí. 

1626 boje mezi katolíky a protestanty 

1626 bylo zřízeno poštovní spojení mezi Vídní a Vratislaví, které jednou týdně jezdilo před 

Brno – Olomouc – Andělskou Horu – Vrbno – Cukmantl – Nisu a mělo boční linii 

Šternberk – Opava – Ratiboř. 

1628 návrat mnoha protestantů ke katolické víře. 

1630 v celém Slezsku panovala strašná drahota a nedostatek potravin; z těchto důvodů se 

vydalo procesí na Svatý Kopeček u Olomouce. 

1632 až 1633 zuřil mor a vyžádal si mnoho lidských životů. 

1635 privilegium ke konání čtyř jarmarků, a sice v pondělí po Hromnicích, po Velikonocích, 

po sv. Janu Křtiteli a po sv. Michalu. 

1635 výstavba kostelíka sv. Josefa v blízkosti morového hřbitova na staré silnici do Andělské 

Hory. 

1635 až 1637: stavba nového zděného kostela na náměstí. 

1637 nově postavený kostel byl za velké slavnosti vysvěcen. 

1640  v pondělí po Hromnicích se konal první jarmark. 

1640  15. ledna byla na náměstí postaven pranýř – „prašný sloup“. 

1642  vpád Švédů, kteří si postavili na Vysoké hoře silně opevněný vojenský tábor; uzavření 

katolického kostela. 
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Na Svatodušní neděli zastřelili Švédové na náměstí 15 katolických mužů, mezi nimi rychtáře 

Hanse Georga Fischera, neboť násilím otevřeli kostel a konali v něm svou pobožnost. 

1642 29. června: porážka císařských vojsk Švédy u Karlovic na tzv. válečném svahu. 

1646  16. července: vydrancování a vypálení Vrbna Švédy vedenými generálem 

Königsmarckem;
78

 jen domy č. 19, 54 a 63 zůstaly ušetřeny ohně; trvalo několik let, než 

bylo město obnoveno. 

1650 čarodějnické šílenství si vyžádalo mnoho obětí také ve Slezsku; v nedalekém 

Cukmantlu bylo zaměstnáno osm katů, kteří měli s upalováním a stínáním hlav tolik 

práce, že na hranici bylo často hozeno šest až osm těchto nešťastnic najednou. 

1652 bylo otevřeno císařské skladiště soli. 

1655 12. července: vysvěcení farního kostela světícím biskupem Janem Gobarem  

z Olomouce. 

1660 bylo městečko znovu celé vystavěno, dolování ale mezitím zcela zaniklo. 

1660 nové číslování domů. 

1662 byla tak teplá zima, že nebylo třeba topit, a mnoho stromů bylo již v únoru v plném 

květu. 

1663 Slezskem projíždělo množství cikánů jako tureckých špehů, přivezli a utratili spoustu 

falešného zlata. 

1667 byla velmi tuhá a dlouhá zima – v květnu se v celém okolí dalo stále velmi dobře 

sáňkovat v hlubokém sněhu. 

1669 6. března byla dvacetiletá Agnes Metznerová upálena jako čarodějnice. 

1670 velmi tuhá zima, takže všechno zmrzlo. 

1671 velmi horké léto, vše uschlo, vznikaly požáry a lesní požáry. 

1671 začala města Bruntál, Andělská Hora a Vrbno společně provozovat zlaté doly v Suchém 

Zejfu; provoz trval do roku 1742. 

1677 11. dubna byla vydána cechovní pravidla pro pláteníky a cíchaře ve 22 článcích, další 

byla vydána 17. prosince 1689. 

1679 nové potvrzení „soudní svobody“ velmistrem Janem Kašparem z Ampringenu.
79

 

1692 12. srpna: silné zemětřesení, domy silně popraskaly, z hor se valily kusy skal. 

                                                 
78

 Hans Christoff Königsmarck (1605-1663), generál švédských vojsk za třicetileté války, nejprve v císařském 

vojsku, v roce 1630 vstoupil do švédských služeb, proslavil se zejména obléháním Prahy v roce 1648 
79

 Jan Kašpar von Ampringen (1619-1684), místodržícím německého řádu v letech 1653-1664, velmistrem 

v letech 1664-1684. 
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1702 zavedení tabákového monopolu. 

1705  v celém Slezsku byly zavedeny shodné míry a váhy. 

1706 12. srpna bylo totální zatmění Slunce, kdy v poledne bylo tak temno, že se muselo 

zažehnout světlo, a byly vidět hvězdy na obloze. 

1709 panovala velmi krutá zima, která trvala 136 dní a dostala název „mrazivá zima“. 

1722 se již v lednu přestalo topit. 

1723 Vrbno získalo vlastní duchovní správu s lokálním kaplanem. 

1724 stavba první farní budovy za 900 zlatých. 

1724 vydán řád pro pláteníky a výrobce roušek ve Slezsku. 

1725 zdejší měšťan Josef Schubert přesadil první brambory ze Špachova do Vrbna; první 

brambory ve Slezsku byly vypěstovány v roce 1722 ve Špachově. 

1731 zavedení c. k. celních poplatků v Rakousku. 

1734 Velikonoce byly 25. dubna, nejpozdější velikonoční termín. 

1736 v důsledku vytrvalých lijáků přišla neúroda, takže vše na poli shnilo a zašlo. 

1739 11. listopadu řádila hrozná vichřice, která způsobila velké škody – následovala velmi 

krutá zima. Z farního kostela vichřice shodila makovici, kříž i korouhvičku. 

1740 od 9. do 12. ledna bylo hrozné, vichřicemi doprovázené chladno, kterému podléhala 

zvířata i lidé. 

1740 v srpnu byly silné bouřky, ničivé průtrže mračen. 

1741 12. ledna byla hrozná vichřice. 

1741 až 1745 množství mašírování pruských vojsk, kvartýrování a drancování během 

slezských válek. 

1748 zavedení konvenční měny;
80

 velmi mírná zima.  

1748 na podzim „partie jako mraky“, objevila se velká hejna kobylek a ožrala zahrady a pole. 

1750 25. srpna se spustila velká průtrž mračen. 

1750 zřízení poštovního úřadu, zavedení spojení poštovním vozem do Frývaldova, Bruntálu a 

Cukmantlu, dostavníkové spojení s přepravou osob do Bruntálu, Olomouce, Šternberku 

a Opavy. 

1754 byla ve Slezsku první konskripce.  

                                                 
80

 Konvenční měna – měnový systém zavedený počátkem 2. poloviny 18. století v Rakousku a Bavorsku, jehož 

zásady definovala mincovní dohoda (konvence) z 21. září 1753. Jejím základním nominálem zůstával tolar 

dělený na krejcary. V roce 1811 ji vystřídala měna vídeňská. 
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1755 stálo kuře 10 krejcarů, polovina telete 2 zlaté 42 krejcarů, 1 ½ vědra
81

 piva 2 zlaté 9 

krejcarů, pár kapounů 54 krejcarů, vědro rakouského vína 12 zlatých, pecen chleba 6 

krejcarů, celá šunka 1 zlatý, 1 máz
82

 piva 4 groše. 

1757 nepřátelské kvartýrování, drancování při sedmileté válce. 

1758 opakující se boje mezi Rakušany a Prusy. 

1760 strašný hlad a bída mezi zchudlým obyvatelstvem; šefl
83

 obilí stál 20 až 24 zlatých. 

1763 mělo dříve nezadlužené město dluh 34.000 zlatých. 

1766 6. července pobýval ve Vrbně císař Josef II., který přijel z Bruntálu, a 7. července odjel 

do Cukmantlu – bydlel v „Rösnerově domě“. 

1768 v důsledku vytrvalých lijáků a průtrží mračen ničivé záplavy řekou Opavou, údolí 

Opavy připomínalo písčinu. 

1770 10. února: františkánští mniši Anton Böhm a Markarius Gielg zřídili městský špitál 

„chudobinec“ s kaplí. 

1771 až 1772 velká drahota, hlad a bída a nakažlivé choroby. 

1771 platilo se 10 až 20 krejcarů denní mzdy, mzda za štípání dřeva byla za 1 sáh
84

 tvrdého 

dřeva 6 krejcarů, měkkého dřeva 4 krejcary. 

1784 20. dubna velké záplavy řekou Opavou. Lávky a mosty byly strženy, mnoho domů 

zničeno. 

1785 byla velmi dlouhá zima, která trvala až hluboko do května. 

1786 v noci z 26. na 27. února bylo silné zemětřesení; v březnu povodeň. 

1790 stála libra
85

 hovězího masa 5 krejcarů, telecího 4 ½ krejcaru, skopového 4 krejcary a 

vepřového 6 krejcarů. 

1797 stál sáh měkkého dřeva 2 zlaté 33 krejcarů, sáh tvrdého dřeva 3 zlaté 33 krejcarů. 

1800 14. listopadu: všeobecné verbování do armády arcivévodou Karlem a četné odvody na 

vojnu. 

1800 velmi horké léto. 

                                                 
81

 Vědro = 40 mázů, asi 56 litrů. 
82

 Máz = asi 1,4 litry. 
83

 Šefl – též korec nebo měřice, objemová jednotka na obilí, pohybovala se mezi 61 a 93 litry. 
84

 Sáh = asi 1,89 m. 
85

 Libra = asi 0,53 kg. 
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C. K. soukromá továrna na lněné, bavlněné a pletené zboží Grohmann  spol., 1800. 

 

1802 v březnu povodeň, od června do listopadu málo deště, proto drahota a bída. 

1804 stála libra soli 4 krejcary. 

1805 byly znovu očíslovány domy. 

1806 až 1807 panovala všeobecná drahota; velmi mírná zima. 

1811 20. února zaveden císařský finanční patent.
86

 

1811 velké sucho a nedostatek vody. 

1812 dostal nádeník denně mzdu 12 krejcarů. 

1813 povodeň a velké záplavy. 

1813 Velikonoce připadly na 23. březen, což se stává jen velmi zřídka. 

1814 11. června ležela ráno silná jinovatka, září přineslo silné ochlazení. 

1815 panoval neobvyklý chlad. 

1816 29. září shořel chudobinec a kaple. 

1817 povodeň a záplavy, velká drahota. 

1818 panovala v červenci zcela nesnesitelná horka. 

                                                 
86

 Měnová reforma vyvolaná státním bankrotem Rakouska (v důsledku napoleonských válek), při němž se 

zhroutila měna. Císařský patent z 20. února 1811 nařídil výměnu bankovek a mincí z obecného kovu v poměru 5 

: 1 za výměnné papíry, tzv. šajny. 
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1818 čítalo Vrbno 170 domů s 1272 obyvateli; z nich bylo 1250 katolíků a 22 protestantů. 

Školou povinných dětí bylo ve dvoutřídní obecné škole 145. 

1819 velká voda a záplavy; velmi horké léto. 

1821 13. a 30. listopadu velká vichřice, která napáchala mnoho škod. 

1821 na konci května se v obydlích muselo kvůli velkému chladnu znovu topit; předtím už 

několik týdnů panovalo nejkrásnější jarní počasí. 

1825 bylo o Vánocích velmi teplo, takže se mohlo chodit jen v jednoduchém oblečení; venku 

se objevily kvetoucí fialky. 

1826 velmi chladný, deštivý květen. 

1826 zrušení starého hřbitova na náměstí, jeho přenesení mimo město. 

1828 4. června zde byl arcivévoda Antonín,
87

 velmistr německého řádu. 

1829 v lednu panovalo hrozné chladno, trvalo dlouhou dobu. 

1829 od 10. do 12 června povodně a záplavy, které napáchaly hodně škod. 

1832 byla v červenci a srpnu velmi velká horka. 

1833 14. srpna zde pobýval velmistr arcivévoda Antonín. 

1836 se vyskytlo několik případů cholery. 

1836 7. srpna byl arcivévoda Maxmilián, velmistr řádu, v Opavě. 

1837 zboření starého farního kostela sv. Michaela, který existoval přesně 200 let; novostavba 

nynějšího kostela, k němuž 24. září položil základní kámen velmistr řádu arcivévoda 

Maxmilián. 

1838 velmi chladný květen. 

1840 Andreas Eisenbach založil továrnu na zbraně a kovové zboží, která byla zrušena v roce 

1858 a přeměněna na přádelnu lněné příze. 

1840 Anton Heider založil drátovnu a řetězárnu, která byla v roce 1864 Eduardem 

Grohmannem přeměněna na přádelnu lněné příze. 

1841 byla velmi mírná a na sníh chudá zima, v létě nesnesitelná horka. 

1842 velké sucho a nedostatek vody, neúroda a nedostatek krmiva. 

1842 až 1845 byla postavena silnice do Karlovy Studánky. 

1843 2. července navštívil arcivévoda Maxmilián nově postavený kostel. 

1843 velmi chladné, deštivé jaro. 

1844 výstavba říšské silnice Bruntál – Vrbno – Cukmantl. 

                                                 
87

 Antonín Viktor Habsbursko-Lotrinský (1779-1835), syn císaře Leopolda II. a Marie Ludoviky Španělské, 

1816-1818 lombardsko-benátský vicekrál, velmistrem řádu v letech 1804-1835. 
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1844 29. září slavnostní vysvěcení nově postaveného kostela. 

1845 byla velmi dlouhá zima; v dubnu se dalo ještě velmi dobře sáňkovat. 

1845 24. srpna zde slavil místní rodák P. Alois Schleser své primice; hodně se zabýval 

historií své vlasti a byl vždy vřelým přítelem přírody; mnoho údajů v této kronice je 

převzato z jeho zápisků. V roce 1895 oslavil v plné zdatnosti v Brunzejfu svátek své 

sekundice.
88

 

1845 2. srpna pobýval ve Vrbně arcivévoda Maxmilián. 

1846 velmi špatná sklizeň. 

1847 drahota, bída a hlad, 14. června povodeň. 

1848 založení národní gardy, která ale brzy opět zanikla; objevilo se několik onemocnění 

cholerou. 

1849 2. července, v den Nanebevzetí Panny Marie, v 1 hodinu ráno, vypukl v domě č. 63 

požár, který se kvůli silnému větru rychle rozšířil do celého města a zcela zničil celé 

náměstí až na dům č. 1 a Dolní ulici až na č. 118, obecní dům, školu, faru, obytné a 

vedlejší budovy, celkem 57 domů a 47 stodol. Kostel, v němž si obyvatelé uložili četné 

věci, zůstal zachován, ačkoliv kvůli velkému žáru popraskaly všechny okenní tabulky. 

Způsobené škody činily více než 100.000 zlatých konvenční měny. – K připomenutí 

tohoto strašného požáru se konalo procesí, které se každoročně 2. července vydává na 

Anenskou horu, aby poděkovalo za Boží ochranu a milost. 

1850 od 21. do 23. února hrozná vichřice. 

1853 koncem prosince strašné chladno s velkou bouřkou. 

1854 15. února velké chladno a uragán, takže se nikdo neodvážil vyjít ven. 

1854 20. srpna povodeň. 

1855 Moritz Richter založil továrnu na výrobu kyseliny sírové a chemických produktů, která 

v roce 1894 zanikla a byla spojena se sklárnou postavenou v roce 1860 Adolfem 

Richterem. 

1855 již v listopadu nastala velmi tuhá, na sníh bohatá zima. 

1857 25. dubna velký chlad za prudké bouře, v červenci nesnesitelné horko. 

1858 16. května bylo představenou Agnes Weberovou uvedeno do filiálního domu ve Vrbně 

devět sester německého řádu z Opavy, které převzaly vedení dívčí školy. 

                                                 
88

 Sekundice – lat. sekunda missa, mše slavená knězem při 50. výročí vysvěcení na kněze nebo jakákoliv oslava 

tohoto výročí. 
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Přádelna lnu Ed. Grohmann. 1858. 

1860 12. července povodeň a záplavy; velmi tuhá zima. 

1860 již počátkem října napadlo velké množství sněhu, který zůstal ležet několik dní. 

Sklárna a rafinerie Adolf Richter  spol., 1860. 

1861 19. května, na svatodušní neděli, napadlo tolik sněhu, že se mohlo znovu sáňkovat; 

květy a mnoho ptáků to zničilo. Topit se muselo od října až do konce května 1861. 

1861 28. července zuřila strašná vichřice. 
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1863 20. ledna večer zuřila prudká bouře, kterou doprovázelo množství blesků a hromů; do 

kostela na Uhlířském vrchu udeřil blesk, takže shořela celá střecha. 

1863 19. srpna pobýval ve Vrbně arcivévoda Vilém; velmi mírná zima. 

1864 velmi dobrá úroda obilí, ačkoliv léto bylo chladné a deštivé; velmi krutá zima. 

1864 až 1865 Anton Heider založil drátovnu a řetězárnu, kterou v roce 1867 koupil Adolf 

Grohmann a později byla přeměněna na továrnu na výrobu drobného železného a 

kovového zboží. 

1864 22. května, na trojiční neděli, slavnostní vysvěcení nových praporců vrbenské městské 

gardy, kterého se v hojném počtu zúčastnila i andělskohorská garda. 

1866 vyskytlo se několik případů cholery. 

1866 6. června, strašná bouře, která způsobila mnoho škod zejména na Vysoké hoře. 

1867 12. prosince byla strašná bouře, kterou následovala velká sněhová vánice. 

1867 až 1869 výstavba přádelny lněné příze, která byla v roce 1884 po letech nečinnosti 

přeměněna na přádelnu juty a tkalcovnu. 

1868 byl velmi dobrý rok na úrodu ovoce a obilí. 

1869 „Ach co je to za jaro, 

          osmnáct set šedesát devět! 

    Mráz a led místo květinových věnců, 

 déšť a žádné slunce!“ 

1869 1. září získalo Vrbno c. k. okresní soud, c. k. daňový a depozitní úřad, notářství a c. k. 

četnické velitelství. 

1869 na Opavici založena pila Feik a Grohmann, která přešla do vlastnictví Josefa Nitsche. 

 

Tesařství, pila a hoblovna Josef Nitsch. 1869 – Elektrárna Vrbno. 1910. 

1871 v lednu velké sněhové závěje a přerušení dopravy. 

1871 20. června zde pobýval arcivévoda Vilém. 

1872 koncem listopadu se daly venku trhat čerstvé květiny a květy. 
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1873 2. prosince bylo slavnostně oslaveno 25. výročí vlády Jeho Veličenstva. 

1874 byly všeobecně zavedeny metrické míry a váhy. Počátkem července zde byla vidět 

kometa; dobrá a vydatná sklizeň. 

1875 v březnu dlouhotrvající, kruté chladno, které způsobilo velké škody na divokých 

zvířatech; v dubnu povodeň; v prosinci stála libra hovězího masa 28 krejcarů. 

1877 byla velmi mírná zima; v únoru už začalo vše klíčit, komáři už tančili ve slunečních 

paprscích. 26. září se objevil první sníh. 

1878 pytel brambor stál 50 až 60 krejcarů; také zelí bylo velmi levné. 

1878 založení c. k. odborné školy pro dřevařský průmysl, která byla zrušena v roce 1902. 

1879 uprostřed května napadl čerstvý sníh; 6. června povodeň; velká nouze kvůli špatné 

úrodě. 

1880 28. března nádherné Velikonoce, jaké nebyly po celá léta. 5. srpna povodeň, která 

nadělala mnoho škod. 12. srpna odpoledne se strhla silná, ničivá průtrž mračen; velmi 

mírná zima, málo a zřídka mrzlo. 

1880 5. listopadu otevření železniční trati Nové Heřminovy – Vrbno; 15. prosince vyjel první 

osobní vlak; vlaky jezdily třikrát denně tam a zpět. 

1881 výsadba Rudolfovy aleje na památku svatby korunního prince Rudolfa. Horké léto a 

velmi dobrá úroda; velký nedostatek vody. 

Vrbenská přádelna juty a tkalcovna. 1883. 

1884 v lednu byla dobře vidět kometa; 15. června velká povodeň v celém Slezsku. Velmi 

dobrá úroda. 

1885 16. května velké sněžení; dlouhá, tuhá zima. Na náměstí byl vytvořen park. 
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1886 postaven obecní úřad; Velikonoce připadly na 25. duben, k čemuž znovu dojde až 

v letech 2106 a 2190; svatodušní svátky připadly na 13. června, Boží tělo na 24. června. 

1886 v polovině května přišla znovu zima s bouřkou a sněhem; v červnu nesnesitelná horka; 

velmi mírný podzim. 

1888 stálo kilo hovězího masa 52 krejcarů, vepřového 60 krejcarů, telecího 52 krejcarů a 

skopového 52 krejcarů. 

1889 v únoru velké sněhové závěje a přerušení dopravy; kvůli dlouhotrvajícímu suchu velmi 

špatná úroda. Novostavba chlapecké obecné školy, která byla otevřena na podzim 1890. 

 

C. K. soukromá továrna na zátky Ferdinand König a syn. 1889. 
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1890 novostavba dívčí obecné školy. 

1890 8. srpna zuřila obrovská bouře, po níž následovaly záplavy. 

1891 se začalo se stavbou horní řady domů v ulici Kolonie. Tuhá, na sníh bohatá zima, jaká 

nebyla již dlouhou dobu zaznamenána; deštivé léto. 

1893 rozšíření hřbitova téměř o polovinu; založení oddělení pro protestanty. 

1893 byla velmi mírná zima; také zima následujícího roku přinesla jen málo sněhu a chladu. 

1895 10. dubna byly planety poprvé ve stejné pozici jako při Kristově smrti. 

1895 25. července zde pobýval velmistr arcivévoda Evžen. 

1896 založení civilního špitálu německého řádu a nynější farní budovy. 

1894 13. července navštívil arcivévoda Vilém, arcivévoda Evžen a arcivévodkyně Alžběta
89

 

s doprovodem klášter a dívčí školu zdejšího ženského řádu. 

1897 v srpnu povodeň a velké záplavy kvůli vytrvalým lijákům a velké průtrži mračen. 

1901 postaven vodovod s vysokým obsahem pramenité vody. 

1902  nově vymalován farní kostel. 

1903 11. července strašná povodňová katastrofa, jedna z největších a nejničivějších povodní, 

co člověk pamatuje. Všechny lávky a mosty byly strženy, jen mnichovský most odolal 

zaplavení. Část sklárny a čtyři další budovy byly zničeny. Celé údolí se podobalo 

obrovskému písečnému jezeru a náprava škod trvala téměř čtyři roky. 

1904 velká horka a sucho, prameny a studny vyschly. Založení parku poblíž střelnice. 

1908 2. dubna v 9 hodin večer, vypukl v zadní části Střelniční ulice požár, který zničil pět 

stodol a množství zásob a nářadí. 

1908 nově vydlážděn farní kostel. 

1908 2. prosince se slavilo 60. výročí vlády Jeho Veličenstva císaře. 

1909 okrašlovací spolek rozšířil park poblíž Střelničního lesíku. 

1909 biřmování ve farním kostele; výskyt několika onemocnění neštovicemi. 

1909 panovala mírná, na sníh chudá zima. 

1910 v květnu nové označení ulic a číslování domů; na konci května se objevila Halleyova 

kometa, která zde ale nebyla moc dobře vidět. 

1910 16. října se poprvé rozsvítily elektrické lampy. 

 

                                                 
89

 Alžběta Františka Marie Habsbursko-Lotrinská (1831-1903), manželka Karla Ferdinanda Rakousko-

Těšínského, matka arcivévody Evžena. 
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Ludvíkov 

Ludvíkov leží v úzkém údolí Bílé Opavy, půl hodiny jihozápadně od Vrbna, ve výšce 605 m 

n. m. Protáhlá obec byla založena kolem roku 1700 velmistrem německého řádu Františkem 

Ludvíkem
90

 a nazvána podle něj Ludvíkovem. Protože kvůli obtížnému zásobování uhlím 

zanikly železárny v Malé Morávce, nechal zde na návrh bruntálského hejtmana Filipa von 

Hohenegga postavit vysokou pec, dva železné hamry, kovárnu, dům pro správce hamru, dům 

pro písaře a 15 obytných domů, které byly podmínečně postoupeny dělníkům. Později byly 

přistavěny ještě další domy, takže jejich počet činil v roce 1780 již 62. V roce 1804 čítala 

vesnička 485 obyvatel a 82 domů. Ludvíkov patřil původně k duchovní správě v Andělské 

Hoře, v roce 1723 ale přešel jako filiálka k Vrbnu a platil zdejšímu kaplanovi 12 zlatých 

ročně. 

Produktivita železáren v mnoha případech kolísala, ale výrazně se zvýšila za arcivévody 

Antonína Viktora, který vynaložil velké prostředky na projektování jednotlivých podniků a 

přestavěl Viktorovu huť. Koncem 60. let 19. století byla stará železná huť zbořena a na jejím 

místě postavena huť arcivévody Viléma. V následujících desetiletích hutní provoz stále více 

upadal, takže ho nakonec německý řád zcela zastavil. Stavby byly nějaký čas různě 

pronajímány, nakonec se však opět vrátily a nyní jsou využívány pro účely dřevařského 

průmyslu, který nabral pod prozíravým vedením ředitele Karla Sengseise mocný vzestup a 

stal se zdrojem práce a příjmů pro mnoho obyvatel. 

Jedna žena jménem Marie Pompeová přinesla v roce 1775 do Ludvíkova obraz „Navštívení 

Panny Marie“, pro který byla původně na začátku obce postavena dřevěná kaple. V roce 1793 

byl na stejném místě postaven kamenný kostelík a spolu se hřbitovem ležícím na okraji lesa 

byl 24. listopadu slavnostně vysvěcen. 

V roce 1860 byl kostel nově pokryt a uvnitř i zvenku celý opraven. Také v roce 1909 byl na 

náklady obětavé obce a šlechetných dobrodinců důkladně zrestaurován a vyzdoben. 
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 František Ludvík Neuburský (1664-1732), syn neuburského falckraběte Filipa Viléma Falckého, od roku 1683 

byl vratislavským biskupem, v letech 1716-1729 trevírským arcibiskupem, v letech 1729-1732 mohučským 

arcibiskupem, velmistrem řádu v letech 1694-1732. 
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Ludvíkov čítá 882 obyvatel, 119 domů a díky své krásné zalesněné poloze ho již dlouho rádi 

navštěvují letní hosté, kteří zde najdou dobré ubytování a stravování v hostincích Müller, 

Pradel a Schmidt i v soukromí. V místě je pošta, pěkná dvoutřídní škola a chudobinec. 

 

Karlova Studánka 

Karlova Studánka se malebně rozkládá na úpatí Pradědu uprostřed nádherných jehličnatých 

lesů na obou stranách šumící Opavy; lázně zasahují až do výšky 783 m n. m. a jsou do Vrbna 

vzdáleny dvě hodiny cesty. Nádherná a výhodná poloha spolu s mnoha krásami a moderním 

vybavením lázní plně odůvodňují významný rozvoj, kterým tato „perla slezských lázní“ v 

posledních letech prošla. 

Obyvatelé z okolí znali již dlouho chuť a léčivou sílu pramenů této romantické kotliny a 

nazvali ji „kyselou lesní studánkou“. Na tuto skutečnost poprvé upozornil místodržícího Maxe 

svobodného pána von Riedheima
91

 v roce 1770 jeden horník; místodržící pramen ochutnal a 

zjistil, že má podobnou chuť jako léčivé prameny v lázních; jeden z nich, který vytékal zpod 

kmene smrku, nechal obložit kameny a zajistil jeho rozšíření. V roce 1778 se Karl Riedel z 

Bruntálu vykoupal v kyselce zahřáté železnou struskou a navzdory očekávání se uzdravil z 

mnohaletých nesnesitelných bolestí končetin. Další následovali jeho příkladu, pročež velmistr 

arcivévoda Maxmilián II.
92

 nechal vídeňským profesorem doktorem Wellem
93

 prozkoumat 

„Maxmiliánův pramen“, poté ho vyčistit a znovu obezdít. V roce 1781 nechal velmistr zřídit 

obytnou budovu a poté lázeňský dům s dalšími domy, aby nabídl ubytování lázeňským 

hostům, které ve stále větším počtu přiváděla pověst léčivých pramenů. Jeho nástupce, 

arcivévoda Karel,
94

 osobně navštívil v roce 1802 tuto líbeznou lesní idylu, nechal nově 

obezdít „Karlův pramen“ a postavit několik staveb. Zároveň převedl lázně pod vlastní správu 

a pod lékařský dohled a pojmenoval je Karlovou Studánkou. V roce 1812 byl upraven třetí 

pramen kyselky a na počest tehdejšího velmistra německého řádu nazván „Antonínovým 

                                                 
91

 Maxmilián Xaver Filip Konrád svobodný pán z Riedheimu (1723-1798), místodržící řádu německých rytířů 

v letech 1770-1797. Podílel se na hospodářském rozvoji bruntálského panství, např. nechal postavit moderní 

vysokou pec v Ludvíkově a modernizovat železárny v Břidličné, Sovinci nebo Ryžovišti. Nechal také do dnešní 

podoby přestavět bruntálský zámek, věnoval se rozvoji školství (nové školy v Andělské Hoře, Světlé, Nové 

Rudné, Mezině). Položil také základy lázní Karlova Studánka. 
92

 Maxmilián František Habsbursko-Lotrinský (1756-1801), nejmladší syn císařovny Marie Terezie, byl 

velmistrem řádu v letech 1780-1801. 
93

 Johann Jacob von Well (1725-1787), narozen v Praze, lékárník, později lékař, profesor přírodních věd na 

filosofické fakultě ve Vídni, od roku 1780 působil na katedře lékařské fakulty. 
94

 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský (1771-1847), třetí syn císaře Leopolda II, a mladší bratr císaře Františka II., 

vítěz nad Napoleonem v bitvě u Aspern (1809), velmistrem řádu byl v letech 1801-1804. 
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pramenem“.
95

 Poté byly založeny parky, promenádní chodníky a aleje, zahájeno několik 

novostaveb a přestaveb a v pozdějších letech se prováděla také léčba ovčí syrovátkou a 

minerální vodou. 

Na místě někdejší dřevěné kaple začala v roce 1838 výstavba pěkného prostorného 

kamenného kostela, který byl dokončen v roce 1840 a 9. července slavnostně vysvěcen. 

Půvabný svatostánek byl v průběhu let zručnýma rukama nádherně vyzdoben a nyní se 

uprostřed nádherného, lesy provoněného okolí jeví jako skutečná šperkovnice, na níž spočívá 

velmi zvláštní kouzlo. 

V roce 1862 byl pro všeobecné používání upraven „Vilémův pramen“,
96

 který byl profesorem 

doktorem Ludwigem
97

 uznán nejbohatším na železo, zatímco ostatní prameny jsou spíše 

alkalicko-železité. Díky bohatému obsahu železa v pramenech se Karlova Studánka hodí 

k léčbě nemocí, které jsou způsobeny špatnou kvalitou krve. Pitnou kúru doplňují železité, 

bahenní, uhličité koupele, koupele ze smrkového jehličí a elektroléčba, koupele v solance a 

sirné koupele, mléčná a syrovátková kúra, stejně jako terapie studenou vodou. Lázeňská 

sezóna trvá každoročně od 1. června do 30. září. Četné byty, které jsou v lázních k dispozici, 

pronajímá správa lázní řízená velmistrem německého řádu. Celoročně je k dispozici také 

bydlení ve dvou hostincích Riedel a Jauernig. 

Německý řád již po desetiletí dělá pro rozvoj Karlovy Studánky velkolepé věci a pod vedením 

svého šlechetného velmistra, císařské a královské výsosti arcivévody Evžena, neustále a 

úspěšně usiluje o to, aby ojedinělé krásné lázně byly dovedeny k co největší dokonalosti. Tak 

bylo v roce 1905 dokončeno elektrické osvětlení, k němuž je vodní pohon přiváděn z jezu na 

řece Opavě 800 m dlouhým povrchovým kanálem. V nedávné době bylo nově postaveno 

množství vil, lázeňský dům s promenádou a různé další stavby. Dokončení se blíží velkolepý, 

rozsáhlý Lotrinský dům, probíhají četné rekonstrukce. 

V Karlově Studánce se nachází poštovní a telegrafní úřad a veřejná telefonní hovorna, stejně 

jako četnická stanice. Na nádraží je několik možností dopravy. Z Karlovy Studánky se také 

otevírají nejkrásnější partie nedalekých Jeseníků, které jsou vysoce ceněné a navštěvované 

místními obyvateli i cizinci. 

 

                                                 
95

 Velmistrem byl v té době – v letech 1804-1835 – Antonín Viktor Rakouský (1779-1835), 8. syn císaře 

Leopolda II. (nastoupil po rezignaci svého bratra Karla Ludvíka). 
96

 Nazván podle arcivévody Viléma Františka Rakousko-Těšínského (1827-1894), který byl v letech 1863-1894 

velmistrem německého řádu. 
97

 Prof. dr. Ernst Ludwig (1842-1915), rakouský chemik původem z Bruntálu, působil v Heidelbergu a Berlíně, 

od roku 1874 byl profesorem lékařské chemie na Universitě ve Vídni. 
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Buchberkstál 

Tuto obec založilo v roce 1795 vratislavské biskupství kvůli hutní činnosti a byla nazvána 

Buchberkstálem podle tehdejšího krajského hejtmana Arnošta rytíře von Mikusch-

Buchberg;
98

 od Vrbna je vzdálená půl hodiny. Obec čítá 63 domů, vysokou pec, která 

produkuje týdně 150 centnýřů
99

 surového železa, a drátovnu. V roce 1910 měl Buchberkstál 

102 domů a 761 obyvatel (v roce 1900 naproti tomu 803). 

V letech 1850-1875 byly železárny pronajaty baronům Kleinům,
100

 kteří je velmi pilně 

provozovali, a tím také vytvořili v jinak klidném městečku čilý ruch. Poté převzal podnik 

Johan Stranetzky, ale nebyl již schopen je udržovat na předchozí úrovni, takže stále více 

upadaly. V té době panovala mezi nezaměstnanými dělníky z hutí velká bída, a proto se jim 

na jejich žádost dostalo značné podpory od vratislavského biskupství. V roce 1880 začalo 

železárny opět provozovat vratislavské biskupství, které dnes v provozu úspěšně pokračuje a 

přivedlo podnik k vzestupu odpovídajícímu době. 

K Buchberkstálu patří kolonie Vlčí Zejf
101

 ležící na horském úbočí na okraji lesa, která čítá 19 

domů a 107 obyvatel. Buchberkstál má poštovní úřad a dvoutřídní školu, kterou navštěvuje 

140 dětí. 

 

Mnichov 

Mnichov v údolí Černé Opavy, ležící ve výšce 545 m n. m., je obklopen mohutnými 

vysokými horami, které se táhnou na severozápad. Na staré vojenské cestě vedoucí odtud do 

Vratislavi byla v hustém lese zpočátku poustevna s kostelíkem. Vratislavští biskupové nechali 

vykácet v rozsáhlých úsecích okolní lesy, přeměnit je na zemědělskou půdu a postavit několik 

budov. Ty tvořily prvopočátek vesničky, která dostala podle mezitím již zpustlé poustevny 

název Einsiedel (Mnichov).
102

 Původně zde stál pouze železný hamr, u něhož se postupně 

                                                 
98

 Ernst Josef von Mikusch-Buchberg, též psán jako von Mückusch und Buchberg (1740-1814), stavovský, 

později státní úředník, krajský hejtman Opavského kraje, guberniální rada a kancléř Královské slezské 

zemědělské společnosti v Opavě, bratr významného botanika Franze von Mückusch und Buchberg, s nímž 

spoluzakládal opavské Gymnaziální muzeum. 
99

 Asi 8400 kg. 
100

 Kleinové z Wiesenbergu, podnikatelská rodina pocházející z Loučné nad Desnou, úspěchů dosáhli stavbou 

železnic, provozováním železáren (Sobotín, Oslavansko, Kladno) a dolováním (Přívoz, Hrušov, Kladensko). 

Železárny v Železné provozoval Albert Klein, nejmladší z bratrů-zakladatelů rodinného podniku, a jeho synovec 

František II. Klein (syn Franze Kleina). 
101

 Wolfseifen, též Vlčí Ryžoviště nebo Vlčí Potok, dnes bezejmenná část Železné. 
102

 Německý výraz pro poustevnu je Einsiedelei, odtud německý název pro Mnichov Einsiedel. 
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usadili horníci a hutníci. Kolem roku 1570 koupil biskup Kašpar z Lohova
103

 hamr spolu 

s osadou a zvětšil ji novými stavbami. Jeho nástupce Ondřej Jerin
104

 založil ještě několik 

železných hamrů a sklárnu, které v roce 1664 prodal, a později zcela zanikly. 

Kolem poloviny 19. století měl Mnichov 241 domů, dědičnou rychtu a několik svobodných 

statků,
105

 drátovnu, šest bělidel příze, tři mlýny, tři pily, lisovnu oleje, několik vápencových 

lomů, z nichž nejvydatnější je lom dědičného rychtáře. 

Farnost, která se neustále rozrůstala, patřila zpočátku k farnosti Heřmanovice; v roce 1716 byl 

postaven kamenný kostel Navštívení Panny Marie a v roce 1762 bylo také postaveno obydlí 

pro kaplana, který sem byl dosazen z Heřmanovic. V roce 1764 byla zřízena samostatná 

duchovní správa a faráři pomáhal kaplan. V letech 1875-1877 byl nově postaven nynější 

gotický kostel a byl nádherně vybaven. 

Vodoléčebný ústav „Domov Františka Josefa“ v Mnichově patří milosrdným sestrám sv. 

Karla Boromejského
106

 a v roce 1870 byl uveden v život chvalně známou sestrou Hortulanou 

Weberovou. Patří řádu vincentek,
107

 které svůj majetek prodaly v roce 1878 boromejkám. 

V roce 1910 byla postavena ještě nová jednopatrová budova s promenádou a vodovodem, 

která měla 12 pokojů a byla slavnostně otevřena 25. května 1911. Léčba studenou vodou byla 

pod lékařským vedením provozována podle metody faráře Kneippa.
108

 Dále se s úspěchem 

využívaly koupele uhličité, železité, rašelinné, siřičité a z borovicového jehličí. Za léčebné a 

lázeňské procedury, za ubytování a stravování jsou stanoveny mírné ceny. Kdo hledá klid a 

potřebuje odpočinek, ten je zde může najít v rozsáhlých lesích a v oblasti bohaté na přírodní 

krásy. 

Mnichov měl v roce 1910 274 domů a 2262 obyvatel a navštívilo ho 600 lázeňských a 

rekreačních hostů. 

                                                 
103

 Kaspar von Logau (1524-1574), komorník císařského dvora a vychovatel syna Ferdinanda I. arcivévody 

Karla II. Štýrského, v letech 1551-1559 litoměřický probošt, v letech 1560-1562 biskup ve Vídeňském Novém 

Městě, v letech 1562-1574 vratislavský biskup. 
104

 Ondřej (Andreas) Jerin (1540-1596) byl vratislavským biskupem v letech 1585-1596. 
105

 Svobodný statek byl statek, jehož držitel byl právně svobodný (tzv. svobodník), čili neměl poddanské 

závazky – nemusel odvádět dávky a poplatky, ani robotovat a mohl statek (zapisovaný nikoli do pozemkových 

knih, ale do zemských desek) svobodně prodat. Svobodníci měli i další privilegia. 
106

 Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, též boromejky, ženská katolická kongregace 

založená v roce 1679, v českých zemích působí od roku 1837. 
107

 Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly, ženská katolická kongregace založená v roce 1633 

francouzským duchovním Vincentem z Pauly (de Paul), do českých zemí přišla v roce 1832, v roce 1950 byly 

všechny řeholní domy u nás zrušeny, nyní působí jediný klášterní dům v Kroměříži. 
108

 Kneippova metoda, nazvaná podle německého faráře a léčitele Sebastiana Kneippa (1821-1897), spočívá 

v používání střídavě teplého a studeného proudu vody na určitá místa na těle (obličej, paže, nohy) nebo 

koupelích postižených oblastí. 
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Karlovice 

Obec se kdysi nazývala „Hutě“ a od roku 1527 sestávala jen ze železného hamru a několika 

obytných domů pro úředníky a dělníky. Když byl kolem roku 1725 zjištěn nedostatek rudy a 

dřeva, nechal kníže Karel z Lichtenštejna
109

 založit obec pod nynějším jménem, která 

zakrátko vyrostla do značné velikosti. Vrchnost nechala také postavit na hřbitově kapli sv. 

Jana Nepomuckého a darovala k výstavbě veškerý materiál; obec se zavázala kapli udržovat a 

zůstat jako dosud u farnosti v Bretnově. V roce 1767 však obce Karlovice, Adamov a Nové 

Purkartice založily samostatnou lokalii a postavily místo dřívější kaple v roce 1777 nynější 

kostel. V roce 1843 byla lokální kuracie povýšena na faru. 

Staré Karlovice leží ve výšce 505 m n. m., hodinu východně od Vrbna, v půvabném údolí 

Opavy, obklopené rozsáhlými lesy a před severním větrem účinně chráněné vybíhajícím 

horským pásmem. V posledních letech se obec díky úspěšnému úsilí rozhodujících kruhů 

stala jedním z nejvýznamnějších letovisek ve Slezsku. V roce 1910 byl otevřen vlastní 

lázeňský dům, který se snaží splnit všechny požadavky lázeňských hostů. Oba lázeňské 

ústavy se těší velké oblibě, která každoročně ještě narůstá. 

Karlovice měly v roce 1910 celkem 287 domů a 1730 obyvatel; kolonie Nové Karlovice, 

náležející k městu Vrbnu, sestává z 32 domů a 158 obyvatel. Tato kolonie je v rámci 

duchovní správy přičleněna k faře ve Starých Karlovicích. 

    

 

 

 

 

 

Překlad Romana Rosová, 2022 
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 Míněn buď Karel I. z Lichtenštejna (1569-1627), který získal v roce 1622 krnovské knížectví, nebo jeho syn 

Karel Eusebius z Lichtenštejna (1611-1684), v každém případě se tak nemohlo stát kolem roku 1725, kdy byli již 

oba po smrti. 


