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E str. 7

Blanenský podnik kolem roku 1927

„Rodokmen“ ČKD

Světová výstava Expo 58 v Bruselu

ČKD – tradice a současnost
V dnešních dnech si připomínáme, proč a jak v roce 1927 vznikla společnost
Českomoravská‑Kolben‑Daněk (ČKD). K její skvělé tradici se právem hlásíme i my,
i naše společnosti nesou již 90 let tuto světoznámou značku.

1928

Devadesát let je – alespoň měřeno délkou
lidského života – jistě požehnaný věk. Na
uplynulá desetiletí se ale nemůžeme dívat

2017

jen jako na nádherný kus historie. Není to pro
nás jen závazek vůči dílu předešlých gene
rací, ale především závazek vůči generacím

dnešním i budoucím. Ty úspěšně navazují na
vše, co se naučily od svých otců a dědů.
ČKD Blansko Holding i ČKD Blansko SMALL
HYDRO mají stále velký potenciál uplatnění
na světovém trhu. Spokojenost zákazníků do
kazuje mj. množství referencí s opakovanými
dodávkami v desítkách zemí světa. Neustále
zlepšujeme všechny firemní procesy, naše vý
robky mají významný podíl na snižování zá
těže životního prostředí.
Můžeme přitom stavět na vysoce odbor
ných schopnostech našich pracovníků, na
kvalitním konstrukčním a technologickém
zázemí i na vlastním výzkumu a vývoji. Jsme
schopni realizovat projekty s těmi nejnároč
nějšími požadavky zákazníka, dokážeme
řešit projekty komplexně, včetně práce na
stavbách.
Věříme, že dobrou pověst značky ČKD
Blansko budeme úspěšně rozvíjet i nadále.
Redakce Turbo

Vznik ČKD v roce 1927

Následující článek přináší stručný popis vzniku ČKD a majetkový vývoj blanenského
podniku od knížecích železáren přes značku Breitfeld‑Daněk právě až k ČKD.
V roce 1896 Hugo Leopold, kníže ze Salm
‑Reifferscheidtu, prodal neprosperující bla
nenské strojírny a slévárny pražské firmě „Ak
ciová společnost Strojírny, dříve Breitfeld,
Daněk a spol.“ Blanenský podnik se tím stal
součástí významné strojírenské společnosti,
jíž patřily i závody v Praze‑Karlíně a ve Slaném.
V roce 1921 došlo k fúzi dvou velkých praž
ských podniků, které patřily do sféry vlivu
Živnostenské banky. Dne 19. prosince toho
roku bylo rozhodnuto, že se „Elektrotech
nická akciová společnost, dříve Kolben
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a spol.“ spojí s „První českomoravskou továr
nou na stroje v Praze“. Tak vznikla nová firma,
„Českomoravská‑Kolben, akciová společnost“.
Hlavní závody měla v Praze‑Vysočanech
a v Praze‑Libni.
Obě akciové společnosti měly podobný
výrobní program a vzájemně si konkurovaly.
Konkurenční boj byl v roce 1927 odstraněn
další fúzí. Řádná valná hromady společnosti
„Českomoravská‑Kolben, akciová společ
nost“, jež proběhla v Praze 9. července 1927,
schválila, aby tato firma splynula E str. 2

Rozhodnutí správní rady o změně názvu na ČKD
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E str. 1 s firmou „Akciová společnost Stro
jírny, dříve Breitfeld, Daněk a spol.“ Sloučení
bylo ve zprávě společnosti zdůvodněno tím,
že: „Fúze tato uskutečněna vlivem novodobých
proudů uplatňujících se v průmyslu, jenž takto
koncentrací a tvořením silných jednotek snaží
se čelit konkurenci domácí i zahraniční a za‑
bezpečuje si prosperitu do budoucna.“
Dne 8. října podala nová společnost žá
dost k obchodnímu soudu, aby do obchod
ního rejstříku zapsal zvýšení základního kapi
tálu v důsledku fúze obou podniků. Zápis lze
považovat za právní počátek existence slou
čeného podniku. Tím byl podstatně rozšířen
i akciový kapitál nově vzniklé společnosti.

Akciová jistota společnosti Breitfeld‑Daněk
ve výši 40 milionů Kč byla převedena na ak
ciovou jistinu Českomoravské‑Kolben, jejíž
základní kapitál byl rozšířen vydáním nových
akcií. Ty byly částečně vyměněny za akcie
společnosti Breitfeld‑Daněk, částečně pro
dány na burze. Do správní rady nové společ
nosti byli kooptováni Karel Dimmer a Dr. An
tonín Schauer, bývalí členové správní rady
společnosti Breitfeld‑Daněk. Generálním ře
ditelem se stal Emil Kolben.
Nově vzniklá společnost po sloučení krátce
užívala název „Českomoravská‑Kolben, ak
ciová společnost“. Až 25. listopadu 1927 byla
na základě žádosti společnosti ze 7. listopadu

Blanenský podnik kolem roku 1927
Vznik ČKD přinesl nové možnosti i pro blanenský slévárenský a strojíren‑
ský podnik. Jeho situace v období kolem vzniku ČKD je stručně zpraco‑
vána podle starších autorů.

Historické foto staré strojírny

Hospodářství státu bylo po I. světové válce
poškozeno, způsobila to válka samotná i ná
sledné zmatky a nejistoty, které přinesla. Trvalo
téměř 10 let, než nastalo vyjasnění poválečné
politické i hospodářské situace. V průběhu
20. let klesala konkurenceschopnost pod
niku. Proto měla být r. 1927 až polovina za
městnanců pro nedostatek práce propuštěna.
Tento úmysl byl díky zásahu zaměstnaneckých
organizací zmírněn dohodou o penzionování
a vysazování. Vysazení znamenalo dočasné
propuštění dělníků, pro které neměl závod
práci; byl však povinen je okamžitě přijmout
zpět, jakmile bylo práce dostatek.
V letech 1918–1927 nedošlo v blanen
ských strojírnách a slévárnách k podstatným
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zlepšením výrobních objektů a zařízení, praž
ské ústředí firmy (Akciová společnost Stro
jírny, dříve Breitfeld, Daněk a spol.) nemělo na
větších investicích zájem. Výroba v Klamově
huti byla r. 1923 úplně zastavena. V Mariánské
huti byly velmi špatné pracovní podmínky,
zařízení bylo zastaralé. Zaostávala i Kněžnina
huť u ředitelství – ta byla r. 1929 při rozšiřování
ředitelství zbořena. Požadavkům doby odpo
vídala jen modernější Starohraběcí huť.
Administrativní správa se naproti tomu
rozvíjela. Roku 1927 se počalo v plné míře
užívat psacích strojů, kterými bylo dosud vy
baveno jen oddělení korespondenční. Téhož
roku vzniklo jednotné nákupní oddělení pro
celý závod, oddělení správy materiálu, hlavní
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zapsána do obchodního rejstříku změna
názvu na „Českomoravská‑Kolben‑Daněk, ak
ciová společnost.“ Právě od tohoto okamžiku
jsou blanenské slévárny a strojírny spojeny se
značkou ČKD.
Blanenské strojírny a slévárny se staly
součástí firmy, jež představovala jeden z nej
větších strojírenských komplexů ve střední
Evropě, jak je zřejmé už z počtu 12 000 za
městnanců. Výrobní náplň tohoto koncernu
zahrnovala strojírenskou a slévárenskou vý
robu v celé její šíři.
Jaroslava Crhonková
archivářka

sklad ve strojírně, filiální sklad ve slévárně
a nové, dosud neznámé oddělení revize účtů.
Tak bylo docíleno nebývalého pořádku a pře
hledu. Roku 1929 byly zakoupeny první počí
tací a účtovací stroje, čímž se přešlo z účto
vání ručního na strojové.
Protože vedení blanenského podniku
mělo obavy, aby po fúzi r. 1927 nedošlo
k omezení či zrušení výroby v Blansku a k je
jímu přesunu do Prahy, napsalo na pražské
vedení firmy dopis, v němž argumentovalo
dlouhou tradicí výroby, zkušenými dělníky
i tím, že mzdové náklady v Blansku budou ci
telně nižší a tudíž pro společnost výhodnější.
Cíle se podařilo dosáhnout.
Od 1. ledna 1928 získal blanenský podnik
nové, energické vedení a takřka výhradní po
stavení ve výrobě vodních turbín. Z Prahy do
Blanska přešla řada schopných konstruktérů,
kteří uplatňovali vědecké metody práce. Toho
si v Pamětní knize města Blanska povšiml i kro
nikář Hugo Sáňka: „V Arnoštově údolí zavládl
nebývalý ruch, protože z Prahy‑Vysočan bylo
sem přeloženo oddělení vodních turbín, které
se stalo od roku 1928 nejdůležitějším činitelem
blanenských závodů. Dosavadní výroba Franci‑
sových turbín byla rozšířena i na Peltonovy. Od
roku 1926 se datují zkoušky Kaplanovy turbíny
(do výroby zavedené v roce 1932).“
Podnik měl jednotnou technickou správu
a konstrukční kanceláře, zvlášť byla řízena slé
várenská a zvlášť strojírenská výroba. Z hle
diska profesního zaměření existovala v pod
niku čtyři oddělení – oddělení vodních turbín
a armatur, oddělení mlýnských a dřevoobrá
běcích strojů, oddělení různých strojů a top
ných kotlů a oddělení stavební.
Jaroslava Crhonková
archivářka
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Blanenský podnik deset let před vznikem ČKD
Sto let je dlouhá doba, jen málokdo ji prožije osobně. Naštěstí je zachováno pár dobových dat, a tak si můžeme připome‑
nout, co se stalo právě před sto lety v údolí Punkvy, v tehdejším podniku koncernu Breitfeld‑Daněk.

Sláva a vítězství naší slavné armádě!

Píše se rok 1917. V Evropě zuří na několika fron
tách I. světová válka. Rakousko‑uherská mo
narchie se potýká s důsledky války, kterou vede
v Itálii, Albánii, Srbsku a na Haliči. A tak jako se
mocnářství nedostává důležitých surovin, tak
se blanenským železárnám nedostává kvalifi
kovaných pracovníků. Chybějí totiž ti, kteří byli
odvedeni na bojiště, mnozí tam také padli.
Výroba blanenských závodů byla pod
řízena válečným účelům. Byla postavena

zvláštní dílna, kde byly pro rakousko
‑uherskou armádu v letech války vyráběny
dělostřelecké a ruční granáty. Zajímavostí
také je, že zámečnická dílna, která byla
umístěna v objektu Starohraběcí huti, byla
až do roku 1917 v nájmu zámečnického mi
stra Veselého z Lažánek. Jak je možné, že
v době války byla část železáren v proná
jmu? Na tuto otázku jsem nenašel žádnou
odpověď.

Kovové plastiky v našem podniku
S věhlasnými výrobky blanenských železáren z 19. století se dnes můžeme se‑
tkat většinou jen v muzeích a na výstavách. S jejich vyobrazením pak ještě na
stránkách archívního materiálu a odborných publikací. Na různých místech
našeho podniku se ale několik kovových plastik nachází i dnes.
Autory soch a reliéfů z minulého století nelze
přesně určit, i když z historických pramenů
víme, že v umělecké dílně Mariánské huti
řadu let působili modeláři a sochaři – otec
a syn Veverkovi, Julius Kryl a další. Autorem
moderních litinových soch byl akademický
sochař Antonín Stejskal (1907–1983). Pouze
svařovaná plastika Svářeč je dílem výtvarníka
podnikové propagace Antonína Juračky.
U výrobků z 19. století činí potíže i je
jich datování. Vodítkem mohou být vzorníky
umělecké litiny, dochované v podnikovém
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archivu, ve kterých je většina z nich uve
dena. Ojedinělé zakázky, např. Alegorie vá
lečnictví, se do vzorníků zřejmě nezařa
zovaly. Plastiky tvoří přirozenou galerii
dokumentující um a zručnost blanenských
dělníků.
Na stránkách tohoto čísla přinášíme fo
tografie všech kovových plastik, s nimiž se
můžete setkat v areálu našeho podniku.

Další zajímavostí roku 1917 je skutečnost,
že v době války se vyplácí blanenským žele
zárnám vyrábět pro armádu. Nucené omezení
výroby „civilního“ zboží z důvodu válečné vý
roby bylo obrovské. Například objem výroby
litinových radiátorů byl takovýto: r. 1914 –
218 vagonů, r. 1915 – 83 vagonů, r. 1916 –
25 vagonů a rok 1917 jen 7 vagonů radiátorů.
Naopak fakturace firmy vykazovala nárůst
obratu. V r. 1914 – 4 702 695 korun, v r. 1915 –
7 227 534 korun, v roce 1916 – 8 583 196 korun
a v roce 1917 již přes 10 milionů korun.
Podnik dostal vojenskou správu, jejíž vo
jenský přidělenec, major rakousko‑uherské
armády, dohlížel na to, aby byly armádní do
dávky plněny bez jakéhokoliv zdržení. Zavedl
v závodě tvrdou vojenskou disciplínu. Těžce
se stíhalo každé provinění, v některých pří
padech i vězením. V této době byl také pře
ložen do Prahy ředitel blanenských závodů
Ing. Eduard Steckl.
Pro válečné potřeby byly v tomto roce vyro
beny a v následujícím roce na bojiště dodány
mimo jiné 3 parní úzkorozchodné lokomotivy,
které v polních podmínkách, na provizorních
železničních drahách, přepravovaly válečný
materiál z civilních oblastí na frontové linie.
František Pořízka
personalista

Alegorie válečnictví
Odlití této sochy bylo údajně objednáno
na oslavu předpokládaného vítězství
Rakouska-Uherska v 1. světové válce. Po
porážce monarchie zůstala socha v pod
niku. Vedle ředitelství byla umístěna při
přestavbě budovy ve 30. letech 20. sto
letí. Nachází se v místech zrušené Kněž
niny huti. Plastika je kulturní památkou.

Jaroslava Crhonková
archivářka
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Evans & Lee
Praha – Nové Město
vznik 1832

Nettrott & Breitfeld
Praha
vznik 1832

Breitfeld & Evans
Praha
vznik 1850

Bolzano, Tedesco & Co.
Slaný
vznik 1873

Breitfeld, A. Gottschald & Co.
Praha
vznik 1832
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Anton Gottschald & Co.
Hirschenstand, Nejdek
vznik asi 1750

A. Meisner & Co.
Praha-Karlín
vznik asi 1830

prodej   1854
Götzl-Daněk
Praha-Karlín
změna názvu 1854

C. F. Breitfeld
Praha
změna názvu 1845

Akciová společnost Strojírny, dříve Breitfeld, Daněk & Co.
Praha-Karlín
vznik 1872

Gellhornovy hamry
Blansko
vznik 1698

prodej
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Mostárna
Kladno
vznik 1867

1766

První českomoravská továrna
na stroje v Praze, a.s., Praha-Libeň
vznik 1871

Kolben a spol., elektrotechnická
továrna, Praha-Vysočany
vznik 1896

prodej 1886

Pražská a.s.
Praha
vznik ????

Elektrotechnická a.s.,
dříve Kolben a spol., Praha- Vysočany
vznik 1899

Salmovy knížecí železárny
a strojírny Blansko
od 1766

Českomoravská-Kolben, a.s.
Praha-Vysočany
vznik 1921

Daněk & Co.
Praha-Karlín
změna názvu 1863

prodej 1896

prodej 1899

Českomoravská-Kolben-Daněk, a.s.
Praha-Vysočany
vznik 1927

integrace ČKD Blansko do skupiny
firem TYAZHMASH, Syzraň, Rusko
2010

Vincenc (Čeněk) Daněk (1827–1893)

Emil Kolben (1862–1943)

Vybraní držitelé a ředitelé blanenského podniku
1698

1766

1896

1927

2010

Gellhornovy hamry
Blansko

Salmovy knížecí železárny
a strojírny Blansko

Akciová společnost Strojírny,
dříve Breitfeld, Daněk & Co.
Praha-Karlín

Českomoravská-Kolben-Daněk, a.s.
Praha-Vysočany

Integrace do skupiny
firem TYAZHMASH
Syzraň, Rusko

1698

Arnošt Julius
Leopold Ferdinand
hrabě z Gellhornu
(1667–1702)
Blanenské panství získal
od Rožmitálů v roce 1694
a pravděpodobně v roce 1698
založil v údolí řeky Punkvy
první železné hamry.
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Karel Josef hrabě
z Gellhornu (?–1789)
Majetku se ujal
v roce 1754, v roce 1766
panství i i železárny kvůli
neutěšenému stavu
a zadlužení prodal rodu
Salm-Reifferscheidt.

Antonín Karel
Josef starohrabě
ze Salm-Reifferscheidtu (1720–1769)
Díky němu zaznamenala
po roce 1766 železářská
výroba opět rozkvět.

Hugo František starohrabě
ze Salm-Reifferscheidtu
(1776– 1836)

Hugo Leopold František
kníže ze Salm-Reifferscheidtu (1863–1903)

Významná postava rodu, pod
jeho správou se železárny
a strojírny staly v letech
1811– 1836 prvotřídním podnikem
celé monarchie.

Železárny a strojírny vlastnil
od roku 1890, v roce 1896 je
prodal pražské firmě „Akciová
společnost Strojírny, dříve
Breitfeld, Daněk & Co.“

ČKD Blansko 1927–2017

Eduard Antonín Steckl
(1853–1931)

Štěpán Hofman
(1859–?)

Jakub Karásek
(1890–1974)

Dmitry Sergeevich Trifonov
(*1980)

Ředitelem strojírenského závodu
Salmových železáren a strojíren se
stal v březnu 1889. Začátkem roku
1894 byl jmenován ředitelem celého
podniku. Ve funkci zůstal i po prodeji
podniku pražské firmě Breitfeld-Daněk
v roce 1896. Na podzim roku 1918
odešel na pražské ředitelství firmy.

Strojírenský závod řídil
od roku 1920 až do
svého odchodu do Prahy
v roce 1927.

Blanenský závod ČKD
vedl od ledna 1928
do března 1931.

Společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.
a ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o.
řídí od momentu jejich integrace
do skupiny firem TYAZHMASH.
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První Kaplanova turbína
Počátkem dvacátého století byla elektrická energie získávána z vodních zdrojů
převážně pomocí Francisových turbín, u nichž voda natéká na oběžné kolo radi‑
álně. V té době začíná na Německé technické vysoké škole v Brně pracovat Viktor
Kaplan na jejich vylepšení. V roce 1912 zkonstruoval nový typ vodní turbíny s axi‑
álním nátokem vody a s vrtulovým oběžným kolem s nastavitelnými lopatkami.
Ing. Viktor Kaplan se narodil 27. listo
padu 1876 ve štýrském Mürzzuschlagu. Od
malička se zajímal o techniku. Ještě jako
kluk vyrobil elektromotorek, parní stroj a na
řece Mürz postavil vodní kolo. Při studiu na
střední škole si vyrobil fotoaparát. Zájem
o problematiku strojů dál prohluboval na Vy
soké škole technické ve Vídni, kde vystudoval
obor stavba strojů a Dieselových motorů. Na
žádost profesora Alfréda Musila přesídlil po
vojenské službě a krátké praxi ve strojírenské
firmě v Leobersdorfu na německou techniku
do Brna, kde pracoval ve funkci konstruktéra
ústavu nauky o strojích, kinematice a stroj
nictví. Lákala ho problematika vodních mo
torů, jeho cílem bylo vylepšit účinnost Fran
cisovy turbíny.
Vynález vodní turbíny s nastavitelnými
oběžnými lopatkami se datuje do roku 1912.
Předtím Kaplan provedl stovky pokusů, aby
našel nejvhodnější parametry klasických
Francisových turbín a modifikoval je pro ši
rokou škálu spádů a průtoků. Ani jedno z ře
šení ale nezlepšilo výrazně účinnost, a tak se
v roce 1910 zaměřil na úplně novou koncepci.

Viktor Kaplan (nalevo) u „své“ turbíny
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Svůj model turbíny o průměru 10–18 cm for
moval z plechu a prováděl pokusy, kde se jen
dalo – třeba i ve vaně. Na jeho podporu zří
dily slévárny a strojírny firmy Ignaz Storek
Brno výzkumnou laboratoř, v níž byl Kaplan
zaměstnán jako vědecký pracovník. Zde
Kaplan postupně rozšiřoval mezilopatkové
kanály modelů Francisovy turbíny, odstranil
vnější kruh, až dospěl k oběžnému kolu při
pomínajícímu lodní šroub.
Genialita vynálezu spočívá v revolučním
řešení oběžného kola s natáčivými lopatkami.
Výkon turbíny se totiž reguluje otevíráním
a zavíráním rozvaděče, tedy natáčením rozvá
děcích lopatek. Tím se ovšem mění směr na
tékání vody na lopatky oběžného kola.
Dosavadní turbíny s pevnými lopat
kami oběžného kola tak měly jediný opti
mální průtok, při němž voda z rozvaděče na
tékala na oběžné lopatky plynule, bez rázů.
Při změně průtoku, tedy při změně natočení
rozváděcích lopatek, docházelo k vodním
rázům a účinnost turbíny rychle klesala.
V Kaplanově turbíně lze natáčením lo
patek oběžného kola optimálně nastavit

Patentní listina z 30. 4. 1917

nátokové úhly vodního proudu i při mění
cím se průtoku vody. Tím je zachována vy
soká účinnost turbíny v širokém rozmezí prů
toků. Turbína dosáhla účinnosti 93 % a 800
otáček za minutu. Naměřené hodnoty před
určily Kaplanovu turbínu pro elektrárny na
přehradních jezerech velkých řek, tj. do pro
středí, kde se vyskytují velké průtoky vody
a malé spády.
Již v roce 1913 seznamuje Viktor Kaplan
ve své turbínové laboratoři na brněnské tech
nice odbornou veřejnost s novou turbínou.
Přítomní odborníci z Německa, Švédska,
Norska, USA, Ruska a Japonska byli velmi
překvapeni naměřenými výsledky. Samotná
konstrukce turbíny, ale byla před nimi skryta
z důvodu ještě neudělených patentů na tuto
turbínu.
Výroba první Kaplanovy turbíny začala
v roce 1918 v továrně Ignaz Storek v Brně
a v roce 1919 byla zprovozněna v dolnora
kouském Velmu, kde pracovala až do roku
1952, poté byla postavena jako pomník před
budovou Technického muzea ve Vídni. V čes
kých zemích byla první Kaplanova turbína
pokusně instalována v roce 1921 v Poděbra
dech a následně v roce 1923 Kroměříži.
Již v roce 1931 byly spuštěny čtyři obří
Kaplanovy turbíny v hydroelektrárně Ryburg
‑Schwörstadt na řece Rýnu na německo
‑švýcarské hranici. Každá měla průměr oběž
ného kola 7 metrů a výkon 35 MW.
Nová turbína, nesoucí jméno svého vyná
lezce, se tak po skončení I. světové války stala
jedním z pilířů moderní hydroenergetiky.
Ondřej Merta
specialista Technického muzea v Brně
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Světová výstava Expo 58 v Bruselu
Blansko a Brusel, dvě města vzdálená od sebe 900 kilometrů, dvě města začínající na písmeno B, dvě města naprosto roz‑
dílná, přesto mající k sobě v roce 1958 velmi blízko. Expo 58 je to, co je navzájem v tomto roce spojilo.
Již v roce 1955 rozhodla československá
vláda o účasti na světové výstavě Expo 58
v Bruselu. Jejím cílem bylo „prezentovat
světu současný kulturní stav společnosti,
technickou vyspělost a životní úroveň česko
slovenského lidu, výsledky jeho práce a jeho
podíl na budování lidštějšího světa“.
A přesně tak byla prezentována účast teh
dejšího Československa na světové výstavě.
Československý pavilon získal v Bruselu
hlavní cenu a stal se doslova senzací. Pro
stranství před naším pavilonem bylo tehdy
jediné místo v Belgii, kde se stála dlouhá
fronta od časného rána. Návštěvníci si mohli
v pavilonu prohlédnout špičkové výrobky
v sekci práce a odpočinek, a když došli do
části věnované kultuře, byli uchváceni před
stavením Laterny magiky. Úspěch byl doko
nán ochutnáním kulinářského umění v re
stauraci Praha.
Od 17. dubna do 19. listopadu prošlo
československým pavilonem přes 6 mili
onů návštěvníků – a těchto 6 milionů lidí si

současně také prohlédlo unikátní deseti
lopatkové oběžné kolo Kaplanovy turbíny,
učené pro vodní elektrárnu Orlík.
Toto oběžné kolo bylo v ČKD Blansko vy
robeno v roce 1957, je to tedy přesně 60 let,
kdy opustilo brány našeho podniku, aby
mohlo na výstavě Expo 58 získat zlatou me
daili, potom být v roce 1961 uvedeno do pro
vozu na Orlické přehradě… a nakonec v roce
1994 vystaveno před Novou halou v naší
společnosti.
Ano, to oběžné kolo, kolem kterého
mnozí procházejí, aniž by znali jeho historii,
je slavné kolo, kolem kterého v údivu prochá
zeli návštěvníci bruselského Expa, kteří na
vštívili československou expozici.
V Blansku historie tohoto kola začala.
Dnes, když se vrátilo na místo svého vzniku,
nám může být motivací, abychom ve slavné
tradici zdárně pokračovali.
František Pořízka
personalista

Turbína na Expo 58

Héfaistos

Víte, že…

Ve starých vzornících litiny je socha
označena jako Kyklop – jednooký obr,
pomocník boha Héfaista ze starořec
kých bájí. Podle vzhledu však spíše jde
o boha ohně a kovářství Héfaista, popří
padě snad o Prométhea, který lidstvu
podle bájí daroval oheň. V dochovaných
vzornících antických námětů je socha
doložena až z přelomu 19. a 20. sto
letí. Vyráběla se ve dvou variantách. Jde
o kulturní památku. Nachází se západně
od budovy ředitelství.

EE se pánové Kolben a Daněk možná

Kotlař a slévač
Symbol hlavních výrobních oborů bla
nenského závodu firmy Breitfeld-Daněk
na začátku 20. století. Nad vchod do
budovy ředitelství byl reliéf umístěn
v roce 1911 při opravě budovy po po
žáru v roce 1910.

ČKD Blansko 1927–2017

nikdy osobně nesetkali? Vincenc
Daněk žil v letech 1826–1893. Emil
Kolben (1862–1943) po ukončení
studií v roce 1887 pracoval v zahra
ničí, mj. v USA v laboratořích slav
ného T. A. Edisona. Do Čech se vrá
til až v r. 1896, po smrti Vincence
Daňka.

EE blanenská

podniková zkušebna
vod
ních turbín byla jediná svého
druhu v Československu? První zku
šební trať byla vybudována již v roce
1927 v prostorách tehdejší Klamovy
hutě.

EE před 65 léty byla založena TJ Spar

tak ČKD Blansko? V roce 1977, tedy
po 25 letech existence, tvořilo člen
skou základnu 1 180 členů organi
zovaných v 8 sportovních oddílech
a dvou odborech.
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Slévač
Tento litinový reliéf se nachází nad dru
hým vchodem do budovy ředitelství, byl
zde umístěn již v roce 1911.

DDD

Blansko v roce 1927

Jak vypadlo město Blansko v roce vzniku ČKD? Přinášíme několik nejpodstatnějších postřehů.
V roce 1927 mělo Blansko asi 8 000 obyvatel,
starostou byl tehdy JUDr. Karel Rodkovský.
Ve městě pokračovaly práce na vybudování
vodovodu, zahájené o rok dříve. Budova kina
byla rozšířena přistavěním provozních míst
ností nákladem 281 000 Kč.
Začala také stavba nové školní budovy
(na dnešní Rodkovského ulici). Tato škola
byla otevřena již v roce 1928 a sloužila oběma
měšťankám, chlapecké a dívčí. Výstavná bu
dova měla 20 tříd, potřebné kabinety, poslu
chárnu, tělocvičnu a školní kuchyni. Na svou
dobu byla velmi moderní, náklady dosáhly
dva a půl miliónu korun.

Vedením města byla založena Pamětní
kniha (tj. kronika), prvním kronikářem se stal
Hugo Václav Sáňka (1859-1929).
Nákladem města Blanska vyšla v r. 1927
obšírná kniha Paměti města Blanska a okol
ních hradů, autorem byl Josef Pilnáček. V roce
2005 se dočkala opětovného vydání.
Jako na jiných místech, byl i v Blansku
před radnicí 22. listopadu poprvé postaven
Vánoční strom republiky.

Radek Moll
inženýr svařování

Císař Josef II. orající

Plastiky dvou psů

Často zpodobňovaný námět připomíná císaře Josefa II., který 19. srpna 1769 vyoral
brázdu na poli u Slavíkovic. Reliéf byl původně zhotoven v roce 1836 pro pomník u Slaví
kovic. Nad vchod do kanceláře v prvním poschodí ředitelství byl náš litinový reliéf umís
těn pravděpodobně při přestavbě budovy v létech 1911 až 1912.

Sochy znázorňují antického válečného
a loveckého psa – molosského dáviče.
Vyráběny byly spolu s dalšími antickými
náměty od první poloviny 19. století. Pů
vodně se nacházely u dolního vjezdu do
Mariánské huti. Po likvidaci objektu byly
přemístěny na most přes řeku Punkvu
u ředitelství. Jde o kulturní památku.

Víte, že…
EE portrét vynálezce Kaplanovy turbíny, Viktora Kaplana, se objevil na jedné z českoslo
venských mincí? Šlo o stokorunovou pamětní minci z roku 1976.

EE Vincenc (Čeněk) Daněk byl plným jménem Vincenc Josef František Daněk šlechtic
von Esse? Do šlechtického stavu byl za zásluhy o rozvoj průmyslu povýšen roku 1878,
šlechtický predikát „von Esse“ znamená „z výhně“.

EE před 30 léty se poprvé roztočila dvě turbosoustrojí vodní elektrárny Rio Yara na Kubě?
První 8. března, druhé 20. března 1987. Turbíny byly výrobky ČKD Blansko.
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