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GRÄFENBERK 

 

Frývaldov a Gräfenberk mají společné nádraží. V létě 

u každého vlaku čekává tam na příchozí lázeňské hosti dlouhá 

řada kočárů i dopravní automobil; kdysi vozili nemocné na 

Gräfenberk na trakaři… My však jsme — chvála Bohu! — 

zdrávi a proto vydáme se z nádraží do Gräfenberku pěšky. 

Stoupáme dosti příkře; jestiť Frývaldov 440, Gräfenberk 632 m 

nad mořem. Ale cesta je pěkná, ba krásná; silnice ovroubena jest 

rozkvetlým lipovým stromořadím. Nic naplat — na horách jest 

přece jen jiný vzduch: svěží, vonný, volný, a my dva čeští 

poutníci z polabské roviny, zvyklí na hustý, páchlý a dusný 

vzduch cidlinský a mrlinský, nemůžeme se horského vzduchu 

nasytiti. Dýcháme proto z plných plic, abychom ho dobře užili. 

Tam na horách — tam se tak volně dýše!… 

Větve s hustým listím zaclánějí nám v rozhledu tak, že 

vidíme skoro jen na cestu. Máme poznamenáno, že Gräfenberk 

jest od Frývaldova vzdálen asi 2 km na severozápad; ale jdeme 

dobře tři čtvrti hodiny, když úpravné, pískem posypané pěšiny 

dávají nám tušiti, že se blížíme pověstným, ba slavným lázním 

grefnberským. Také tabulky a nápisy, oznamující ceny bytů 

a stravy, se množí; prý se dostane za 8 K týdně pěkný byt, a za 

1.80 K dobrý obídek. Ovšem také se platí za byt na týden až 

5o K. Jinak však není v Gräfenberku draho; to již v Karlsbrunnu 

jsou ceny dvojnásobné. 



 
 

Konečně otevírá se nám vyhlídka. Vidíme po stráních 

domky jako rozházené; ale před námi strmí pěkné a rozsáhlé 

budovy pro lázeňské hosti a několik ústavů, pro vodoléčbu 

zařízených. 

Před sto lety byl Gräfenberk neznámou, chudičkou, 

bídnou horskou vesničkou, kde několik zubožených sedláčků 

těžkou a namáhavou prací dobývalo z tvrdé kamenité půdy 

skrovné skývy chleba. A dnes jest Gräfenberk známým 

lázeňským místem, skutečným požehnáním pro osadu, 

zbohatlou a rozkvetlou. 

Nuže, kdo způsobil tuto proměnu? Snad kýs velký učenec, 

vynikající lékař, vysokorodý šlechtic? Nikoli, nýbrž prostý 

a chudý grefnberský chalupník — Čeněk Priessnitz. 

Čeněk Priessnitz narodil se v Gräfenberku 4. října 1799. 

Jeho otec, rolník, oslepl, a malý ještě Čeněk jej zastával ve všech 

polních pracích. Do školy často choditi nemohl, naučil se trochu 

toho čtení a psaní; ale měl výbornou pamět a vzácné nadání. 

Spatřil kdysi, jak postřelená srna svou ránu ve vodě koupe; a to 

jej přivedlo na myšlenku, že by voda mohla býti nejlepším 

a nejlacinějším lékem. Jednou rozdrtil si palec, a tu patnáctiletý 

synek vyléčil si jej sám studenou vodou. Jindy přejel ho vůz 

s obilím a zlomil mu tři žebra. Lékař dával mu teplé obklady 

a vyjádřil se, že sedmnáctiletý jinoch zůstane nadosmrti 

mrzákem. Tu Čeněk odhodil lékařovy teplé oviny, přikládal si 

studené, pil mnoho vody, pobýval na čistém vzduchu a úplně se 

vyhojil; důvěra jeho v léčivou moc vody byla utvrzena. Pověst 



 
 

o sedláku-lékaři rozšířila se, a Priessnitz byl často volán 

k nemocným; zvláště pak vyléčil mnoho zlámanin, zánětů, dny, 

reumatismu a kostižerů. Léčení jeho bylo jednoduché, beze 

všech léků — toliko vodou a vzduchem. Nemocní se myli 

a koupali ve studené vodě, pili ji a pobývali na čerstvém 

vzduchu. Priessnitz téměř zázračně uzdravil mnoho lidí, 

o kterých již lékařové se vyslovili, že jsou nevyhojitelní. 

Poněvadž však zákonem jest zakázáno nelékařům léčiti, byl 

Priessnitz několikráte žalován pro břídilství, a magistrátem 

frývaldovským r. 1829 pro nedovolené a neumělé léčení 

odsouzen na čtyři dny vězení s postem. Poněvadž se však 

dokázalo, že Priessnitz nepředpisuje nemocným žádných léků 

kromě vody, vzduchu a jídla, a že za své rady nebere platu, byl 

tento tvrdý a přísný rozsudek zrušen. Jistý farář kázal kdysi 

s kazatelny proti selskému lékaři; ale když se rozstonal, povolal 

si sám Priessnitze... Roku 1832 dostalo se mu konečně úředního 

povolení, aby mohl v Gräfenberku zříditi léčební ústav. R. 1839 

přibylo do Gräfenberka 120 lékařů a 1700 hostí ze všech končin 

světa. Jen tohoto roku obdržel Priessnitz za léčení 240.000 K 

odměny (honoráře). 

Priessnitz zůstal při vší slávě a velikém bohatství prostým 

sedlákem; byl však ducha pronikavého, rozumu bystrého 

a jasného. Žil skromně, málo mluvil, byl přísný na sebe i na jiné 

a vůči choulostivým nemocným (pacientům) býval někdy až 

příkrý. Často až přeháněl: nutil nemocné běhati v lehkém oděvu 

po horách, píti po sklenici vody u každého pramene (a pramenů 



 
 

bylo 20–30!), aby dobře strávili jídla a rozředili si krev; když 

s nemocného po lázni zaobaleného v houni — pot jen se lil, dal 

jej hoditi do veliké kádi s ledovou vodou… Nemocní, kteří sotva 

se vlekli, musili konati namáhavé a daleké procházky. Po smrti 

Priessnitzově tvrdý tento způsob léčby zmírněn. Léčení dle 

způsobu (methody) Priessnitzova jest asi toto: nemocný úd 

obkládá se ovinem ve studené vodě namočeným a často 

obnovovaným. Užívá se též lázně jen místní, kde jen ruka nebo 

noha ponoří se do vody; stříká se voda (tuš-douche) dešťová 

i tekutá; po lázni několik hodin nemocný potí se dobře zaobalen 

v houni; pije se u pramene výtečná pitná voda; procházky atd. 

Od r. 1830–1851 bylo u Priessnitze na léčení více než 

40.000 nemocných; mimo to léčeno jím 30.000 lidí písemně. 

Dne 21. listopadu 1851 Priessnitz zemřel. Zanechal veliké 

jmění. Ale nejen sobě prospěl, nýbrž i rodné osadě, kam podnes 

ještě spěchá ročně přes 3000 lidí, aby tam ztracené zdraví nalezli 

nebo se osvěžili po celoroční namáhavé práci. Lázně jsou 

otevřeny po celý rok. 

Dle vzoru lázní grefnberských založeny četné jiné 

vodoléčitelské ústavy. V nedaleké Dolní Lipové Jan Šrot, rolník 

a současník Priessnitzův, založil podobný ústav; nemocným 

dával jísti však jen suché housky… Vzkvétající ústav po smrti 

otcově převzal syn jeho Dr. Emanuel Šrot. J. Šrot narodil se 

r. 1798 v České vsi (Böhmischdorfu); patrně byl původu 

českého. Ve Frývaldově léčí se též studenou vodou, 

i v některých okolních osadách. Jak známo, ve Wörichshofenu 



 
 

v Bavorsku farář Šebestián Kneipp nedávno proslul podobně 

jako Priessnitz vodoléčbou; v Chudobě (Kudowa) v pruském 

Slezsku zřízeny r. 1792 studené lázně. 

Na Priessnitzovi máme vzor, že i prostý člověk může se 

státi prospěšným tisícům a tisícům lidí. Však i jemu samému 

dostalo se uznání za blahodárné působení nejen za živa, ale i po 

smrti, a skoro se zdá střízlivému posuzovateli, že toto uznání jde 

až do krajnosti, ba přes dovolenou míru. Kam se v Gräfenberku 

ohlédneš, tam jest pomník nebo jiný památník na oslavu 

Priesnitzovu. Postavili mu několik pomníků Němci, též Uhři, 

Poláci, ba i Češi. Český pomník, prý od českého sochaře 

Myslbeka, má nápis: „Čeněk Priessnitz XVI/VIII 1874", víc ani 

slova, ačkoli v českých knihách, kde jest o Gräfenberku zmínka, 

čteme, že prý má tento pomník český nápis; ale na víc, než na 

jediné české slovíčko Čeněk, se Češi nezmohli… Za to Poláci 

postavili grefnberskému sedláčkovi na procházce (promenádě) 

pěkný pomník s hrdým polským orlem a nápisem: „Priessnitzovi 

Od Polaków 1899. Bóg Go natchnal, by najlagodniejszym 

a najskuteczniejszym środkiem, woda, cierpacych ratoval. Cześc 

Jego pamieci!" Rozumíte té polštině? 

Na návrší — nad procházkou — po klikaté stezce dojdeme 

k jinému pomníku Priessnitzovu. Na mramorovém podstavci 

jest kovové poprsí usměvavého, poněkud výsměšně hledícího 

sedláka, který rodné obci zanechal památku, ba jakýsi 

nevyčerpatelný zlatodol, na všechny příští věky. Na podstavci 



 
 

pomníku není nápisu, toliko letopočty Priessnitzova narození 

a úmrtí a rok, kdy pomník postaven: 1799, 1851, 1899. 

U procházky trčí ze stráně obrovský kámen, v němž 

zasazena mramorová deska s nápisem: „Zur Erinnerung an den 

100 Geburtstag Vincenc Priessnitz, des unsterblichen Gründers 

des methodischen Wasserheilverfahren 1799, 1899. Die 

dankbaren Gräfenberger". (Na pamět stých narozenin Vincence 

Priessnitze, nesmrtelného zakladatele methodické vodoléčeby. 

Vděční grefnberští občané). 

Ale i na jednotlivých pramenech, kde není jiného nápisu, 

jsou alespoň písmena V. P. Toto oslavování jest až nechutné, 

a prostý rolník Priessnitz zajisté by si tuto přespřílišnou oslavu, 

kdyby mohl, zakázal. Inu, Němci to ani jinak nedovedou. 

Chvástaví a nevkusní vždy a všude… 

Ještě navštivme výšinu nad procházkou, kde jest kaplička 

ke cti Panny Marie ve slohu pochybně gotickém, kde odpočívají 

tělesné pozůstatky Priessnitze a jeho manželky (Mausoleum); to 

vděční hosté zřídili Priessnitzovi hrobku. Vzrostlé břízky kolem 

šepotají bývalému horskému chalupníku slávu, o které se mu za 

života nikdy ani nezdálo… 

Opouštíme osadu a spěcháme do blízkého lesa. Krásné 

a vysoké jedle šumí nám nad hlavou. Houštiny propleteny jsou 

listnatými i jehličnatými stromy. Ve čtvrt hodině postraší nás 

nový památník: Dem unsterblichen Priessnitz die dankbaren 

Preussen… (Nesmrtelnému Priessnitzovi vděční Prušané); to je 

tak zvaný pruský pramen. Voda z něho hlučně vytéká trubkou, 



 
 

chladná a chutná. Jsou tam též prameny štýrský, finský, polský, 

francouzský atd., celkem nyní 44 pramenův; nejlepší studená 

voda prýští z pramene Vincencova. Voda grefnberská má 

teplotou nízkou: 4.2—8.8°C. Nechybí tam ovšem též český 

pramen (Böhmische Quelle), z r. 1846, opravovaný r. 1906, 

památník složený z kamenů. Několik krokův od tohoto pramene 

jest nová dřevěná restaurace (hostinec.) 

 

 

FRÝVALDOV 

 

Frývaldov jest město staré. Byloť založeno dávno před 

r. 1295, kdy dáno bylo pod ochranu vratislavských biskupů. 

Husité na svých vítězných taženích navštívili též toto biskupské 

město a ovšem dle tehdejších válečných zvyků bez milosti je 

vydrancovali a spálili. Ještě dvakrát octlo se město v plamenech: 

r. 1638 zapálili je Švédové, r. 1688 vzplálo náhodou vzniklým 

požárem. Ve válkách císařovny a královny Marie Teresie 

s pruským králem Bedřichem, obě vojska, přátelská 

i nepřátelská, město těžce sužovala. 

Uprostřed prostorného náměstí stojí nevzhledná radnice, 

veliký čtverhran jednopatrové budovy, ale s pěknou dřevěnou 

věží. Ve znaku nad vchodem do radnice jest letopočet 1710, ale 

radnice byla vystavěna ve století XVII. V budově jest umístěna 

mimo městské úřady též městská spořitelna. 



 
 

Naproti radnici jest pěkná baroková socha sv. Jana 

Nepomuckého s nápisem: „Sancta Joannes, ora pro nobis!" 

(Svatý Jene, oroduj za nás!) Socha dle nápisu opravována byla 

r. 1787 a 1901. 

Poblíž hradu jest arcijáhenský kostel, zasvěcený ke cti 

Panny Marie. Jsou v něm čtyři zpovědnice, krásně vykládané, 

a oltářní obraz, zobrazující smrt sv. Anny. Pod jiným oltářním 

obrazem podepsal malíř jméno své křestní i příjmení, datum, 

číslo domu ve Vídni; nu, ten obraz se neztratí, aniž bude po 

staletích pochybnost o jeho tvůrci, jako jest nyní o obrazech 

Rembrandtových, Velázquezových, Rafaelových a jiných malířů 

minulosti… 

Starý hrad, náležející biskupu vratislavskému, byl až do 

r. 1808 bez oken; teprve v tomto roce dal jej biskup Hohenlohe 

opraviti, okna proraziti a přistavěti k němu nový vjezd, který se 

však k staré, omšelé budově hodí jako pěst na oko. Hrad je 

vůbec budova neúhledná, s děravou šindelovou střechou, 

neomítnutá, s okny nepravidelnými, dvojpatrová. V průčelí 

hradu zazděny jsou tři kamenné koule; jsou to smutné 

upomínky z doby třicetileté války. Dne 21. února 1638 dobyli 

Frývaldova Švédové a spálili hrad i město. 

Vchod do hradu ozdoben jest pestrým znakem 

biskupským. Po straně pak jest pamětní deska z tmavého 

mramoru, ozdobená podobiznou a mající tento (německý) nápis: 

„Památce Karla Dittersa z Dittersdorfu, tvůrci německé 

zpěvohry. Narodil se 2. listopadu 1739, zemřel 24. října 1799. 



 
 

Žil a působil v tomto zámku jako knížecí biskupský hejtman". 

Karel Ditters již jako dítě jevil znamenité hudební nadání. 

V 11. roce věku svého byl již komorním hudebníkem prince 

Hildburkhauského, později jako houslista dvorní zpěvohry 

(opery). Ve 22. letech podnikl cestu do Italie, kde jako výtečný 

houslista (virtuos) vzbuzoval nadšení, jako nyní náš Ondříček, 

Kubelík, Kocián. Vratislavský kníže-biskup hrabě Filip 

Schaffgotsch (1747–1795) oblíbil si Dittersa a aby jej připoutal, 

ustanovil jej lesmistrem se sídlem v biskupském zámku na 

Svatojanské hoře nad Javorníkem, později hejtmanem 

frývaldovským. Úřední práce za skladatele vykonávali jiní; 

Ditters sám řídil biskupskou kapelu a divadlo a skládal zpěvohry 

(Lékař a lékárník, Láska v blázinci, Don Quixote, Veselé ženy 

windsorské, celkem složil přes 30 zpěvoher) a jiné hudební 

skladby. Když však příznivec Dittersův zemřel, octl se skladatel 

i s rodinou na holičkách. V nejstrastnější době ujal se ho baron 

Ignác Stillfried, na jehož statku v Červené Lhotě u Jindřichova 

Hradce Ditters zemřel. 

Kolem hradu jest rybníček, na němž chovány jsou dvě 

krotké labuti, jediné krásné a vznešené v tom chmurném 

zákoutí. 

Hned s dráhy, přijíždějíce k Frývaldovu, vidíme v levo 

pod strání obrovský dům; je to lázeňská budova, zvaná Altvater 

(Praděd). Pyšně vévodí městu tato úhledná stavba, podobající se 

nádhernému sídlu bohatého velmože. Tam zámožní lidé tráví 



 
 

letní prázdniny a léčí se dle způsobu Prisnicova; lázně tyto 

soutěží (konkurují) s lázněmi grefnberskými. 

Město Frývaldov jest 440 m nad mořem, tedy v poloze 

dosti vysoké, kde se lépe dýchá než v našich nížinách… 

Tísnivá cizota obklopuje nás všude. Roku 1890 napočítali 

ve městě Frývaldově 3613 Němcův a — 2 Čechy; celá politická 

obec Frývaldov měla tehdy 6223 obyvatele, dnes jich jest asi 

7000. Avšak jména obcí, řek a hor, ač mnohá zkomolena 

k nepoznání nebo dokonce do němčiny přeložená, svědčí, že 

původní obyvatelstvo bylo české a slovanské; jen z okolí 

frývaldovského jmenujeme: Lipová, Javorník, Bělá, Stařice, 

jména vrchů Bischofskoppe, Goldkoppe (česky kupa, polsky 

kempa). 

Též mnohé zvyky a obyčeje přejali přistěhovalí Němci od 

Čechů. Při české svatbě kdysi družba byl vedle ženicha 

a nevěsty nejdůležitější osobou; rovněž tak jest dosud při 

svatbách hornoslezských německých venkovanů, kteří družbu 

nazvali po německu — druschba… Nedivme se tomu 

„překladu". Kdo by na př. mohl si i jen pomysliti, že tak ryze 

české jméno, jako jest Sedlák, dá se poněmčiti? A přece toho 

dokázal kýs nezvedený potomek český v Krnově, který má 

firmu: Karl Sedlag… V samém sousedství Frývaldova jest osada 

Böhmischdorf… 

Když před věky objeveno bylo ve zdejších horách zlato, 

a zřízeny zlaté báně, voláni do Frývaldova horníci z Němec, 

kteří nadáni výsadami na úkor Čechů; proto odstrčený český 



 
 

živel a český jazyk v krajích těch za krátko vymizel. Také zlato 

z bání už dávno vymizelo; zbyly jen tu a tam zasypané, 

zapomenuté šachty. 

Dnes je hlavním zdrojem výživy zdejšího obyvatelstva 

práce v továrnách na bavlněné, lněné a damaškové zboží; též 

vyrábějí se tam rukavice a obuv. Rozsáhlá bělidla frývaldovská 

jsou široko daleko známa. O vzdělání mládeže pečují dvě 

opatrovny, dvě obecné školy, měšťanská škola chlapecká, vyšší 

dívčí škola, průmyslová škola pokračovací. V městě jest okresní 

hejtmanství a ostatní obvyklé úřady (soud, berní a cejchovní 

úřad atd.), mimo to spolek, který se stará o příliv cizinců do 

města a okolí (těch máme v Čechách a Moravě tuze málo, 

Němci všude plno!). Ovšem též je tu místní odbor známého 

poněmčovaciho spolku Nordmarka, a to hned ve třech 

odvětvích: mužský, ženský a odbor dorostu. I tu by nám Němci 

měli býti vzorem; jsou mnohem větší česká města, kde jest 

pouze jediný odbor Ústřední Matice školské nebo Národní 

Jednoty. A naše mládež, náš dorost, naši výrostci? Zřídka kde 

najdou se u nás nadšení jinoši, aby sloučili se ve spolek, který by 

se staral o naši národní obranu. A Němci těch spolkův ani 

nepotřebují, neboť kde kdo se o ně stará; ale u nás Čechů, čeho 

si sami nepořídíme, oč se sami nepostaráme, toho nemáme. 

Vzhůru tedy, ku práci! 

  



 
 

JINDŘICHOV 

 

Z Frývaldova-Gräfenberka vyjeli jsme si drahou do 

Mikulovic. Cesta — asi 14 km — netrvala ani půl hodiny. Jsme 

blízko pruských hranic… Mikulovice (Niklasdorf) mají pěkný 

kostel ke cti sv. Mikuláše. Mimo kostelní věž ční nade vsí — 

která má však na 3.000 obyvatelův! — několik komínů. To jest 

vůbec zajímavo: téměř v každé vsi jest průmyslový závod. 

V těchto končinách jest výjimkou osada, ve které by nebyl 

nějaký průmyslový podnik. U nás opět jest výjimkou ves, kde by 

průmysl byl. A přece jsou i u nás téměř všude příznivé 

podmínky; ale není podnikavých lidí, nejsou obecní 

zastupitelstva, která by levným přenecháním půdy a jinak přišla 

vstříc podnikatelům; není peněžních ústavů, které by poskytly 

úvěr snaživým, spolehlivým a poctivým lidem; a když přece tu 

a tam vyskytne se český závod, nejsou zas odběratelé, kteří by 

úsilovně takový podnik podporovali. — Pamatujme si: Ne kníže, 

ani sedlák jest pánem země; ale ten, kdo má v rukou průmysl 

a obchod, vládne a panuje nad zemí. — Mívali jsme dříve po 

našich vsech drobné pivovary, lihovary, draslárny (flusárny), 

sirkárny a tak dále — vymřeli majetníci, zahynuly podniky, 

zašláply je veliké závody. Co otci dalo jedno živobytí, dalo by 

synovi dvě, kdyby byl v započaté práci pokračoval… 

V Mikulovicích robí se v továrně rukavičky a orientální 

čapky (fezy), jsou tam dva mlýny a pila. Vyšli jsme si na zelené 



 
 

návrší a pokochali se pohledem na pruh hor, proti nám se 

zvedající; údolím protéká řeka Bělá. 

Po této malé odbočce vrátili jsme se na nádraží. Za čtvrt 

hodiny byli jsme na stanici Ziegenhalsu, která leží již v pruském 

Slezsku. Až sem jsme jeli v horách, ale odtud rozevírá se již širá 

rovina jako naše Polabí. — Když po bitvě u Chotusic 27. května 

1742 musila císařovna Marie Teresie odříci se Kladska a největší 

části Slezska, krajin lidnatých úrodných, bohatých a krásných, 

kdežto nám zůstala menší část, hornatá a méně úrodná, tu 

povzdechl jistý rakouský státník: Prušáci zahradu nám vzali 

a plot nám nechali. Kdo tudy jel, pochopí snadno tato slova: 

pruské Slezsko — úrodná rovina, naše Slezsko — tvrdé hory… 

Ziegenhals je větší město (má 9000 obyvatelův), dlouhé, 

rozvleklé. Bývalo kdysi tvrdou pevností, obehnáno zdmi 

a příkopy; z obranných věží dosud jedna trčí do výše 25 m jako 

poslední památka starých časů. Cigenhals má ve znaku kozlí 

hlavu, o jejímž původu se vypravuje pověst, jak následuje: Od 

časů knížete Břetislava I. musilo Polsko platiti českému knížeti 

poplatek 30 hřiven zlata a 500 hřiven stříbra za to, že mu 

Čechové přenechali Slezsko. Polský král Vladislav zpěčoval se 

poplatek dávati, i vytáhlo r. 1093 české vojsko do Slezska a celou 

tu krajinu od českých hor až k řece Odře tak poplenilo, že od 

hradu Rečenu až pode Hlohov nezůstalo — prý — kromě 

pevného města Němčího ani osady, ani domečku neporušeného. 

Jeden oddíl oblehl pevné město Cigenhals (dle jiných bylo to 

prý r. 1089, a město oblehli Poláci). Obležení trvalo dlouho, 



 
 

měšťané se udatně bránili, a zdi hradební byly tvrdé. Ale když 

došly zásoby potravin, v městě vypukl hlad. Již všecko, co bylo 

k jídlu, bylo snědeno; lidé pojídali i psy, kočky, myši — ale brzy 

ani těch nebylo. Kýs měšťan měl zamilovaného kozla; dlouho se 

s ním nemohl rozloučiti, ale posléze krutý hlad donutil ho milé 

zvíře zabíti, jen kůži s něho nechal si na památku. Oblehající 

věděli, že v městě mrou hlady, a tu jejich hejtman naposledy 

vyzýval měšťany, aby se vzdali. Měšťan onen, kterému náležel 

kozel, dostal dobrý nápad. Dovoliv se u velitele pevnosti, oblekl 

na sebe kůži zabitého kozla a vystrkoval ze štěrbin městských 

zdí kozlí hlavu, brzy tu a brzy tam. Nepřátelé sběhli se pod zdmi 

a překvapeně viděli, že v městě mají plno koz. Velitel města pak 

na ně s hradeb volal: „Myslíte-li, že nás hladem donutíte, 

abychom se vzdali, jste na velikém omylu; vizte, že máme dosud 

tolik masa a chleba, že nás ani za léta nedonutíte, abychom se 

z hladu vzdali!" — Oblehající domnívajíce se, že tomu tak jest, 

a vidouce to na vlastní oči, odtáhli s nepořízenou. — Čtenář 

sběhlý v české kronice hned si vzpomene na podobné 

vypravování o události, jež se r. 1422 stala při obležení 

Karlštejna: i tady posádka zmírala hladem, a zbyl jí jen kozel, 

který po parkánech chodil a trávu se zdí škubal. Aby na hradě 

oklamali oblehající Pražany, zabili kozla, zadní čtvrt okrvavili, 

posypali srnčí srstí z koňských sedel a poslali pražským 

hejtmanům jako čerstvou zvěřinu. Rozmrzení Pražané, 

domnívajíce se, že na hradě jsou dobře zásobeni, odtáhli; 

hladoví obležení pak nemálo toho vděčni byli, že jejich jediný 



 
 

kozel tolik tisíc lidu od Karlštejnu odehnal... Možná, že podobné 

příběhy vypravují se ještě i o jiných obležených městech. 

Cigenhals není tedy ani prvé, ani poslední… 

V Cigenhalsu ovšem již jsou pruští zřízenci. Vlak náš, aniž 

bychom sestoupili, převlekli na jinou kolej, a po chvíli ujížděl 

opět krásnou rovinou z Pruska zpět do hor, do Rakouska. Na 

nádraží v Jindřichově (po německu Hennersdorf) jsme 

vystoupili a odebrali se do této vesnice, která má na 400 domů 

a téměř 3000 obyvatelův! Sedm Čechů tam napočítali před 

dvaceti lety, ale marně jsme se po nich pídili — neboť „in 

Hennersdorf ist alles deutsch" (v Jindřichově jsou samí Němci), 

jak nám odpověděl na naši otázku kýs soused. 

Jen co je pravda: domky mají slezští Němci jako klícky — 

čisťounké a úpravné. U nás leckde zapáchá močůvka; tady voní 

růže. U nás před statkem rozkládá se hnojiště; tam před každým 

domkem rozkvétá zahrádka. Jdeme po silnici čtvrt, půl hodiny 

a víc — a stále takové roztomilé domečky. Rovněž tak jest na 

druhé straně za vodou. Jindřichovem protéká řeka Osoblaha (při 

počátku slove jen Osa), která u Chrapkovic v pruském Slezsku 

se vlévá do Odry. Vedle řeky vede silnice, a po obou stranách 

stojí domky. Dno říčky, za jarních a podzimních přívalů dravé, 

jakož i břehy jsou pěkně upravené, na dně jsou trámy na příč, 

šikmo upevněné, aby velká voda nebrala sebou štěrk. Téměř 

před každým stavením jest na stromě nebo na sloupu připevněn 

obraz Panny Marie, ale každý jiný: buď s děťátkem na klíně, 



 
 

nebo sedmibolestná (zatknuto v srdci sedm břitkých mečů), na 

nebe vstupující atd., vesměs slušné malby, nic křiklavého. 

Zašli jsme ke kostelu sv. Mikuláše, který byl nově 

postaven r. 1677. Kolem kostela je hřbitov, a ten opět vzbudil 

náš podiv. Na našich hřbitovech vídáme kříže nakloněné, někde 

i v koutech pohozené, rozvalené, nápisy na nich omšené nebo 

vůbec nečitelné; ale zde všecky — pravím všecky! — kříže byly 

jako úplně nové, nově černě natřené, zlaté nápisy jakoby včera 

byly namalovány — jeden kříž jako druhý. Zapadající slunko 

ozařovalo hřbitov a jeho kříže — zlato se lesklo. Úcta k mrtvým 

předkům… Jen v přední části hřbitova jsou staré, některé puklé 

a neopravované náhrobky s vybledlými i zmizelými nápisy. 

A na div! Jsou to náhrobky osob za života vzácných, urozených, 

bývalých majetníků zámku a panství jindřichovského! Šest 

náhrobních kamenů ze slezského mramoru hlásá nám, že zde 

odpočívají členové panského rodu Bartenšteinů, z něhož nejvíce 

proslavil se Jan Krištof svob. pán z Bartenšteina, rádce císaře 

Karla VI. i dcery jeho Marie Teresie. V době, kdy panství 

rakouské bylo ohroženo hrabivými okolními říšemi, zejména 

Pruskem, dovedl jim tento Bartenštein čeliti, a sama císařovna 

se vyslovila, že by bez Bartenšteina nebyla své říše zachovala… 

Tento státník koupil panství jindřichovské, a jeho potomci 

hospodařili tam až do r. 1866, kdy 9. října zemřel Josef 

Bartenštein, poslední mužský potomek tohoto rodu… 

A o náhrobky bartenšteinské nikdo nepečuje, ač jedná se o rod, 

jehož předek před 150 lety řídil osudy celé říše, rozlohu 



 
 

několika set tisíc kilometrů; a prosté kříže občanů 

jindřichovských, kterým patřilo několik metrů půdy, 

ošetřovány jsou s láskou a úctou. Všecka sláva — polní tráva…  

Veliké překvapení však očekávalo nás, když jsme vstoupili 

do předsíně chrámové. Ve zdi zasazen náhrobní kámen, a na 

něm zabílený nápis. Dali jsme se do jeho luštění, pokud to šlo, 

a hle, k naší největší radosti čteme pěkně po staročesku: 

Zde odpočívagy v Pánu Bohu dva synové a gedna dzerra 

urozeného a statetzného Rytirzie Pana Watzlawa Pavlovského 

z Pawlowytz a na Henrzdorffu a pany Johanky Zaubkové ze 

Zdietyna manzielky geho. Giegichž dušem pan buh ratziz… 

Leta Pa(ně) 1590 24 miesycze zarzy (měsíce září) umrzel gt (jest) 

syn dotzeno (dotčeného) pana Watzlawa Waletntyn… Leta Pa: 

1591 usnul gt w pánu bohu téhož pana Watzlawa psaneho pana 

Watzlawa Pavlowského… Leta Páně 1595. 

Budou-li tito mlčeti, kameny budou mluviti. A tyto staré 

kameny promluvily k našemu srdci… Ano, alles ist deutsch, ale 

nebylo tak vždy, a nemělo by býti tak navždy. Z dějin víme, že 

Jindřichov patříval olomouckým biskupům; náležíť osada dosud 

k t. zv. moravským enklávám. Později tady byl pánem Jáchym 

Zoubek ze Zdětína a na Zdounkách, a v XVI. věku Václav 

Pavlovský z Pavlovic, jehož rod pocházel z nedaleké vsi 

Pavlovic. Z rodu Pavlovských vynikl zvláště bratr Václavův, 

Stanislav Pavlovský z Pavlovic, který r. 1579 stal se biskupem 

olomouckým. Jako biskup přísně dbal toho, aby při obsazování 

církevních hodností rozhodovaly toliko schopnost a mravnost, 



 
 

nikoli rod a přímluvy (protekce). Hájil houževnatě práva svého 

biskupství, ale proti nekatolíkům vystupoval tvrdě a jesuitům 

nadržoval. Do latiny přeložil cestopis českého pána Lva 

z Rožmitálu a napsal mnoho zajímavých dopisů. 

Hanuš z Pavlovic r. 1635 prodal Jindřichov Janu Jiříkovi, 

svob. pánu z Hodic. Rodina tato, povýšená později za hraběcí, 

pocházela z Hodic u Jihlavy. Tento Jan Jiřík vystavěl nový 

chrám Jindřichově r. 1677. Po něm dědil jeho bratr Maxmilián 

Jiří, který r. 1689 zůstavil Jindřichov synu svému Františku 

Antonínovi. Syn tohoto Josef Tadeáš hrabě z Hodic zemřel 

r. 1737 bez potomkův a dědicův, a zboží jeho spadlo na biskupa 

olomouckého. 

Nyní náleží panství jindřichovské Vilémovi, svob. pánu 

Kleinovi z Wiesenberka. 

Na onom náhrobním kameni v předsíni chrámové jsou 

vytesány tři postavy, dvou pacholat a jedné děvy, zajisté dítek 

pana Václava Pavlovského z Pavlovic, o nichž tam jest psáno. 

Proti kostelu jako starodávná tvrz strmí na návrší jindřichovská 

obecná škola, obklopená zahradou a stromovím. Ve vsi, zrovna 

proti cestě z nádraží, jest jednopatrová budova zámku, velmi 

rozsáhlého, s krásným parkem, v němž na zvláštním místě 

dovoleno jest dítkám si hráti. Náhrobní desku i zámek jsme si 

ofotografovali. 

Rozumí se samo sebou, že i v Jindřichově jsou četné 

průmyslové závody: parní pila, čtyři mlýny, výroba lihových 

nápojů, chvalně známý pivovar. Obyvatelstvo osady po 



 
 

domácku provozuje obuvnictví. Chudoby tam neviděti, spíše 

blahobyt a s ním úpravnost obydlí a celé osady, jež se nám 

nesmírně zamlouvala. Kéž by tak bylo všude v našich českých 

osadách! 

 

 

VYMÍRAJÍCÍ MĚSTO 

 

Ráno vyjeli jsme z Jindřichova vlakem do Třemošné 

(Röwersdorf), kterážto cesta trvala — čtvrt hodiny. Z Třemošné 

vede do Osoblahy odbočná úzkokolejná dráha, jež jedině spojuje 

tento nejvýchodnější, opuštěný a zapadlý cíp Slezska s ostatní 

zemí. I Třemošná, ač vesnice — ale o 2000 obyvatelích — má 

továrny na niti a zboží stávkové. Možná, že niti, kterými 

přišíváte si uvolněný knoflík, mají zde svůj původ; nebo že 

punčochy, které nosíte, robili v Třemošné. Prohlédněte si doma 

cívky s nitmi, které maminka kupuje; kdy jste kdy na které 

viděli český nápis? A kdyby za onoho času, tím ještě není 

řečeno, že by byla vyrobena v české továrně, kterých máme tak 

poskrovnu. Cizota nás dusí… 

Z Třemošné do Osoblahy jede malinký vlak, spíše 

tramwayi podobný, asi hodinu. Prvá stanice slove Liptál 

(Liebenthal); po levé straně je nový kostel, vystavěný 

v gotickém slohu z červených cihel. Bije ta červená barva do 

očí… 



 
 

Osoblaha po německu jmenuje se Hotzenplotz. Člověk se 

neubrání úsměvu, slyší-li, jak to podivné jméno vyslovuje 

podivně průvodčí vlaku. Pamatuji se, jak zvěčnělý nedávno 

dějepisec český, prof. Josef Vávra, náš učitel zeměpisu 

a dějepisu, vykládaje nám asi před 35 lety o Slezsku, dodal 

mimochodem, že Osoblaha se jmenuje německy Hotzenplotz — 

celá třída dala se do hlasitého smíchu. Tehdy jsem byl jinoch, 

dnes stařec, a přece i dnes opět jsem se zasmál tomu jménu, tak 

široce a v různých tónech trojslabičně vyslovenému. 

Nazval jsem Osoblahu vymírajícím městem, a jest jím 

skutečně. R. 1900 měla Osoblaha 3100 obyvatelův, r. 1910 již 

jen 2700 — 400 lidí ubylo v 10 letech… Úbytek ten je stálý. 

R. 1880 bydlilo tam 4000 lidí, mezi nimi 1000 židů; dnes je tam 

pouze 70 židů… Ostatní vystěhovali se do Krnova, do Opavy, do 

Vídně. Příčina tohoto stálého ubývání obyvatelstva jest 

nedostatek průmyslu; to tam jest továrnicky provozované 

krajkářství, sirkářství, výroba stávkového zboží. Ký div, že 

chudnoucí obyvatelstvo žehrá a touží po změně. Prusko odtud 

jest vzdáleno sotva 10 minut; jest z oken osoblažských domů 

viděti květnaté louky, bohatá pole, kouřící komíny, ujíždějící 

vlaky… Ptal jsem se hostinské, kde by radši byla, zde nebo 

v Prusku? Beze všech rozpakův a zcela klidně odpověděla, že 

v Prusku: Spojili by nás drahou se světem — nastal by příliv 

obyvatelstva, zřídily by se nové závody; bylo by živo a nám 

lépe… Prostá žena ví, co by se mělo dělat; ale učení a vlivní 

muži toho nevědí… Podobizna německého císaře všade jest po 



 
 

zdech… Smutné město jest Osoblaha. Po několik hodin našeho 

pobytu v něm nespatřili jsme na velikém, krásném náměstí ani 

človíčka; ulice liduprázdné, jen tu a tam vyběhlo nějaké dítě 

v košilce ze síně, nebo vybelhala se ven stará babička. Umírající 

město… Teprve, když šly děti ze školy, oživily se poněkud 

mrtvé ulice, a před náš fotografický stroj postavila se na náměstí 

řada děvčátek, zvědavě se vyptávajících, kdo jsme, co jsme, co 

tady děláme… A fotografii jsme jim musili slíbit, sama se zapsala 

do našeho notesu…  

Židé mají v Osoblaze starou synagogu a hřbitov, na který 

se však již nepochovává. Starý, nemluvný rabbi Rudolfer 

ochotně zavedl nás na hřbitov, jejž věnčí zbytky bývalých 

starých městských hradeb. U hřbitovních dveří mají tam 

zvláštní zámek, který rabbi otvíral klikou, s níž hodnou chvíli 

točil jako klikou u kolovrátku. Na hřbitově jest plno náhrobních 

kamenů; nejstarší jest z r. 1692 a pod ním odpočívají Michal 

Welsch s chotí, oba vypovězenci z Vídně. Tehdy, koncem XVII. 

věku, byli prý všichni židé z Vídně vypovězeni; mnozí z nich 

odstěhovali se do Osoblahy, která již r. 1415 obdržela od 

biskupa olomouckého Václava Králíka právo, že smí židům 

dovoliti v městě pobyt. Poněvadž na náhrobních kamenech byly 

letopočty židovské, vyložil nám rabbi, že židé připočítávají 

k našemu letopočtu 3760 let (domnělá léta od počátku světa), 

takže na př. letošní rok náš jest 1912, a 3760 židovských let 

k tomu, jest letošní židovský letopočet 5672 let. Na náhrobku 

byl letopočet 5643; který to jest rok dle našeho letopočtu? (5643 



 
 

- 3760 = 1883). Nebo: Který židovský rok jest napsán na onom 

nejstarším náhrobku? (1692 + 3760 = 5452). 

Synagoga je však v chatrném stavu, ba přímo 

v zuboženém; zdi otlučeny, malba odprýskána, nábytek bídný 

a sešlý. Ovšem, 70 židů — a beztoho, že jen ti chudší zůstali, 

a bohatí se vystěhovali — nemůže udržovati chrám v lesku… 

Bída přišla na Israel v Osoblaze… 

Osoblaha, Jaktary a Tlustomosty náležely od nepaměti 

k biskupství olomouckému zároveň s moravskými Chrlicemi, 

Vyškovem, Mírovem, Svitavami, Hukvaldy, Kelčí. Osoblaha 

s jinými kraji (enklavami) počítala se vždy k Moravě, i když 

Přemysl Otakar II. Opavsko od Moravy oddělil. Císařovna 

Marie Teresie panství biskupa olomouckého — s ním ovšem 

i Osoblahu a jiné enklavy ve Slezsku — přidělila krajským 

úřadům v Olomouci a v Přerově. Teprve císař Josef II. připojil je 

ke krajskému úřadu v Krnově. 

R. 1850 přeložen byl tento krajský úřad do Opavy; ale 

enklavy spravovány byly úřady olomouckými a přerovskými. 

Nyní však soudní a politickou správu moravských enklav vedou 

soudní a politické úřady v Opavě, ale daně odvádějí se do 

Moravy, a obyvatelstvo volí poslance na zemský sněm v Brně. 

Jsme tedy v Osoblaze ve Slezsku a zároveň na Moravě… 

Podivná spleť a změť…  

Tři čtvrti hodiny cesty od Osoblahy na jih (je tam také 

stanice úzkokolejné dráhy z Třemošné do Osoblahy) jsou 

zříceniny hradu Fulštejna (Füllstein). Hrad tento vystavěl ve 



 
 

XIII. století Herburt z Fulštejna, jeden z těch Němců, které 

velký poněmčovatel Moravy a Slezska, olomoucký biskup 

Bruno, houfně na své statky volal. R. 1253 vtrhl do Slezska 

a Moravy haličský král Daniel se svými Rusy, oblehal marně 

Opavu, hrad řečený Násilé útokem vzal a táhl k Osoblaze 

a Fulštejnu. Rytíř Herburt pokořil se — jako činí všickni zrádní 

přistěhovalci — vpadlému nepříteli… Potomci jeho však po 

čase vystěhovali se do Polska a osedli v Dobromile. Rodu tomu 

náležely četné statky ve Slezsku i na Moravě. Jan Herburt 

z Fulštejna byl r. 1423 mezi obhájci Kroměříže, když ho husité 

dobyli. V XVI. století pan Václav Sedlnický z Choltic oženil se 

s Helenou Herburtovou z Fulštejna, čímž veškeren majetek 

fulštejnský přešel do rukou slavného rodu Sedlnických. Jiří 

Sedlnický, nejstarší syn Václavův, stal se nejvyšším sudím 

markrabství moravského a sestavil dílo „Codex Sedlnickianus", 

památné pro staré právo moravské. 

Osoblaha byla již ve XII. století městem. Bezdětní 

obyvatelé neměli tehdy právo majetek svůj komukoli libovolně 

odkázati a poslední vůli činiti; zemřel-li kdo bezdětek, jmění 

jeho (odúmrt) připadlo olomouckému biskupství. Ale tu se 

stávalo, že takoví bezdětní měšťané majetek svůj raději ještě za 

živa rozházeli a promarnili. Aby se tak nedálo, dovolil r. 1389 

biskup Mikuláš, aby bezdětní lidé mohli majetek svůj odkázati, 

komu by chtěli, ale jen z obyvatelův osoblažských. Jiný biskup, 

zmíněný již Václav Králík, povolil Osoblažským r. 1415 nové 



 
 

právo, že totiž mohou přijmouti za měšťana každého 

řemeslníka. 

R. 1428 učinili husité zájezd do Slezska, Václav, kníže 

opavský, poddal se Čechům dobrovolně s městy Hlubšicí 

a Hradcem a slíbil, že jim bude pomáhati. Obyvatelé města 

Polské Ostravy, Ketře a Osoblahy, uslyševše o blížících se 

husitech, uprchlí strachem jati a nechali města liduprázdna. 

V bitvě před Nisou 18. března 1428 mezi Slezany a husity 

padlo na 2000 Slezanů, a mnozí se v řece Nise utopili. Z toho 

vznikl takový strach, že všude obyvatelstvo města svá opouštělo 

a v lesích nebo pevných hradech spásu svou hledalo. Toliko 

sedláci slezští, tehdáž ještě samí Slované, k husitům se přidávali, 

takže husitské vojsko, jemuž velel kněz Prokop, vzrostlo nad 

míru. Husité však nebořili měst a hradů, neplenili a nehubili 

krajin slezských, toliko kostely, fary, panské dvory a krčmy, 

zvláště pak kláštery, kterým vůbec nikdy neodpouštěli… 

Poslední chloubou průmyslu osoblažského jest veliký 

cukrovar. Před ním jest pěkný park, který (do odvolání) jest 

otevřen i širšímu obecenstvu. 

Loučíme se s městem, druhdy pyšným a vzácným, ale 

nyní vymírajícím… 

  



 
 

KRNOV 

 

Z Osoblahy vrátili jsme se úzkokolejnou drahou zpět do 

stanice Třemošné, odkud vyjeli jsme do Krnova (Jägerndorf), 

kdysi hlavního města knížetství krnovského. Před 40 lety žilo 

v Krnově 7000 obyvatelů, r. 1890 již 13.000, dnes jich tam jest 

20.000, i je tedy Krnov dle počtu obyvatelstva třetím městem 

slezským (Opava 29.000, Těšín 21.000). Před 20 lety bylo 

v Krnově napočteno 231 Čechů; dnes jich tam jest zajisté počet 

dvojnásobný. Ale nic o nich neslyšeti, marně jsme jejich 

středisko, besedu, hledali… 

Nebylo tak vždy; ode dávna bývala zdejší krajina ryze 

česká. V nejstarších dobách náležela k Moravě i s Opavskem. 

Král Přemysl Otakar II. dal knížetství opavské v úděl svému 

pobočnému synovi Mikuláši. Když syn tohoto Mikuláše, 

Mikuláš II., r. 1366 zemřel, rozdělilo se šest jeho dcer a čtyři 

synové (Jan, Mikuláš, Václav a Přemek) o dědictví otcovské; 

nejstarší Hanuš I. stal se zakladatelem knížetství krnovského; 

v Krnově také sídlil. Synové jeho Hanuš a Mikuláš byli páni 

marnotratní, dobrodružní a nehospodární. Zadlužili se tak, že 

moravský markrabí Jošt, vnuk Jana Lucemburského, musil 

Krnovsko vzíti pod svou ochranu. Král Václav IV. r. 1411 slíbil 

Krnovským, že je vždy bude chrániti, že jich nikdy od Moravy 

neoddělí a že za hejtmana jim nedá pána, leč pouze rytíře nebo 

člověka prostého. Podobně i císař Zikmund jim sliboval, ale dal 

jim za vladaře vévodu lehnického Ludvíka, sic věrného svého 



 
 

přívržence, ale dobrodruha, který do Krnova přicházel, jen když 

neměl peněz. Dokonce bylo Krnovským vykoupiti jej ze zajetí 

v Palestině, kam se odebral na pout. R. 1422 byl knížetem 

krnovským Hanuš II., vévoda ratibořský. Po jeho brzké smrti 

spravovala Ratiborsko i Krnovsko vdova jeho Helena, dcera 

litevského knížete Korybuta, za své nezletilé syny Mikuláše 

a Václava. Kněžna Helena úporně stála proti husitům; proto do 

jejích zemí činili Čechové nájezdy a vpády. Ale Krnov, leže 

mimo cesty, byl válečných běhův ušetřen. Rod těchto knížat, 

pocházejících z českých Přemyslovců, vymřel r. 1521. 

A tu prodáno bylo knížetství krnovské za jidášský groš 

58.900 uherských zlatých Jiřímu Braniborskému, z pruského 

rodu Hohenzollernů… To byl počátek konce českého jazyka na 

Krnovsku. Braniborec tento i jeho nástupci zaváděli všude 

výhradně německý jazyk, katolickému obyvatelstvu vnucovali 

protestantství, kostely jim brali, a když měšťané odporovali, 

posílali jim do domu žoldnéře. Stará práva a privilegia tito cizáci 

šlapali nohama. Dobré slovanské obyčeje mizely. Chytrý 

Braniborec Jiří provdával své sestry za slezská knížata a tak 

získával si přátelství a příbuzenství, chtěje se státi knížetem 

slezským. Čeští páni těmto snahám dlouho odporovali, ale 

posléze vévoda Karel z Minsternberka, nejvyšší maršálek 

království českého, vnuk krále Jiřího z Poděbrad, r. 1523 

prosadil, že sněm český uznal právo Jiřího na knížetství opolské 

a ratibořské. Po více než dvou stech letech odvolával se na toto 

usnesení příbuzný Jiřího, pruský král Bedřich II., domáhaje se 



 
 

některých knížetství slezských, a když jich nedostal dobrovolně, 

zahájil válku o ně s Marií Teresií. Vybojoval si víc, nežli 

původně žádal; mimo Těšínsko, část Opavska a Krnovsko dostal 

skoro celé bývalé Slezsko. A po zbytku vztahuje hladový pruský 

orel podnes své chtivé drápy…  

Za války třicetileté trpěl Krnov velmi od přátel i nepřátel. 

V době té zmizel odtud český živel úplně, r. 1666 německý 

jazyk stal se řečí úřední. Jen na Hlubčicku podnes mluví se 

česky… 

Z vynikajících památných budov jest klášter minoritský, 

kde bývaly sněmovní síně, s kostelem Narození Panny Marie; 

děkanský chrám sv. Martina s dvěma věžemi 72 m vysokými; 

zámek knížete Lichtenštejna, vystavěný v letech 1523–1543. 

Na náměstí jest radnice s novou věží, 52 m vysokou, 

a před ní jest umístěna krásná jízdecká socha císaře Františka 

Josefa I. V zadu na pomníku jest nápis: „Carl Wollek Fecit (Karel 

Volek pracoval). Gewidmet von der Ehrenbürgerin der Stadt 

Jägerndorf Frau Franziska Titz (Věnováno čestnou měšťankou 

města Krnova paní Františkou Titzovou. MCMVIII—1908." Na 

okraji pomníku jsou znaky všech rakouských zemí. — Též Hans 

Kudlich, jenž r. 1848 na sněmě kroměřížském podal návrh na 

zrušení selské roboty, má v Krnově památník. — Jako v každém 

téměř slezském městě — i v některých vesnicích, jako na př. 

v Jindřichově — tak i v Krnově jest bronzový pomník císaře 

Josefa II. 



 
 

Krnov již na prvý pohled poznáme jako město 

průmyslové. Kolem města je řada továrních budov s vysokými 

komíny, jež po celý den chrlí zpousty tmavého kouře. Jako ve 

Slezsku vůbec, převládají i v Krnově továrny na sukno (počtem 

na 20), tkalcovny a přádelny, 10 závodů na výrobu zboží 

pleteného a stávkového, továrny na stroje, varhany a harmonia, 

městská parní cihelna, parní mlýn, papírna, tři knihtiskárny, 

výroba mýdla, svíček, octu, lihu atd. Je tam tedy pro dělný lid 

dosti chleba, a proto město rychle roste. Na ulicích a náměstích 

jeho jest rušno a živo. Pravý opak mrtvé Osoblahy. 

Jihovýchodně od města vypíná se vrch zvaný Burgberk, 

437 m vysoký, na němž trčí 30 m vysoká rozhledna 

lichtenštejnská, zvaná tak po nynějším majetníku panství 

krnovského. Z rozhledny jest krásný pohled na Bezkydy, 

Praděd a na rovinu pruskoslezskou. Jižně odtud jsou rozsáhlé 

zříceniny hradu Cvilína, nyní též Šelemberka (Lobenštejnu) 

zvaného, hradu onoho českého pána, který Krnovsko 

prušáckým Brandeburkům zašantročil. Pověst vypravuje, že 

z hradu vede podzemní chodba do Krnova a jiná opět přes 

Holasovice a Opavu do Hradce. 

Na Burgberku jest známý poutnický chrám sedmibolestné 

Matky boží, vystavěný r. 1722, ozdobený uměleckými malbami. 

Schody k hlavnímu oltáři vytesány jsou ze vzácného mramoru 

krakovského. 

Z Krnova do Pruska jest pouze několik minut… 
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