ŽIVOT BRATŘÍ KLEINŮ

Bratři Kleinové – Josef (1792-1830), Engelbert (1797-1830), Franz (1800-1855), Libor (1803-1848), Albert (1807-1877)
a Hubert (1811-1856) - patřili k nejvýznamnějším stavebním a průmyslovým podnikatelům rakouského mocnářství
v 19. století. Pocházeli z Kociánova (dnes část Loučné nad Desnou) na někdejším vízmberském panství. Jejich otcem
byl podnikavý chalupník Friedrich Klein, jehož výchova a příklad vytýčily životní dráhu jeho synů. Dostalo se jim –
s výjimkou Alberta – jen základního vzdělání v triviální venkovské škole, ale přesto dosáhli mimořádného úspěchu
i společenského postavení. Dva nejstarší, Josef a Engelbert, začali kolem roku 1812 pracovat jako rybnikářští nádeníci
na úpravách lednického zámeckého parku. Když se k nim přidal bratr Franz, začali sami provádět rybnikářské práce,
od nichž přešli k prvním významným stavebním zakázkám – stavbě silnice v Uherském Hradišti a regulaci řeky Hané.
Postupně se k nim připojili i zbývající bratři a od dvacátých let 19. století začali podnikat ve stavbě a údržbě silnic,
později i ve stavbě železnic. Stavební činnost od čtyřicátých let 19. století rozšířili i o průmyslové podnikání.

Kříž v Loučné nad Desnou,
který nechal v roce 1827 postavit
Johann Friedrich Klein, otec bratří
Kleinů. Fotoarchiv Muzea silnic ve
Vikýřovicích.
 The cross in Loučná nad Desnou,
built in 1827 by Johann Fredrich Klein,
the Klein brothers‘ father.
 Das Kreuz in Loucna nad Desnou,
das im Jahre 1827 Johann Friedrich
von Klein, der Vater der Gebrüder Klein,
aufstellen ließ.


Plán regulace řeky Hané mezi Nezamyslicemi a Morkovicemi z roku 1817.
Moravský zemský archiv v Brně, B 18 Provinční stavební ředitelství, kr. 77.
 The cross in Loučná nad Desnou, built in 1827 by Johann Fredrich Klein,
the Klein brothers‘ father.
 Das Kreuz in Loucna nad Desnou, das im Jahre 1827 Johann Friedrich von
Klein, der Vater der Gebrüder Klein, aufstellen ließ.


Titulní strana knihy rybnikářského
mistra Josefa Kleina pro stavbu
Třebovské silnice z roku 1817.
Zemský archiv v Opavě, pobočka
Olomouc, fond Klein – Wisenberg,
inv. č. 229, kniha č. 27.
 Index page of a book by ﬁsheries
master, Josef Klein, 1829.
 Titelseite
von Baubuch des
Teichmeisters Josef Klein, 1829.


The Klein brothers – Josef (1792 – 1830), Engelbert (1797
– 1830), Franz (1800 – 1855), Libor (1803 – 1848), Albert
(1807 – 1877) and Hubert (1811-1856), were among the
most signiﬁcant construction and industrial entrepreneurs of
the Austro-hungarian Empire of 19.century. They stemmed
from Kociánov (nowadays a suburb of Loučná nad Desnou) in
Vízmberg realm of the day. Their father was an enterprising
man named Friedrich Klein, whose way of rising his children
as well as his example to them set the direction of his sons´
life. Although they received – except for Albert – only basic
education in local trivial school, they managed to get to an
exceptional level of both success and social status. The two
oldest brothers, Josef and Engelbert, participated as pondindustry workers in the Lednice castle park reconstruction
in 1812. When their brother Franz joined them, they started
to do the pond industry works on their own advancing to
ﬁrst important construction contracts – road construction in
Uherské Hradiště and regulation of the river Haná. One by
one, their remaining brothers joined them and from 1820´s
on they took on the road construction and maintenance
business, later adding also railway construction to their
portfolio. Started in 1840´s they also ran the industrial
business.

Die Brüder Klein – Josef (1792 – 1830), Engelbert (1797
– 1830), Franz (1800 – 1855), Libor (1803 – 1848), Albert
(1807 – 1877) und Hubert (1811 – 1856) gehörten zu den
am meisten bekannten Bau- und Industrieunternehmern
der österreichischen K. u. K. Monarchie im 19. Jahrhundert.
Sie stammten von Kocianov ab (heutzutage Bestandteil der
Gemeinde Loucna nad Desnou) von damaligen Ländereien der
Wiesenberg-Herrschaft. Ihr Vater war ein unternehmerischer
Geist von Land namens Friedrich Klein, dessen Erziehung
und Vorbild die Lebensbahn seiner Söhne entscheidend
prägte. Die Söhne mit der Ausnahme des Albert bekamen
nur eine Schulgrundausbildung in einer trivialen Landschule,
trotzdem aber erlangten sie außerordentliche Erfolge und
gesellschaftliches Ansehen. Die zwei ältesten Söhne, Josef
und Engelbert, haben um das Jahr 1812 als Teich- und
Wasserarbeiter bei Aufbereitungsarbeiten des Schlossparks
von Lednice angefangen zu arbeiten. Als sich noch ihr
Bruder Franz ihnen anschloss, haben sie angefangen, selbst
die Wasser- und Deicharbeiten durchzuführen, von diesen
Arbeiten kamen sie auf die ersten bedeutsamen Bauaufträge
über – zum Bau der Straße in Uherske Hradiste und zur
Regulierung des Flusses Hane. Schrittweise schlossen sich
der Gruppe auch die anderen Brüder an und ab den zwanziger
Jahren des 19. Jahrhunderts begannen sie im Bauwesen
und bei Straßenrenovierungen, später auch bei Bauten von
Eisenbahnen zu arbeiten. Die Bautätigkeit erweiterten sie
ab den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts auch um die
Unternehmungen im Industriewesen.
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Základem podnikatelských úspěchů bratří Kleinů byla dobrá technická příprava a zejména výborná organizace práce
spolu s maximálním osobním nasazením, ale i velkou náročností vůči zaměstnancům. Díky tomu se bratrům dařilo
získávat většinu zakázek ve veřejných soutěžích. Ke svým zaměstnancům však projevovali Kleinové na svou dobu
značně vyvinuté sociální cítění. Ve svých průmyslových podnicích zavedli bezplatnou lékařskou péči a prvotní formu
zdravotního pojištění, podporovali talentované mladé zaměstnance a jejich děti, ale vydávali i vysoké částky na dobročinné
účely. Dobročinnost a zásluhy o rozvoj podnikání také ve značné míře přispěly k jejich povýšení do šlechtického stavu
s predikátem „von Wisenberg“. Do svého erbu vložili symbol bratrské svornosti a spolupráce – hlavní devízy svého
úspěšného vzestupu – čtyři spojené ruce, motiv, který se objevuje již na pečetidle ze čtyřicátých let 19. století.

Ex libris s motivem zámku Vízmberk a erbu
Kleinů. Reprodukce originálu ze sbírky
Vlastivědného muzea v Šumperku.
 Ex libris with the château Vízmberk/Wiesenberg
and Klein coat of arms.
Das Exlibris mit dem Schlossmotiv von Wiesenberg
und dem Wappen der Familie Klein.


Otisk pečetidla ﬁrmy bratří
Kleinů, 40. léta 19. století.
Sbírka Vlastivědného muzea
v Šumperku.
 The Klein brother‘s company
seal, 1840‘s.
 Siegelstempel der Familie
Klein, 40-er Jahre des
19. Jahrhunderts.


Nedokončená dřevořezba kleinovského erbu vytvořená
sochařem a řezbářem Bernardem Kutzerem kolem poloviny
19. století. Reprodukce originálu ze sbírky Slezského
zemského muzea v Opavě.
 An unﬁnished wood carving of the Klein coat of arms created
by sculptor and carver Bernard Kutzer, mid -19th century.
 Das unvollendete Holzschnitzwerk von Wappen der Familie
Klein, erschaffen von dem Statuen-Hauer und Holzschnitzers
Bernhard Kutzer gegen Mitte des 19. Jahrhunderts.


Návrhy ze sešitů žáků závodní kreslířské školy, 2. polovina 19. století. Reprodukce kreseb ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.
An album of pupils‘ designs at the Ironworks school in Stepanov, 2nd half of the 19th century.
Album der Schülerentwürfe von der Betriebsschule bei der Eisenwarenfabrik in Stepanov, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.
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Návrhy ze sešitů žáků závodní kreslířské školy, 2. polovina 19. století. Reprodukce kreseb ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.
An album of pupils‘ designs at the Ironworks school in Stepanov, 2nd half of the 19th century.
Album der Schülerentwürfe von der Betriebsschule bei der Eisenwarenfabrik in Stepanov, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.


Tzv. nouzovky vydané ﬁrmou bratří Kleinů, kolem poloviny 19. století.
‚Nouzovky‘ issued by the Klein brothers from around mid-19th century.
Notgeldscheine, ausgestellt von der Firma der Gebrüder Klein, gegen Mitte
des 19. Jahrhunderts.


Titulní strana Stanov penzijního spolku pro úředníky a ostatní zaměstnance
panství Wiesenberg a Zöptau, 1859. Sbírka Vlastivědného muzea v Šumperku.
 Articles of the Pension association for civil servants and other employees of
Wiesenberg and Zoptau estate, 1859.
Statuten des Pensionsvereins aus dem Jahre 1859.


The enterprise success of the Klein brothers was based on
thorough technical preparation and above all outstanding
work organization combined with maximum personal
involvement as well as great demands from their employees.
This allowed the brothers to win most of public contract
tenders they took part in. The Klein brothers showed
uncommon social compassion with their employees for the
middle 19th century. Their factories boasted free of charge
medicare, primitive medical insurance arrangement, they
supported young talented workers and their children and
also spent signiﬁcant amounts of money on benefaction.
The philanthropy and their role in business development
earned them also noblemen status with the name of „von
Wisenberg“. In their coat of arms, they chose the symbol of
brotherly cooperation, which was the main reason for their
rise, four connected hands. This motif can be seen on the
seal stamp from 1840´s.

Zum Fundamente der unternehmerischen Erfolge der
Gebrüder Klein war eine gute technische Vorbereitung und
insbesondere die ausgezeichnete Arbeitsorganisation
zusammengebunden mit ihrem maximalen persönlichen
Einsatz, mitbegleitet von ihrem Durchsetzungsvermögen
gegenüber Ihren Mitarbeitern, das Geforderte umzusetzen.
Dank dieser Merkmale gelang es den Brüdern die
meisten ausgeschriebenen öffentlichen Aufträge zu
gewinnen. Gegenüber ihren Mitarbeitern zeigten die
Brüder Klein, verglichen mit damaligen Gewohnheiten,
ein sehr fortschrittliches Sozialgefühl. Sie führten in ihren
Industriebetrieben eine kostenlose Gesundheitspﬂege ein
und die erste Form einer Krankenkassenversicherung, sie
unterstützten die begabten jungen Mitarbeiter und deren
Kinder, sie gaben jedoch auch beträchtliche Summen für
Wohltätigkeitszwecke aus. Die Wohltätigkeit und Verdienste
in der Industrie- und Unternehmungsentwicklung trugen im
großen Maße zu deren Anhebung in den Adelstand mit dem
Beinamen „von Wiesenberg“ bei. In ihren Wappen stellten sie
das Symbol der brüderlichen Einigkeit und Zusammenarbeit
ein – das Sinnbild für ihren erfolgreichen Aufstieg – vier
verbundene Hände, ein Motiv, das bereits schon auch auf
ihrem Siegel von den vierziger Jahren des 19. Jahrhundert
erscheint.
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S rostoucím bohatstvím sílila i touha někdejších chudých chalupnických synků po reprezentativním bydlení
i životním stylu. Franz si od předního vídeňského architekta Förstera nechal v Brně postavit dodnes obdivovaný
„Kleinův“ palác, Libor se stal majitelem řady měšťanských domů na brněnském předměstí Hráze, Albert si postavil
nejprve honosný palác v Praze, později reprezentativní sídlo ve Vídni. Z řady nemovitostí, které postupně bratři Kleinové
získali, patřilo k nejvýznamnějším vízmberské panství, z něhož v mládí odešli jako jeho poddaní. O zámky a zámecké
parky v Loučné nad Desnou a Sobotíně se starali s mimořádnou péčí a láskou a zde také nejraději trávili vzácné chvíle
volna v kruhu svých rodin a přátel. S výjimkou Alberta všichni ostatní bratři zemřeli předčasně; příčinou bylo vysoké
životní tempo, stálé vypětí, cestování, nedostatek odpočinku. Z jejich četných dětí jediný Franz mladší (1825 - 1882)
pokračoval v podnikatelské dráze. Ostatní zvolili pohodlný, někdy až rozmařilý život, což byla také jedna z příčin úpadku
kleinovského podnikání na přelomu 19. a 20. století.
Zámek Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou). Reprodukce pohlednice ze sbírky
Vlastivědného muzea v Šumperku. Původně žerotínský renesanční zámek koupili
Kleinové roku 1844 od hraběte Mitrovského (spolu s vízmberským velkostatkem,
železárnami v Sobotíně a Rejhoticích, 16 vesnicemi, panským dvorem, vinopalnou
a pivovarem). Na investici se podíleli Franz 2/5, ostatní bratři po 1/5. V letech
1845 – 1846 byly na zámku provedeny rozsáhlé úpravy interiérů. Jižní křídlo
obývali majitelé zámku, v severním sídlila správa panství a vrchnostenské úřady,
od roku 1850 okresní soud a od roku 1855 okresní úřad. Zámecká kaple, od roku
1785 sloužící jako farní kostel, byla vyzdobena malbami. Park kolem zámku byl
přetvořen na anglický - měl tři rybníky a umělou jeskyni a vyzdoben byl litinovými
sochami pocházejícími ze sobotínských železáren.
 On 21. 3. 1844 The Klein brothers bought the estate ‚Vízmberk/Wiesenberg‘
with ironworks in Sobotín and Rejhotice, 16 villages, the manor in Vízmberk/
Wiesenberg, the manor court, distillery and brewery
 Am 21. 3. 1844 kauften die Brüder Klein den Großgrund Wiesenberg mit den
Eisenwerken in Sobotin und Rejhotice, zusammen mit 16 Dörfern, dem Schloss
in Wiesenberg, einem Herrenhof, Weinbrennerei und Bierbrauerei.


Litinové plastiky sv. Floriána
a sv. Alžběty z druhé poloviny
19. století před vstupem do
zámku v Loučné nad Desnou.
Fotoarchiv Muzea silnic
ve
Vikýřovicích.
 Cast iron sculptures of St.
Florian and St. Elizabeth of
second half of 19th century before
the entrance of the manor in
Loučná nad Desnou.
 Gussplastiken der Hl. Florian
und Hl. Elisabeth aus der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts vor
dem Eingang in das Schloss in
Loucna nad Desnou.


Socha Rybářky z vízmberského
zámeckého parku. Reprodukce
fotograﬁe ze sbírky Vlastivědného
muzea v Šumperku.
 Statue of the ‚Fisherwoman‘
from Vízmberk / Wiesenberg
manor park, from the 2nd half
the19th century.
Statue der Fischerin von dem
Schlosspark in Wiesenberg, 2.
Hälfte des 19. Jahrhunderts.


Zámek v Sobotíně. Reprodukce pohlednice ze sbírky Vlastivědného muzea
v Šumperku. Původní budovu sobotínské zbrojovky, kterou před rokem 1815
postavil obchodník Ondřej Eisenbach z Haliče, přestavěli Kleinové na stálé
zámecké sídlo. Důvodem byla jak blízkost nejvýznamnějšího kleinovského
podniku – železáren, tak i snaha dvou posledních bratří Kleinů, Franze a Alberta,
mít své vlastní sídlo. Franzovi zůstal vízmberský zámek, zatímco Albert si za trvalé
místo pobytu zvolil Sobotín. K přestavbě sobotínského zámku v romantickém
historizujícím pojetí došlo ještě ve 40. letech 19. století, upraveno bylo jeho
okolí – hamerní rybníček pod zámkem byl rozšířen na okrasný rybník a celý areál
kolem zámku byl přeměněn na přírodně krajinářský park.
 The original building of the ‚Sobotín‘ arms factory built by Ondrej Eisenbach
from Halic before 1815, was rebuilt by the Kleins to be within their own grounds.
 Das Ursprungsgebäude der Waffenfabrik aus Sobotin, das vor dem 1815 der
Händler Ondrej Eisenbach aus Halic hatte bauen lassen, bauten die Gebrüder
Klein auf einen eigenen ständigen Schlosssitz um.
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Kleinův palác v Brně. Fotoarchiv Muzea silnic ve Vikýřovicích. Na dnešním
náměstí Svobody v Brně byl v letech 1847 - 1848 vystavěn bratry Kleinovými
trojpodlažní novorenesanční měšťanský palác. Budovu projektoval vídeňský
architekt Ludwig von Förster, který na projektu spolupracoval s architektem
Theoﬁlem Hansenem a s Franzem Kleinem. Litinové dekoračních prvky na
průčelí fasády přispěly k prestižnosti tohoto sídla a byly také reklamou na
využití železa v architektuře a to nejen jako konstrukčního materiálu.
 On ‚Svobody‘ square in Brno (originally the place of town house) the Klein
brothers built a three storey, neo-Renaissance aristocratic house between 1847
and 1848. Unique, decorative, cast iron elements were incorporated into the
façade helping the palace become, not only a prestigious residence but also
a promotion of the use of iron in architecture as more than a purely structural
material.
 Auf dem heutigen Friedensplatz in Brno, aufstelle eines ursprünglichen
Bürgerhauses wurde in den Jahren 1847 – 1848 von den Gebrüder Klein ein
dreistöckiges Neurenaissance-Bürgerpalais erbaut. In die Fassaden-Stirnseite
wurden einzigartige Gusszierteile eingebaut, aufgrund derer das Palais nicht
nur zu einem Prestigeort wurde, sondern auch zur Werbung für die weitere
Eisennutzung in der Architektur und das nicht nur als Konstruktionsmaterial.


With growing wealth of the family, the longing for more
representative house as well as lifestyle also grew. Franz
contracted Foerster, famous architect from Vienna, to build
a „Klein“ palace in Brno, a building admired until recent
times. Libor purchased several cityhouses in Brno suburb
Hráze, Albert had a luxurious palace built in Prague at ﬁrst
and representative palace in Vienna later. One of the most
signiﬁcant of the many real estate assets the Kleins acquired
was the Vízmberk manor, which they left as peasants while
being children. They cared for the castles and castle parks
in both Loučná nad Desnou and Sobotín with great loving
care and also they loved to spend their precious leisure
moments with their relatives, families and friends. The
Kleins were also important sponsors of art. They had had
many artworks created and placed in their parks, such as
statues and sculptures, they also had important artists work
on portraits of the brothers, etc. Except for Albert, all the
brothers died prematurely with their fast paced intensive
life, travelling and constant effort with the lack of rest being
the main causes. Of their numerous children, only Franz Jr.
(1825-1882) continued the path of business. The rest chose
a vain life in luxury, causing the downfall of Kleins enterprise
around the turn of centuries.

Socha básníka F. Schillera v parku zámku Jindřichov ve Slezsku, který spolu
s velkostatkem zakoupil Albert Klein v roce 1866. V letech 1870 - 1897 byl
zámek mj. ohrazen zdí s branou se dvěma erby a park byl vyzdoben bohatou
řadou drobných staveb a plastik. V parku byla také vysazena řada cizokrajných
dřevin zejména ze Severní Ameriky. Fotoarchiv Muzea silnic ve Vikýřovicích.
Statue of the poet, F.Schiller - Jindřichov manor park in Silesia. In 1866, Albert
Klein bought a manor with estate in Jindřichov in Silesia. In 1870-1897, the
manor was surrounded by a wall including a gate with two coats of arms and
the park was decorated with a rich variety of small buildings and sculptures. In
the park, a number of exotic plant species were planted, especially those from
North America.
Statue des Dichters F. Schiller im Schlosspark von Jindrichov in Schlesien. Im
Jahre 1866 kaufte Albert Klein ein Schloss mit Großwirtschaftshof in Jindrichov
in Schlesien. In den Jahren 1870 – 1897 wurde das Schloss unter anderem mit
einer Mauer mit Tor und zwei Wappen gesäumt und die Parkanlage mit einer
Reihe von kleinen Bauten und Plastiken geziert. Im Park wurde auch eine ganze
Reihe von fremden Baumarten, vorwiegen aus Nordamerika, eingesetzt.


Mit dem wachsenden Reichtum wuchs auch der Begierde
der ehemaligen armen Landsöhne nach repräsentativen
Landsitzen und Lebensstil. Der Franz ließ sich von dem damals
vornehmen Wiener Architekten Förster in Brünn das, bis zu
heutigen Tagen sehr bewunderte „Klein-Palais“ erbauen,
Libor wurde zum Inhaber von einer ganzen Reihe bürgerlicher
Häuser in der Brünner Vorstadt namens Hraze, Albert ließ sich
zuerst ein Palais in Prag erbauen, später dann noch einen
repräsentativen Sitz in Wien. Von den ganzen Immobilien, die
die Brüder Klein im Laufe der Zeit erworben hatten, gehörte
zu den wichtigsten der Landbesitz von Wiesenberg, den sie in
ihrer Jugend als Untertanen verlassen hatten. Sie kümmerten
sich um die Schlösser und die Schlossgärten in Loucna nad
Desnou und Sobotin mit außerordentlicher Sorgfalt und Liebe
und hier hatten sie auch am liebsten ihre raren Freizeiten
im Familien- und Freundeskreis verbracht. Die Brüder Klein
waren auch zu bedeutsamen Kunst-Mäzen gewesen. Sie
ließen Kunstwerke – Statuen und deren Kopien anfertigen
und diese dann in den Parkanlagen und Gärten aufzustellen,
sie beauftragten bedeutsame Künstler mit Arbeiten wie
Porträtieren, Veduten usw.. Mit der Ausnahme von Albert
starben jedoch alle übrigen Söhne vorzeitig; zur Ursache
war das hohe Lebenstempo, ständige Anspannung, Reisen,
Mangel an Ruhezeiten.Von den zahlreichen Kindern setzte nur
der Franz, der Jüngere (1825 – 1882) die Unternehmensbahn
fort. Die anderen wählten lieber ein bequemes, manchmal
auch leichtsinniges Lebens auf, was später zu einer der
Ursachen für den Niedergang der Unternehmen Klein an der
Wende des 19. und 20. Jahrhunderts war.

STAVITELÉ SILNIC

Zkušenosti, které Josef Klein se svými mladšími bratry získal při stavbě silnice mezi Uherským Hradištěm a Starým
Městem, zužitkoval od začátku dvacátých let 19. století při údržbě, opravách, rekonstrukcích a novostavbách silnic,
nejprve v okolí Brna, později na celé Moravě a ve Slezsku. Do konce čtyřicátých let 19. století postavili bratři Kleinové
státní nebo zemské silnice:
– Třebovskou z Olomouce do Moravské Třebové (1821 - 1830)
– Krnovskou z Opavy přes Krnov, Město Albrechtice a Bartultovice k pruské hranici (1826 - 1832)
– Slavkovskou z Hodonína přes Čejč do Násedlovic (1834 - 1836)
– Šumperskou z Opavy přes Bruntál, Šumperk, Červenou Vodu k hranici s Čechami (1840 - 1842)
– Lomnickou z Horní Loděnice přes Lomnici, Bruntál a Zlaté Hory k pruské hranici (1844 - 1845).
V letech 1822 - 1825 stavěli krátkou silnici mezi Frýdkem a Místkem, 1842 - 1845 obtížnou přeložku příkrého úseku
Dvorecké silnice u Šternberka a severní část silnice přes Červenohorské sedlo do Jeseníku (1845 - 1846). Se stavbou
a údržbou silnic úzce souvisela i těžba kamene k výrobě štěrku, dlažby a dalších kamenných prvků, ale také dláždění
průtahů městy a celého středu Brna.
Projekt silničního komisaře d‘ Albona na nové vedení silnice u Šternberka
z roku 1842. Moravský zemský archiv v Brně, B 18, Provinční stavební ředitelství,
kart. 118, fol.182.
Road commissioner d‘Albon‘s project of a new road leading through Sternberk
from 1842.
 Projekt des Straßenkommissaren d´Albon über die neue Straßenführung bei
Sternberg aus dem Jahre 1842.


Litinová pamětní deska k výstavbě silnice na Červenohorské sedlo, 1911.
Cast iron commemorative plaque for the building of a road to Cervenohorske
sedlo, 1911.
Gussgedenktafel zum Anlass des Ausbaus der Straße über den Rotsattelpass,
1911.


Projekt nové silnice mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem
z roku 1816. Moravský zemský archiv v Brně, F 45, Velkostatek
Buchlov, inv. č. 465, kart. 266.
Project of a new road between Uherske Hradiste and Stare Mesto
from 1816.
Das Projekt einer neuen Straße zwischen Uherske Hradiste und
Stare Mesto aus dem Jahre 1816.


STAVITELÉ SILNIC

Mýtní stanice v Sobotíně na fotograﬁi z roku 1934. První zmínka
o mýtnici v Sobotíně, dodnes stojící u silnice na Rýmařov, pochází z roku
1864, kdy je uvedena v seznamu majetku kleinovských sobotínských
železáren. Kleinové si v této době zřejmě pronajali od státu vybírání mýta
na silnici mezi Rýmařovem a Šumperkem a nechali v areálu železáren
postavit domek pro výběrčího mýta. Na státních silnicích povinnost platit
mýtné trvala do roku 1895, k úplnému zrušení výběru mýtného došlo v roce
1902.
 The ﬁrst mention of the toll booth in Sobotín, still standing on the road
to Rymařov today, dates from 1864, where it is listed on the property index of
the Kleins’ ironworks in Sobotín. The Kleins at that time had probably leased a
toll road between Rymařov and Šumperk from the state and had a house built
for a toll collector in the ironworks premises. On the national road the duty to
pay the toll lasted until 1895, the complete abolition of the toll was passed in
1902.
Die erste Erwähnung von dem Maut-Haus in Sobotin, bis jetzt erhalten stehend
auf derselben Stelle an der Straße in Richtung nach Rymarov, kommt aus
dem Jahre 1864, als es in der Besitzliste der Klein-Eisenwerken in Sobotin
angeführt worden war. Die Gebrüder Klein haben in dieser Zeit wahrscheinlich
von dem Staate die Mautentrichtung an der Straße zwischen Rymarov und
Sumperk gemietet und haben dabei auf dem Gelände der Eisenwerke das
Haus für den Mautkassierer errichten lassen. Auf den staatlichen Straßen
galt die Pﬂicht, die Maut zu entrichten, bis zum Jahre 1895, zur vollständigen
Aufhebung der Mautpﬂichtzahlung kam es im Jahre 1902.


The experience gained by Josef Klein and his younger
brothers in building the road between Uherské Hradiště and
Staré Město was put to good use from the beginning of 1820´s
when maintaining, repairing and (re)constructing the roads
located in the vicinity of Brno at ﬁrst, but later all throughout
Moravia and Silesia. Before the end of 1840´s, the Kleins had
built the following state or regional roads:
– From Olomouc to Moravská Třebová (1821 - 1830)
– From Opava through Krnov, Albrechtice and Bartultovice
to Prussian border (1826 - 1832)
– From Hodonín through Čejč to Násedlovice (1834 - 1836)
– From Opavy through Bruntál, Šumperk, Červená Voda to
Bohemian border (1840 - 1842)
– From Horní Loděnice through Lomnice, Bruntál and Zlaté
Hory to Prussian border (1844 - 1845).
Between 1822 - 1825, they were building a short span of
road connecting Frýdek and Místek, between 1842 and
1845 a difﬁcult pass of steep span of road around Šternberk
and northern part of road through Červenohorské sedlo
(Červenohorský pass) to Jeseník (1845 - 1846). Closely
related to road construction, the brothers also had their
assets in stone quarrying. The stone was used not only to
pave roads, but also to manufacture pavement tiles, gravel
and other stone elements used on noth roads through and
pavements in Brno and vicinity.

Mýtní stanice v Sobotíně na reprodukci
pohlednice ze sbírky Vlastivědného muzea
v Šumperku.
Toll station in Sobotín (bottom right opposite
the buildings of ironworks).
 Mautstation in Sobotin (rechts unten
gegenüber den Eisenwerken-Gebäuden).


Die Erfahrungen, die der Josef Klein mit seinen jüngeren
Brüdern bei dem Straßenbau zwischen Uherske Hradiste
und der Stadt Stare Mesto gewonnen hatte, nutzte er zu
seinem Vorteil ab dem Anfang der zwanziger Jahre des
19. Jahrhunderts bei der Instandhaltung, Reparatur- und
Rekonstruktionsarbeiten und Neubauten von Straßen aus,
zuerst im Umland von Brno (Brünn), später dann auf dem
Gebiete von ganz Mähren und Schlesien. Bis zum Ende der
vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts hatten die Gebrüder
Klein folgende Staats- oder Landstraßen erbaut:
– „Trebovska-Straße“ aus Olomouc nach Moravska
Trebova (1821 - 1830)
– „Krnovska-Straße“ aus Opava über Krnov, Mesto
Albrechtice und Bartultovice bis zur
preußischen Grenze (1826 - 1832)
– „Slavkovska-Straße“ aus Hodonin über Cejc nach
Nasedlovice (1834 - 1836)
– „Sumperk-Straße“ aus Opava über Bruntal, Sumperk,
Cervena Voda bis zur Grenze von Böhmen
(1840 -1842)
– „Lomnice-Straße“ aus der Horni Lodenice über
Lomnice, Bruntal und Zlate Hory bis zur preußischen
Grenze (1844 - 1845)
In den Jahren 1822 - 1825 hatten sie eine kurze Straßenstrecke zwischen Frydek und Mistek erbaut, in Jahren
1842 - 1845 hatten sie eine komplizierte Umleitung von
der sehr steilen Straßenstrecke namens „Dvorecka“ bei
Sternberg sowohl den nördlichen Teil der Straße über den
„Cervenohorske sedlo (Rotsattelpass)“ bis nach Jesenik
führend erbaut. Mit dem Straßenbau und -instandhaltung
hing auch sehr eng der Steinabbau zur Kiesproduktion
zusammen, sowie Produktion von Kacheln, Straßenpﬂaster
und der weiteren Steinerzeugnisse, sowie auch die
Straßenpﬂasterung der Straßenführungen durch die Städte
und des Stadtzentrums von Brünn.

STAVITELÉ ŽELEZNIC

Když v roce 1837 začala stavba první parostrojní železnice v rakouské monarchii, Severní dráhy císaře Ferdinanda
z Vídně do Haliče s odbočkou do Brna, do soutěže o její vybudování se přihlásila pouze dvě podnikatelství, z nichž
jedním byli bratří Kleinové. Do roku 1841 postavili část tratě z Vídně do Brna a úsek z Břeclavi do Přerova a Olomouce.
Pak už následovala jejich doposud největší zakázka – stavba Severní státní dráhy z Brna a Olomouce do Prahy
a k saské hranici (1842-1851). Od začátku druhé poloviny 19. století se stalo budování železničních tratí hlavní náplní
jejich stavebního podnikání. V období 1837-1877 postavili Kleinové – sami nebo ve spojení s jinými podnikateli – téměř
3700 km železničních tratí na území celé tehdejší monarchie. K nejobtížnějším patřila stavba horské tratě přes
Semmeringský průsmyk na Jižní dráze z Vídně do Terstu, kde Kleinové stavěli dva nejobtížnější úseky včetně
vrcholového tunelu.

Brněnský viadukt, litograﬁe, kolem poloviny 19. století. Brněnský viadukt,
chloubu c.k. Severní dráhy, tvořil klenutý most přes Svratku o pěti klenbách
a navazující vlastní viadukt se 72 eliptickými klenbami o celkové délce 640 m.
Brno viaduct, lithography, 2nd half of 19th century. Brno viaduct, the pride of
c.k. (public treasury) Northern railway was arched bridge cross river Svratka.
It was formed of ﬁve arches followed up with viaduct with 72 elliptical arches
and a total length of 640 meters.
 Viadukt von Brno, Lithograpﬁe, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Viadukt von
Brno, der Stolz der K. u. K. – Nordbahn wurde von einer gewölbten Brücke
über den Fluss „Svratka“ von fünf gewölbten Bögen und dem angeschlossenen
eigenen Viadukt mit 72 elliptischen Gewölben von der Gesamtlänge von 640 m
gebildet.

Východní portál choceňského tunelu na trati Olomouc – Praha,
litograﬁe, 1854.
 The eastern portal of ‚Chocen‘ tunnel on the Olomouc - Prague
line, lithography 1854.
Das Ostportal des Tunnels von Chocen auf der Strecke Olomouc
– Prag, Lithographie, 1854.





Pohled na Negrelliho viadukt, Josef Rybička, oceloryt, 2. polovina 19. století.
Reprodukce originálu ze sbírky Muzea hlavního města Prahy.
Negrelli‘s viaduct in Karlin, lithography, 2nd half of 19th century.
Negrelli-Viadukt in Karlin, Lithograpﬁe, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Negrelliho viadukt v Praze na pamětní
minci z roku 2012. Viadukt, zvaný též
Karlínský, byl vybudován jako součást
drážďanské větve projektu Severní státní
dráhy Olomouc – Praha – Drážďany,
o jejíž stavbě rozhodlo ředitelství státních
drah v roce 1842. Dodavatelem byly
ﬁrmy bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny.
Viadukt byl budován od jara roku 1846,
dokončen byl roku 1849 a uveden do provozu 1. června 1850.
Negrelli‘s viaduct in Prague on a commemorative coin from 2012.
The viaduct which is also called ‘Karlinsky’ was built as a part of the
Dresden branch of a project of the Northern state Railway, Olomouc
- Prague – Dresden. Its construction was decided by the national
railways headquarters in 1842. The suppliers were the Kleins’ and
Vojtech Lanna‘s ﬁrms. The viaduct was begun in spring 1846 and
ﬁnished in 1849. It went into operation on the 1st of June, 1850.
Negrelli-Viadukt in Prag auf einer Gedenkmünze aus dem Jahre
2012. Der Viadukt, genannt auch „Karlinsky“, wurde als Bestandteil
des Dresdnerzweigs des Projektes von Nordbahn OlomoucPrag-Dresden, über den Bau entschied das Direktorium der
Staatsbahnen im Jahre 1842. Zum Zulieferer der Bahn wurden die
Firmen der Gebrüder Klein und die Firma von Vojtech Lanna. Der
Viadukt wurde ab Frühling 1846 gebaut, beendet wurde er im Jahre
1849 und in den Verkehr am 1. Juni 1850 aufgenommen.

Poštovní známky vydané u příležitosti 150. výročí železniční tratě Olomouc
– Praha, autor J. Bouda, 1995.
 Stamps issued for the 150th anniversary of the Olomouc - Prague railway
line, author J. Bouda, 1995.
 Postmarken, ausgestellt zum Anlass des 150-jährigen Bestehens der
Eisenbahn Olomouc-Prag, Autor – J. Bouda, 1995.

Pamětní medaile ke 150. výročí Olomoucko – Pražské dráhy,
1845 – 1995.
 Commemorative medal - 150 years of the Olomouc – Prague
line, 1845 – 1995.
 Gedenkmedaille – 150 – jähriges Jubiläum der Olomouc-PragBahn, 1845 – 1995.









STAVITELÉ ŽELEZNIC

Horská železnice přes Semmering, reprodukce litograﬁe, kolem poloviny
19. století. Horská dráha Semmering (něm. Semmeringbahn) je 41,7 kilometrů
dlouhá rakouská železniční trať, která vede z Gloggnitz přes Semmering do
města Mürzzuschlag. Byla první evropskou horskou železnicí
s normálním rozchodem a je považována za první skutečnou horskou
železnici na světě. Kleinové stavěli dva nejobtížnější úseky včetně
vrcholového tunelu. Na stavbě Semmeringbahn se podílelo mezi lety
1848 a 1854 téměř 20 000 dělníků. 23. října 1853 projela úsekem
Mürzzuschlag – Payerbach první lokomotiva, slavnostního otevření trati
16. května 1854 se osobně zúčastnil i císař František Josef I. s chotí
Alžbětou. První nákladní vlak projel po trati 18. května 1854 a první vlak
s cestujícími 17. července 1854.
 The mountain railway Semmering (Semmeringbahn- in German) is 41.7
kilometre long, Austrian railway that goes from Gloggnitz through Semmering to
Murzzuschlag. It was the ﬁrst European mountain railway in standard gauge and
it is considered to be the ﬁrst real mountain railway in the world. The Klein‘s built
the two most difﬁcult sections including the peak tunnel. On the 23rd of October
1853 the ﬁrst locomotive went through Murzzuschlag - Payerbach, on 16th of May
1854 the ceremonial opening of the track was personally attended by Emperor
Franz Josef I with his wife Elizabeth. The ﬁrst freight crossed the line 18th of May
1854 and the ﬁrst train with passengers on 17th of July 1854.
Bergbahn über Semmering, Lithographie, gegen Hälfte des 19. Jahrhunderts Die Berg-Semmeringbahn ist eine 41,7 Kilometer lange österreichische Eisenbahn,
die aus der Gemeinde Gloggnitz über Semmering in die Stadt Mürzzuschlag führt. Sie war zu der ersten europäischen Bergeisenbahn mit der normalen Bahnbreite
und sie wird auch für die erste wirkliche Bergbahn in der Welt gehalten. Die Gebrüder Klein bauten die zwei schwierigsten Bahnabschnitte einschließlich des
Hochtunnels. Am 23. Oktober 1853 fuhr durch den Abschnitt Mürzzuschlag – Payerbach die erste Lock, an der feierlichen Bahneröffnung und -inbetriebnahme
am 16. Mai 1854 nahm persönlich auch der Kaiser Franz Josef I. mit der Gemahlin Elisabeth teil. Der erste Güterzug passierte die Bahn am 18. Mai 1854 und der
erste Personenzug mit Fahrgästen am 17. Juli 1854.


Diplom o udělení čestného občanství Franzovi Kleinovi městem Ústí nad
Labem, 1848. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Rodinný archiv Klein
– Wisenberg, inv. č. 221, kart. 25.
A certiﬁcate of honorary citizenship of Usti nad Labem granted to Franz Klein
in 1848.
Das Diplom über die Erteilung der Ehrenbürgerschaft an den Franz Klein von
der Stadt Usti nad Labem, 1848.


When the construction of the ﬁrst steampowered
railworks in Austro-Hungary – the rail of Emperor
Ferdinand – started 1837, the Kleins were one of the only
two companies that joined. The railroad was to be built
from Vienna to Halič with branching to link Brno and the
Kleins built the link from Vienna to Brno and from Břeclav
to Přerov and Olomouc until 1841. Then, their biggest of all
previous contracts was awarded. It was the construction of
Northern state railroad from Brno and Olomouc to Prague
and further to Saxony border (1842-1851). In the second half
of nineteenth century, building railrods became their main
focus in construction works. Between 1837 – 1877, the Kleins
had, both alone and cooperating with other construction
companies, ca.3700 km of railroads throughout the whole
Austro hungarian empire. One of the most difﬁcult ones was
a railroad through Semmering pass, part of Southern rail
from Vienna to Trieste, where the Kleins built the two most
difﬁcult mountain spans including the summit tunnel.

Als im Jahre 1837 der Bau von der ersten Dampﬂockeisenbahn in der österreichischen K. u. K. Monarchie, der
s.g. Nordbahn des Kaisers Ferdinand, aus Wien nach Halic
im Polen mit dem Abstecher nach Brünn, begonnen wurde,
bewarben sich um den Bau nur zwei Unternehmen, zum
einen von ihnen wurden die Gebrüder Klein. Bis zum Jahre
1841 erbauten sie ein Teil der Bahn aus Wien nach Brno und
einen Bahnabschnitt aus Breclav nach Prerov und Olomouc.
Dann folgte schon ihr bislang größter Auftrag – Der Bau von
Nordstaatsbahn aus Brünn und Olomouc nach Prag und bis
zur Sachsens Staatsgrenze (1842 – 1851). Ab dem Anfang der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Eisenbahnbau
von Haupttätigkeitsbereich ihrer Bauunternehmen.
In dem Zeitabschnitt 1837 – 1877 erbauten die Gebrüder
Klein – entweder allein oder in der Allianz mit anderen
Unternehmen - auf dem gesamten Gebiete der damaligen
Monarchie – fast 3700 km Eisenbahnen. Zu den
schwierigsten Eisenbahnbauten gehörte der Bau von
Bergbahn über den Semmeringer Pass im Rahmen der
Südbahn aus Wien nach Terst, bei der die Gebrüder Klein
die zwei schwersten Bahnabschnitte einschließlich des
Bergtunnels erbaut hatten.

PRŮMYSLOVÉ PODNIKÁNÍ

V roce 1844 koupili bratří Kleinové na radu svého protektora, profesora Franze Riepla, od dědiců hraběte Mitrovského
panství Loučná nad Desnou (vízmberské) s železárnami v Sobotíně a Rejhoticích. Byl to mistrný podnikatelský tah,
který jim umožnil rozšířit stavbu železnic o dodávky železných výrobků, potřebných pro železniční provoz. Byly
to zejména kolejnice, kolejnicová upevňovadla, výhybky, točnice, mosty, vodárenské stanice, návěstidla, dvojkolí
a rámy železničních vozů. Své hutní a železářské podniky na vízmberském panství významně zmodernizovali
a vybudovali nové závody v Petrově a ve Štěpánově. Kromě vlastních a pronajatých železářských závodů na severní
Moravě a ve Slezsku měli Kleinové podíly i v dalších podnicích na Rosicku, na Kladensku, ale i v Sedmihradsku
a dnešním Chorvatsku. Protože železárny potřebovaly velké množství uhlí, začali se věnovat i těžbě uhlí – zejména na
Ostravsku, Kladensku, Rosicku a Plzeňsku – a zapojili se i do těžby rud a dalších surovin potřebných pro hutní výrobu.

Železárny v Sobotíně a Petrově, konec 19. století, reprodukce pohlednic ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.
The engineering works in Petrov, 19th / 20th century. The ironworks in Sobotín - overall view, end of 19th century.
Maschinenfabrik in Petrov, 19./20. Jahrhundert. Gruß aus Sobotin mit der Ansicht auf die Eisenwerke, 1898.


Sobotínské železárny – slévárna a dvůr. Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Šumperku.
The ironworks in Sobotín.
Die Eisenwerke in Sobotin.


Situační plán Leopoldiny hutě v Sobotíně, 1902. Reprodukce originálu
ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.
The site plan of the Leopold ironworks in Sobotín, 1902.
Situationsplan von der Leopoldine-Hütte in Sobotin, 1902.


PRŮMYSLOVÉ PODNIKÁNÍ
Železárny ve Štěpánově, reprodukce litograﬁe, kolem poloviny
19. století. Fotoarchiv sobotínského kronikáře Miroslava Mikuláštíka.
The ironworks in Stepanou. Lithography, 2nd half of 19th century.
Die Eisenwerke in Stepanou. Lithograpﬁe, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.


Heeding the advice of their protector, prof. Franz Riepl, the
Kleins bought the whole domain of Loučná nad Desnou
(Vízmberg) with ironworks in Sobotín from the heirs of count
Mitrovský. This proved to be masterful enterprise measure,
which allowed the brothers to enlarge the portfolio of their
business activities by sale of iron products needed for
operating a railroad such as rails, rail ﬁttings, shunts, bridges,
water towers, signalling systems, double ﬁttings and railroad
cars chassis. Their smelting and ironworking facilities were
signiﬁcantly modernized and new factories were built in Petrov
and Stepanov. Apart from owned and leased ironworking
facilities in northern Moravia and Silesia, the Kleins held
shares in factories in the region of Rosice, Kladno, but also
as far as Transylvania and nowadays Croatia. Because the
ironworks consumed a lot of coal, the Kleins also started to
invest in coal mining industry – mainly in regions of Ostrava,
Kladno, Rosice and Pilsen as well as being involved in other
for iron industry needed raw materials mining operations.

Železárny ve Štěpánově. Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Šumperku.
The ironworks in Stepanou.
Die Eisenwerke in Stepanou.


Im Jahre 1844 kauften die Gebrüder Klein auf Rat ihres
Protektors, des Herrn Professors Franz Riepel, den Erben
des Grafen Mitrovsky den Landbesitz „Loucna nad
Desnou“ (Wiesenberger Land) mit den Eisenhüttenwerken
in Sobotin und in Rejhotice ab. Die Tat wurde zu einem
unternehmerischen Meisterstück, das ihnen ermöglichte,
den Eisenbahnbau noch um die Zulieferungen von
Eisenwarenprodukten, die für den Eisenbahnbetrieb
notwendig sind, zu erweitern. Es handelte sich dabei
insbesondere um Gleise, Gleisbefestigungselemente,
Weichen, Drehscheiben, Brücken, Wasserstationen,
Eisenbahnschilder, Zweiräder und die Rahmen von
Eisenbahnwaggons. Die Kleins hatten ihre Hütten- und
Eisenwerke auf dem Wiesenberg-Landbesitz entscheidend
und bedeutsam modernisiert und sie erbauten auch noch
neue Betriebe in Petrov und Stepanov. Außer der eigenen
und angemieteten Eisenwerken im Nordmähren und in
Schlesien hielten die Brüder Anteile an weiteren Betrieben
in Umland von Rosice, Kladno, aber auch in Siebenburgen
und Kroatien. Weil die Eisenwerke eine Menge von Kohle
brauchten, begannen sich die Brüder auch dem
Kohlenbergbau zu widmen – insbesondere auf dem Gebiete
von Ostrava, Kladno, Rosice und Pilsen – sie wirkten dabei
auch beim Abbau von Erzen und weiteren Rohstoffen, die
für die Hüttenwerke von Wichtigkeit sind, mit.

PRŮMYSLOVÉ PODNIKÁNÍ

Když v sedmdesátých letech 19. století železniční horečka opadla, začaly se kleinovské železářské podniky
orientovat na jiný sortiment – kromě výroby železných nosných konstrukcí železničních a silničních mostů se
zaměřily na dodávky technologických zařízení dolů, hutí, strojíren, cukrovarů a dalších průmyslových podniků,
na výrobu parních strojů a kotlů, lokomobil, stavebních konstrukcí a součástek, ale vyráběly také kamna, nářadí,
stroje a stavební i uměleckou litinu. Produkce železářských podniků bratří Kleinů dosáhla vrcholu v 60. letech
19. století, kdy byla po Vítkovických železárnách druhou největší na Moravě, a ve výrobě kolejnic zaujímaly
sobotínské a štěpánovské železárny třetí místo v rakouské monarchii. V souvislosti s hospodářskou krizí na počátku
70. let však nastal úpadek, který s výkyvy pokračoval až do úplného ukončení výroby před první světovou válkou.

Detail litinového zábradlí u pomníku Karla IV. v Praze.
Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Šumperku.
 A close-up of a cast iron railing surrounding the monument of
Charles IV in Prague.
Detail von dem Gussgeländer beim Denkmal des Karl IV. in Prag.


Reprodukce originálů perokreseb návrhů litinových výrobků ze sbírky
Vlastivědného muzea v Šumperku.
Reproductions of original pen and ink drafts of cast iron products.
Originalreproduktionen der Federskizzenentwürfe von Gussprodukten.


Reprodukce originálů perokreseb návrhů litinových
prvků zábradlí a plotů ze sbírky Vlastivědného muzea
v Šumperku.
 Reproductions of original pen and ink drafts of cast iron
components of railings and fences
 Originalreproduktionen von Federskizzenentwürfen der
Geländer- und Zauneinheiten.


PRŮMYSLOVÉ PODNIKÁNÍ

Z reklamních prospektů na výrobu decimálek a motorových pil, kolem roku 1918. Fotoarchiv sobotínského kronikáře Miroslava Mikuláštíka.
From the leaﬂets advertising the production of decimal balances and chainsaws (circa 1918).
Aus Werbungsprospekten für die Dezimalwaage- und Motorsägeproduktion, um das Jahr 1918.


Lepoldina vysoká pec sobotínských železáren před zrušením
v roce 1916. Fotoarchiv sobotínského kronikáře Miroslava
Mikuláštíka.
 The blast furnace of Sobotin ironworks before it was closed in
1916.
 Leopoldine-Hochofen von Sobotin-Eisenwerken vor deren
Auﬂösung im Jahre 1916.


V pozdějším výrobním sortimentu železáren byly také parní stroje. Fotoarchiv
sobotínského kronikáře Miroslava Mikuláštíka.
 In the latter stages, steam engines were also added to the product range of the
ironworks.
 Im späteren Produktionssortimente der Eisenwerke befanden sich auch
Dampfmaschinen.


When the railroad fever receded somewhat in the 1870´s,
Kleins ironworks focused on different assortment. Apart from
manufacture of iron main structural support for both rail and
road bridges, they focused on mining, smelting, heavy industry
and sugar reﬁnery and other heavy industry equipment as
well as manufacture of iron ovens, tolls, machinery, and both
construction and art cast iron. The iron products manufacture
reached the top in 60´s of 19. In that time, their ironworks
was considered the second largest ironworks in Moravia,
occupying the third position in manufacture of rails in the
whole Empire. Economic crisis in the beginning of 70´s started
the downturn of the business which lasted with varying
intensity until stopping the operation before the WWI.

Als in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts
der Eisenbahnﬁeber nachgelassen hatte, begannen
sich die Betriebe der Gebrüder Klein auf ein anderes
Sortiment zu orientieren – außer der Produktion von
Eisentragkonstruktionen der Eisenbahn- und Straßenbrücken
konzentrierten sich die Betriebe auf die Lieferungen
von Technologierüstungen für die Bergbauanlagen,
Hüttenwerke, Maschinenindustrie, Zuckerwerke und
für weitere Industrieanlagen, im Weiteren stellten die
Betriebe Dampfmaschinen und -kessel, Lockmaschinen,
Baukonstruktionen und -bestandteile her, die Gebrüder
produzierten aber auch Öfen, Werkzeuge, Maschinen, sowie
auch Bau- und Kunstguss. Die Produktion der Eisenwerke
der Brüder Klein erreichte ihren Gipfel in den sechziger
Jahren des 19. Jahrhunderts, als die Eisenwerke nach den
Eisenwerken in Vitkovice den zweitgrößten Platz in Mähren
eingenommen hatten, bei der Gleisproduktion nahmen die
Eisenwerke von Sobotin und Stepanov den dritten Platz in der
österreichischen Monarchie ein. Im Zusammenhang mit der
Wirtschaftskrise am Anfang der siebziger Jahre kam es aber
zum Niedergang, der sich mit einigen Konjunkturversuchen
bis zur vollständigen Produktionsaufgabe kurz vor dem
Ersten Weltkrieg fortsetzte.

VÝROBA MOSTŮ

Nejvýznamnějším sortimentem železářské výroby bratří Kleinů byly nosné konstrukce mostů, s jejichž produkcí začali
již od poloviny 19. století. Po období prvních, ne příliš úspěšných řetězových mostů a litinových železničních mostů
soustavy Nevillovy a Schifkornovy, se od počátku sedmdesátých let 19. století zaměřila výroba sobotínské a petrovské
strojírny na nýtované příhradové konstrukce, jejichž výroba pokračovala až do počátku první světové války. Celkem se
vyrobilo v kleinovských železárnách více než 2000 železných mostních konstrukcí. Na Šumpersku se dodnes zachovalo
několik silničních železných mostů, vyrobených v Sobotíně v letech 1888 – 1905.nách více než 2000 železných mostních
konstrukcí. Na Šumpersku se dodnes zachovalo několik silničních železných mostů, vyrobených v Sobotíně v letech
1888 – 1905.

Řetězový most v Děčíně – Podmoklech byl postaven v letech
1853 – 1855. Byl jedním z největších řetězových mostů
v Čechách.
 A chain bridge in Decin - Podmokla was built in 1853 - 1855
and was one of the largest chain bridges in Bohemia.
Die Kettenbrücke in Decin – Podmokly wurde in den Jahren 1853
– 1855. Sie wurde zu den größten Kettenbrücken in Böhmen.


Kamenný Palackého most přes Vltavu v Praze postavilo
podnikatelství Bratří Kleinové – Schmoll – Gaertner v letech
1876 – 1878.
The stone ‚Palacky‘ bridge, crossing the river Vltava in Prague,
which was built by the Klein brothers enterprise - Schmoll Gaertner in 1876 - 1878.
Palacky – Steinbrücke über die Elbe in Prag baute der „Baubetrieb
Gebrüder Klein – Schmoll - Gärtner“ in den Jahren 1876 – 1878
auf.


První kralupský železniční most na
trati Kralupy - Turnov tzv. Schifkornovy
soustavy byl uveden do provozu v roce
1865. Fotoarchiv Vlastivědného muzea
v Šumperku.
 The ﬁrst Kralupy railway bridge on the line Kralupy - Turnov was put into operation in 1865. It followed the
design of the Schiffkorn system.
Die erste Eisenbahnbrücke in Kralupy auf der Bahn Kralupy – Turnov wurde im Jahre 1865 in Betrieb genommen.
Es handelte sich um Schiffkorn-Gestell-Konstruktion.


Montáž mostu do Oswietimi v sobotínských železárnách, konec
19. století.
Assembly of a bridge to Oswietim in the Sobotín ironworks, end
of 19th century.
 Brückenmontage, bestimmt für Oswietim in den Eisenwerken
in Sobotin, Ende des 19. Jahrhunderts.


Pracovníci mostárny v sobotínských železárnách, počátek 20.
století. Fotoarchiv sobotínského kronikáře Miroslava Mikuláštíka.
 The bridge-building section staff of the ironworks in Sobotin
(beginning of the 20th century).
Mitarbeiter der Brückenabteilung in den Sobotin-Eisenwerken,
Anfang des 20. Jahrhunderts.


VÝROBA MOSTŮ

Stavba dodnes stojícího mostu v Petrově, konec 19. století.
Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Šumperku.
 The building of a bridge in Petrov (end of the 19th century).
The bridge is still standing.
 Der Bau von bisher stehenden Brücke in Petrov, Ende des
19. Jahrhunderts.


Stavba mostu v Hanušovicích, konec 19. století. Fotoarchiv
Vlastivědného muzea v Šumperku.
The building of a bridge in Hanusovice (end of the 19th century).
Brückenbau in Hannsdorf (Hanusovice), Ende des 19. Jahrhunderts.


Hala mostárny v Sobotíně, počátek 20. století. Fotoarchiv
Vlastivědného muzea v Šumperku.
 The assembly hall of the bridge-building factory in Sobotin
(beginning of the 20th century).
Brückenbauhalle in Sobotin, Anfang des 20. Jahrhunderts.


Sobotín – montáž mostu, konec 19. století. Fotoarchiv
Vlastivědného muzea v Šumperku.
Assembly of a bridge in the Sobotín ironworks, end of 19th century.
Brückenmontage in den Eisenwerken in Sobotin, Ende des
19. Jahrhunderts.


The most important assortment in the portfolio of brothers
Klein iron industry portfolio were the structural support of
bridges, with manufacture thereof they started since the
middle of 19th century. After the period of ﬁrst, not really
successful, chain bridges and Neville and Shifkorn systems
railroad cast iron bridges, the production focal point of both
Potrov and Sobotín plants shifted to riveted chassis, whicih
were manufactured successfully up until the start of WWI. In
total, the two plants produced more than 2000 iron bridges.
There some of those bridges (produced 1888-1905) still in
operation throughout the Šumperk region.

Zu wichtigsten Erzeugnissen der Eisenproduktion der Brüder
Klein waren die Tragkonstruktionen von Brücken, mit deren
Produktion sie ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen
hatten.Nach der Zeitperiode der ersten,nicht viel erfolgreichen
Kettenbrücken, sowie der Gusseisenbahnbrücken der
Neville- und Schifkornkonstruktion, konzentrierte sich die
Produktion in den Eisenwerken von Petrov und Sobotin
ab dem Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts
auf die Nietsperrkonstruktionen, deren Produktion
sich bis zum Anfang des Ersten Weltkrieges fortsetzte.
Insgesamt wurden in den Eisenwerken der Familie Klein
an die 2000 Eisenbrückenkonstruktionen hergestellt. Im
Umland von Sumperk sind bis zu heutigen Tagen einige
Straßeneisenbrücken erhalten geblieben, die in Sobotin in
den 1888 – 1905 Jahren hergestellt wurden

OSTATNÍ PODNIKÁNÍ

Na počátku závratné kariéry bratří Kleinů byly „rybníkářské“ práce – zejména úpravy zámeckých parků, což se
později stalo jejich zálibou. Největším rybníkářským dílem Kleinů bylo vybudování Pilské přehrady u Příbrami
v letech 1849-1853. Jejich bohaté aktivity zahrnovaly např. účast na výstavbě pevnostních objektů v Olomouci
(1850-1853) nebo čištění města Brna. Kleinové však zasáhli i do řady průmyslových odvětví. Již ve čtyřicátých letech
se podíleli na založení velkých parních mlýnů v Praze a v Lovosicích, Hubert Klein postavil moderní parní mlýn v Čejči
na jižní Moravě, kde se také zabýval sklářstvím a těžbou lignitu. Od šedesátých let 19. století byli Kleinové a jejich
rodinní příslušníci majiteli nebo akcionáři řady cukrovarů na střední i jižní Moravě, moderní raﬁnérii cukru si postavili
také ve Vídni. Na svých velkostatcích provozovali tradiční hospodářské podniky – pivovary se sladovnami, vinopalny,
vápenice, pily a cihelny, ale hlavní pozornost věnovali lesnímu hospodářství a myslivosti. V roce 1852 vybudovali
Kleinové se společníky v blízkosti zámku Vízmberk mechanickou přádelnu lnu, ve které našly práci většinou ženy
a děti zaměstnanců železáren.
Brno od jihu s Židovskou bránou - na úpravě prostranství
před bránou se bratři Kleinové podíleli již v letech 1826 – 1827.
Archiv města Brna fond U 25 Sbírka graﬁk, kreseb a reprotisků,
inv. č. 541.
 The city of Brno from the south, with a view of the Jewish gate.
The Klein brothers participated in the arrangement of the gate area
as early as 1826–1827.
Brno von Süden mit dem Judentor – auf der Geländeaufbereitung
vor dem Tore beteiligten sich die Gebrüder Klein schon in den Jahren
1826 – 1827.


Detail mechanické přádelny lnu na litograﬁi
s pohledem na zámek ve Vízmberku, 2. polovina 19.
století.
Close-up of a mechanical spinning mill for linen taken from a lithograph with
a view of Vizmberk chateau (2nd half of the 19th century).
Detail der mechanischen Leinenspinnerei an der Lithographie mit der Ansicht
an das Schloss in Wiesenberg, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.



Dodnes dochovaná kotelna vyrobená sobotínsko štěpánovskými
železárnami pro textilní továrnu Gerlich v Odrách. Fotoarchiv Muzea
silnic ve Vikýřovicích.
Preserved boiler room in the former Gerlich textile factory in Odry.
 Bis zur heutigen Zeit erhaltenes Kesselhaus in der ehemaligen
Textilfabrik Gerlich in Oderdorf (Odry).


Práce na konstrukci věže patrně pro brněnskou radnici, 19./20. století.
Z fotoarchivu sobotínského konikáře Miroslava Mikuláštíka.
Construction of a tower for the town hall in Brno.
Rathausturmproduktion in Brno.


OSTATNÍ PODNIKÁNÍ

Hostinec Zum Hüttenmann (U hutníka) v Sobotíně. Reprodukce pohlednice
ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.
A public house ‚Zum Huttenmann‘ in Sobotín.
Gasthaus „Zum Hüttenmann“ in Sobotin.


Diplom o jmenování Alberta Kleina skutečným členem c. k.
Moravskoslezské společnosti
pro zvelebení orby, přírodoznalství
a vlastivědu, 1852. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Klein –
Wisenberg, inv. č. 251, kart. 27.
 Diploma naming Albert Klein a member of the c.k.(public treasury society)
Moravia - Silesia for the improvement of ploughing and natural history (1852).
 Das Diplom über die Ernennung des Albert Klein zum vollständigen Mitglied
der K. u. K. Mährisch-Schlesischer Gesellschaft zu Ackerverbesserung, Naturund Heimatkunde (1852).

Františkova myslivna byla postavena Franzem II. Kleinem v roce 1865. Zprvu
sloužila jen rodině a jejím hostům, později se stala oblíbeným cílem výletů nejen
návštěvníků ze Sobotína i blízkého okolí, ale i turistů z větší dálky. Reprodukce
pohlednice ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.
‚Frantiskova myslivna‘ is probably one of the oldest hunting lodges in Jeseniky.
It was built in 1865 by Frantisek II Klein. An all-wood construction with a shingle
roof functioned initially as a hunting lodge for only the Klein family and their
guests, often for organized hunts. The cottage was largely renovated in 1897
when a new wing was added and also a new, larger log cabin for a forest
warden - the Jagerhaus. After the building of a new path, the lodge has become
a popular destination not only for visitors from Sobotín and its surroundings but
also for tourists from afar.
Franz-Jägerhaus ist sehr wahrscheinlich zu einem der ältesten Jägerhause im
Altvatergebirge. Es wurde im Jahre 1865 von dem Franz II. Klein aufgebaut. Der
Gesamtholzbau mit Schindeldach diente anfänglich nur als ein Jägerhaus nur
für die Familie Klein und dessen Gäste, hauptsächlich bei den oft veranstalteten
Jagdfesten. Nach dem Ausbau von einem neuen Wege wurde das FranzJägerhaus zu beliebten Ausﬂugsziele nicht nur für die Ansiedler aus Sobotin
und der umherliegenden Umgebung, sondern auch aus weiterer Ferne.




The extraordinary career of Klein brothers were “pond
building” works – mainly the remodeling of castle parks,
which later became their hobby. Their largest pond making
work was building of a dam on Pilsky creek near Pribram in
years 1849-1853. Their numerous activities also included
for example their share on building the fortiﬁcation in Olomouc
(1850-1853) or cleaning of Brno. The Kleins, however,
touched several industries. They participated in founding
large steampowered mills in Prague and Lovosice, Hubert
Klein has built a modern steampowered mill in Čejč in south
Moravia, where he also invested some interest to glass
industry and lignit mining. Startin from 1860´s, the Kleins
or their family members were owners or shareholders
in many sugar reﬁneries throughout central and south
bohemia. They also built one modern sugar reﬁnery in Vienna.
On their farms, the ran standard agricultural enterprise –
breweries with malt houses, distilleries, limekilns, sawmills
and brickworks. The main focus, however, was put on
forestry and hunting. In 1852, the Kleins have built in
a proximity of castle Vizmberk mechanical ﬂax spinning mill,
which employed mainly women and children of ironworks
employees.

Am Anfang der unglaublichen Kariere der Brüder Klein
waren die Teich- und Deicharbeiten – insbesondere die
Aufbereitungsarbeiten in den Schlossgärten, was später
auch zu deren eigenen Vorliebe geworden war. Zu den
größten Staudammwerken der Gebrüder Klein wurde der
Bau von Pilska-Staudamm bei Pribram in den Jahren 1849
– 1853. Ihre reichen Aktivitäten beinhalteten auch z.B. die
Anteilnahme an der Messe der Festungsobjekte in Olomouc
(1850 – 1853) oder die Reinigung der Stadt Brno. Die Brüder
Klein griffen auch in eine ganze Reihe von Industriezweigen
ein. Schon in den vierziger Jahren beteiligten sie sich
an der Gründung der großen Dampfmühlen in Prag und
Lovosice, Hubert Klein erbaute eine moderne Dampfmühle
in Cejc in Südmähren, wo er sich auch der Glaserei und
dem Lignit-Abbau widmete. Ab den sechziger Jahren
des 19. Jahrhunderts wurden die Brüder Klein und deren
Familienangehörige zu Eigentümern oder zu Aktionären von
einer Reihe von Zuckerwerken in mittleren und südlichen
Gebieten von Mähren, eine moderne Zucker-Rafﬁnerie
hatten sie auch in Wien erbaut. Auf ihren großen Bauernhöfen
betrieben sie traditionelle Wirtschaftsbetriebe – Brauereien
mit Malzproduktion, Weinbrennereien, Kalksteinbetriebe,
Sägewerke und Ziegelwerke, das Hauptaugenmerk
widmeten sie jedoch der Waldwirtschaft und dem
Jägerwesen. Im Jahre 1852 erbauten die Brüder Klein
in der Nähe von Schloss Wiesenberg eine mechanische
Leinenspinnerei, in der meistens die Frauen und Kinder
der männlichen Angestellten ihrer Eisenwerke die Arbeit
gefunden hatten.

