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Kdo byl Carl August Preibisch? 
 
     Celá desetiletí jsme považovali kapitalistické  podnikatele 
pouze za vykořisťovatele dělníků a nenacházeli jsme na nich 
nic kladného. Dnes, kdy mnoho našich občanů podniká, 
víme, že udržet podnik v silné konkurenci není snadné a že 
má podnikatel nejen mnoho peněz, ale také mnoho starostí, 
bezesné noci a jiné, dříve netušené problémy. 
    V příštích několika číslech Bulletinu přiblížíme našim 
čtenářům životní osudy několika podnikatelů z Liberecka. 
Liebieg, Klinger, Blaschke – ta jména jsou nám sice známá, 
ale mnoho o nich vlastně nevíme... 

 
    Toho dne, kdy se koncem letošního října konala 
v městském  kině každoroční akce „Sportovec a osobnost 
Chrastavy“, byli členové SPHMCH (historického spolku) 
pozváni do polské Bogatynie, kde se konala velká slavnost: 
městský park byl slavnostně pojmenován jménem tamního 
rodáka Carla Augusta Preibische.  Akce  jsme  se nezúčast- 
nili, omluvili jsme se, ale vrtalo nám hlavou, čím si zasloužil 
ten  německý továrník v očích současných polských obyvatel 
bývalého německého města Reichenau takový obdiv a úctu. 
    V libereckém okresním archivu jsem našel knihu učitele 
Ludvíka Engelmanna  s  prostým  názvem  Geschichte von  
Reichenau. Ta  kniha  je  pozoruhodná  tím,  že má více než 
1100 stránek. Tam jsem našel podrobný životopis muže, 
s nímž bych chtěl čtenáře seznámit. 
    C. A. Preibisch se narodil v roce 1842 v rodině podnikate- 
le Davida Preibische a zemřel v necelých sedmdesáti letech 
roku 1910 ve Vídni. 
  Vychodil místní základní školu v Reichenau a pak přešel na 
měšťanskou školu v Lubani. Potom studoval na reálce 
v Žitavě, kde v roce 1859 maturoval. Své odborné vzdělání si 
doplnil na obchodní škole v Kolíně nad Rýnem. 
   Spolu s otcem procestoval Belgii a Velkou Británii.  Tam 
oba sbírali zkušenosti z řízení moderní textilní výroby. Po 
návratu do Německa absolvoval ještě specielní textilní školu 
v Chemnitz a od roku 1862 byl zaměstnán v otcově továrně. 
    Po otcově smrti převzal  celý podnik na zpracování bavlny. 
Začal jako první v Německu vyrábět látky, jaké se do té doby 
vyráběly pouze v anglickém městě Bradford. Zpočátku se 
výrobky dostávaly na trh přes berlínskou firmu S. M. 
Friedheim, později se C. A. Preibisch zcela osamostatnil. Dal 
postavit novou tkalcovnu a zpočátku zaměstnával pouze deset 
dělníků. Z jedné továrny v Chrastavě (!) dal přivézt starší 
parní stroj o výkonu šest koňských sil. Postupně vznikala 
malá elektrárna pouze pro jeho podnik. Z Chrastavy také 
přivezl několik strojů na barvení látek. 

    Koupil nový parní stroj, který poháněl třicet mechanických 
tkalcovských stavů. Továrna se stále rozšiřovala a byl posta-
ven sedmdesát metrů vysoký komín, v té době nejvyšší 
v Sasku. 
   Preibisch dal vybudovat nové vodovodní potrubí, které 
nesloužilo pouze jeho podniku, ale celému městu. Dal také 
postavit vyhřívané lázně, které si získaly značnou oblibu. 
Z jeho prostředků byla postavena také plynárna a po celém 
městě dal zřídit plynové pouliční osvětlení. To bylo tehdy ve 
městech podobné velikosti výjimkou. 
   V podniku byl založen také požární sbor, do něhož se 
dobrovolně přihlásilo osmdesát zaměstnanců.  
   Podnik se nejen dále rozrůstal, ale také se stále moder-
nizoval. Byla zřízena cihelna, která zajišťovala stavební 
materiál pro rozšiřování. Nakonec měl přádelnu, tkalcovnu i 
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barvírnu. 
    Pro své dělníky dal postavit sídliště, kde každá rodina měla 
do svého bytu vlastní vchod. Nájemné bylo velmi nízké.   
   Svůj původní rodný dům dal Preibisch přestavět na  útulek 
pro hendikepované lidi, své bývalé zaměstnance. Založil 
dokonce i malou nemocnici. 
   Preibischova  manželka Marie byla iniciátorkou založení 
mateřské školy pro děti zaměstnanců a zřídila vzdělávací 
spolek pro pracující ženy. Starší děti si tu mohly pod 
dohledem psát domácí úkoly, menší si hrály. 
   Při podniku vznikla i škola pro děti zaměstnanců, které 
musely pracovat v továrně. Když byla později dětská práce 
v továrnách zákonem zakázána, byla škola určena pro starší 
děti, které tu měly mnoho výhod, které v té době jinde 
neexistovaly. 
   V Preibischově továrně byly zavedeny různé úlevy, např. 

kratší pracovní doba pro ženy, byla tam nemocenská poji-
šťovna a spořitelna.  
   V podniku byl také jediný telegrafní přístroj ve městě a 
mohli jej používat i zaměstnanci. Firma měla také svůj 
vlastní lignitový důl v nedalekém Oppelsdorfu (dnes Opolno 
Zdrój). 
   Velkolepý projekt podnikatele – lidumila se však neu-
skutečnil. Chtěl prodloužit úzkokolejnou železniční trať, která 
vedla ze Žitavy  přes Reichenau až do Frýdlantu v Čechách, 
až do města Legnica. Trať by vedla po území tří států (Sasko, 
Prusko, Slezsko) a to bylo kvůli byrokratickým předpisům 
příliš komplikované. 
    Po smrti C. A. Preibische, převzali jeho prosperující tex-
tilní podnik jeho dva synové – Carl Oscar a Dr. Karl Rein-
hard. 

        PhDr. František Vydra  

Předvánoční setkání 

          s polskými přáteli    
 
    V sobotu 12. prosince zastavil na chrastavském náměstí 
mikrobus s dvanácti členy historického spolku Bractwo 
Ziemi Bogatyńskiej. Po přivítání jsme je zavedli do prostor 
městského muzea, kde byla v tu dobu výstava betlémů. Pak 
jsme se vydali do Andělské Hory, kde byla pro nás v závodě 
Rotec připravena prohlídka provozu. Pan Stanislav Wolf 
všechny srdečně uvítal a pohovořil o historii a výrobním 
programu firmy. Pokračovali jsme dále do Kryštofova Údolí, 
kde jsme navštívili známé muzeum lidových betlémů. Výklad 
nám podal sám pan Martin Chaloupka. Jeho poutavé 
vyprávěné všechny zaujalo. 
    Pak jsme se vydali co nejblíž k mohutnému železničnímu 
viaduktu z roku 1900. Stavba na naše hosty velmi zapůsobila. 

Na zpáteční cestě do středu vesnice byl právě čas, abychom 
viděli orloj v chodu. Čekala nás ještě prohlídka dřevěného 
kostela sv. Kryštofa a keramická dílna pana Lady. 
    Polští přátelé byli udiveni, kolik zajímavostí je možno 
spatřit v tak malé vesničce.  
  Po návratu zpět do Chrastavy jsme se všichni sešli 
v prostorách „Bételu“ v 1. poschodí budovy kina. Původně 
bývají takové schůzky ve Führichově domě, ten je však 
dlouhodobě uzavřen kvůli rekonstrukci. Přátelské posezení 
s členy BZB bylo skutečně zajímavé a naprosto neformální. 
Hovořilo se o vánočních zvycích, zpívaly se polské i české 
koledy, plánovala se další setkání. Besedu zpestřilo 
vystoupení F. Boudy a K. Krchovové. Následoval chutný 
guláš, který připravily členky SPHMCH. Asi v 16 hodin jsme 
se rozloučili a hosté se vrátili zpět do Bogatynie. 

                                      F. Vydra 
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Co chystá SPHMCH v roce 2010 
 
   Vážení přátelé a příznivci, v tomto roce plánujeme několik akcí, které jsou určeny jak pro členy, tak i pro veřejnost a děti. 
Kromě pravidelné spolupráce s polským historickým spolkem v Bogytyni je naplánována na jaro návštěva Okresního archivu 
v Liberci. Opět se bude konat oblíbený zájezd do Lužice za velikonočními jezdci. Připraven je i výlet do Železného Brodu.
Nebude chybět ani srpnový zájezd do vzdálenějších míst našeho okolí a zářijová Zahrada Čech v Litoměřicích. 
   Chystáme také přednášku s historickou tematikou a soutěž o historii pro děti. 
   O všech akcích budeme podrobně informovat v Bulletinu, městském rozhlase, na plakátech či vývěsce v podloubí městského 
muzea. 
   Věříme, že si z naší bohaté nabídky vyberete a těšíme se na setkání při některé akci. 

Za SPHMCH J. Špaková 

Z činnosti SPHMCH 
     v uplynulém roce 2009 
 
    Na prosincové schůzce, která se konala 14. 12. 2009 ve 
Společenském klubu, proběhlo hodnocení akcí, příprava čin-
nosti na příští rok, zpráva o financích a několik zajímavých 
informací z různých oblastí. 
    SPHMCH zakoupila do svého vlastnictví listinu, vydanou 
císařem Josefem II. o udělení Chrastavě práva trhu. Na koupi 
přispělo částkou město Chrastava a Technické služby. Dále 
Společnost vlastní kroniku Andělské Hory, kterou finančně 
podpořil osadní výbor v Andělské Hoře. Obě písemnosti jsou 
uloženy v Okresním archivu v Liberci a jsou na požádání k 
dispozici pro badatelské účely. 
    V únoru jsme navštívili výstavu o 1. republice v Národním 
muzeu v Praze a výstavu o sv. Václavu v Anežském klášteře.
Velmi úspěšný byl zájezd do Lužice za velikonočními jezdci.
V červenci někteří z nás shlédli výstavu flašinetů a hracích 
strojů v libereckém muzeu. Na konci srpna nechyběl tradiční 
zájezd – tentokrát na Rychnovsko. Prohlédli jsme si zámky 
Hrádek u Nechanic, Rychnov nad Kněžnou a Doudleby,
muzeum krajky ve Vamberku a slavný třebechovický betlém.

Zájezd sklidil velký úspěch. 
    V minulém roce jsme navázali spolupráci s polským histo-
rickým spolkem v Bogatynii. Dvakrát jsme město navštívili.
Dvě návštěvy uskutečnili naši přátelé u nás. Při první si pro-
hlédli hasičské muzeum, kostel, město a dům malíře Führi-
cha. Při prosincové návštěvě v předvánočním čase byla při-
pravena návštěva Kryštofova Údolí, prohlídka betlémů,
kostela a orloje. Naši přátelé také měli možnost seznámit se v 
Andělské Hoře s firmou Rotec. Nakonec nechybělo ani pře-
dání dárků a pohoštění. 
    Na schůzi byli dále členové informováni o čerpání grantu,
hovořilo se o akcích na příští rok, vánočních zvycích u našich 
polských sousedů a vyslechli i zajímavou zmínku o rodáku z 
Bogatyni – továrníku A. Preibischovi a o nových knihách z 
knihovny SPHMCH. Následovala prohlídka fotodokumenta-
ce z našich akcí a rozdání Bulletinu. Jako vždy nechybělo ani 
občerstvení. 
    Milým hostem na naší schůzce byl pan L. Tomší. Z jeho 
návštěvy jsme měli velkou radost. 
    Členové SPHMCH přejí všem svým přátelům a přízniv-
cům mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2010. 

———————————— 
Za SPHMCH J. Špaková 

Nové knihy do knihovny SPHMCH 
 
    Do naší spolkové knihovny bylo zakoupeno několik velmi zajímavých publikací. Z regionální literatury je to kniha Chotyně 
od F. Vydry, dále Frýdlantsko od M. Řeháčka a od téhož autora Jizerské hory – průvodce po horách a okolí. Všechny jsou psá-
ny velmi poutavě a čtivě a jsou doplněny spoustou barevných fotografií a ilustrací. 
    Kniha, která je také spjata s historií našeho města, má název Chrastava v prusko – rakouské válce r.1866. Jejím autorem je 
J. Náhlovský. Možná jste někteří byli na křtu této knihy, který proběhl na jaře v knihovně. 
    Kniha autora V. Rameše – Slovník pro historiky a návštěvníky archivů je určena všem, kteří se hlouběji zajímají o historii.
Jsou zde abecedně seřazeny a vysvětleny známé i neznámé pojmy, se kterými se můžeme setkat nejen v archivu, ale i na hra-
dech, zámcích či v literatuře. 
    Na závěr jsem si nechala – dle mého soudu – to nejlepší: knihu Vlastimila Vondrušky Život ve 12. století. Autor nás po-
drobně seznamuje o životě lidí na hradech i vesnicích, s církevními stavbami, ale i s odíváním, hygienou, řemesly, cestováním 
apod. Kniha je doplněna krásnými a hodnotnými fotografiemi a ilustracemi. Zajímavé je, že autor chystá další pokračování té-
to knihy o dalším století. 
    Naši knihovnu mohou využít nejen členové, ale i širší veřejnost. Knihy si můžete zapůjčit v budově městského muzea u p.
Vydry v dopoledních hodinách nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle 737 872 248. 

Za SPHMCH J. Špaková 

Kvíz pro vás – 7krát odpověz 
 
Vážení čtenáři, po vánočním lenošení a odpočinku si možná 
budete chtít ověřit své znalosti v oblasti historie. Proto je tady 
další pokračování zábavného kvízu 7krát odpověz. Odpovědi 
jako vždy najdete na konci Bulletinu. Přeji mnoho štěstí ne-
jen při hádání, ale v celém dalším roce 2010. 
——————————————————————— 

1. Víte kdo nebo co je to brakteát? 
2. Co znamená právo mílové? 
3. Víte, kdo založil Nové Město pod Smrkem? 
4. Která česká patronka je patronkou vinařů, babiček a vy-
chovatelů? 
5. Kdo vynalezl hromosvod? 
6. Jaké muzeum se nachází v Praze – Kbelích? 
7. Kde v našem okolí najdeme secesní kostelík U obrázku? 
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Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravil: J.Špaková, F.Vydra

 

Sazba, tisk a distribuce je zajišťována prostřednictvím 
Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.

Odpovědi na zábavný kvíz 7 krát odpověz. 
1. Jednostranná mince, ražená podle míšeňského vzoru z tenkého stříbrné-
ho plíšku. 
2. Městské právo udělované panovníkem. Na jednu míli od města se ne-
směla provozovat žádná živnost. 
3. Melchior z Redernů v r. 1584 založil městečko zvané později České No-
vé Městečko. Někdy se udává rok založení 1592 – tehdy dostalo město 
znak a některé výsady. 

4. Sv. Ludmila – matka České země a vychovatelka vnuka Václava. 
5. Benjamin Franklin. 
6. Letecké muzeum. Založeno v r. 1968 v areálu vojenského letiště. Patří 
mezi největší muzea v Evropě. 
7. Kostelík se nachází nad Ruprechticemi na okraji Jizerských hor. V mís-
tech, kde stojí, se již v dávných dobách nacházela studánka se zázračnou 
vodou. 

Zpracovala Jaroslava Špaková 

SPHMCH děkuje touto cestou vedení města Chrastava v čele s panem starostou, dále vedení a pracovníkům Společenského 
klubu a pracovníkům infocentra za ochotu a vstřícnost. Zároveň chceme všem popřát do nového roku pevné zdraví, optimis-
mus a dobré nervy při řešení náročných pracovních úkolů. 

Za SPHMCH Jaroslava Špaková. 

Skála smrti  
(pověst z Kunratic u Cvikova)                    
 
   Nedaleko obce Kunratice u Cvikova najdeme 
v lese strmou skálu, o níž se vypráví dodnes 
zajímavá pověst. Na kamenné stěně můžeme  
spatřít  reliéf (viz obrázek), který obsah pověsti 
přibližuje. 
   Před několika staletími měl nedaleko od této 
skály své sídlo hrubý, surový šlechtic, který 
často pro svoji zábavu všelijak trápil své 
poddané. V údolí říčky Svitávky stával mlýn, ve 
kterém žil mlynář se svou dcerou. Byla velmi 
krásná a rytíři se líbila. Rozhodl se, že se jí za 
každou cenu zmocní. Když  dívka za slunného 
dne seděla v trávě u vody a trhala pestré 
květiny, rytiř ji spatřil a rozjel se na koni co 
nejblíže k ní. Dívka před ním ve strachu 
prchala, až se dostala na okraj skály. Dál utíkat 
nemohla a surovému rytíři chtěla přesto 
uniknout. Vrhla se v zoufalství z vysoké skály 
dolů. Rytíř hodil po dívce kopí s ostrým hrotem, 
ale ona již v té chvíli padala do hluboké propasti 
a kopí ji tedy nezasáhlo. Měla štěstí, protože 
dopadla do bažiny, což jí zachránilo život. Kůň 
se polekal prudkého pohybu svého pána na jeho 
hřbetě, ztratil rovnováhu a zřítil se rovněž dolů. 
Byl však těžký a zapadl v bažině velmi, velmi 
hluboko. Kůň  i  rytíř již z bažiny ven nevy-
plavali a zahynuli. Tak byl surový rytíř 
potrestán. 

PhDr. František Vydra 
                                                                                               
                    P O D Ě K O V Á N Í 
       Všichni členové Společnosti přátel historie 
města Chrastavy upřímně děkují  touto cestou p. 
Stanislavu Wolfovi  za  vřelé přijetí česko-polské 
skupiny historiků, Chceme poděkovat také za 
věcný výklad, chutné  pohoštění i  za publikaci, 
kterou  všichni účastníci exkurze v Rotecu 
obdrželi. 
 


