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MateRiÁLy

Obstáli jsme?
Jak jsme v letech 1975–1990 pracovali na dějinách textilu 
aneb Mezi vzpomínkami a historickou statí

JaRosLav ŠůLa – vLadiMíR WoLF

Šůla, Jaroslav – Wolf, Vladimír: Did We Prevail? How We Worked on the History of Textile 
in 1975 to 1990 or between Reminiscences and a History Treatise

The article presents the reminiscences of the 1970’s to 1990’s by two prominent historians 
of the textile industry in the Czech lands – Dr. Jaroslav Šůla and Pr. Vladimír Wolf. In those 
years they were both actively involved in the historical research of the textile industry in the 
Czech lands, primarily in the East Bohemian region. They were both among the important 
organizers of the science world – among editors and authors of many scientific publications, 
studies and anthologies, in particular the Flax industry (periodical, est. 1976) and its sup-
plement (since 1981). Their memories are concluded with the early 1990s which, however, 
put an end to the scientific stations studying the history of the textile industry and also ter-
minated the publishing of the Flax Industry magazine including its supplements.

Key word history of economics * history of textile * reminiscences * personalities* Czech 
lands * 2nd half of the 20th century * Flax industry (periodical) * Textile history (periodical)

Contact Vladimír Wolf: Slezská univerzita v Opavě; wolfvlad@seznam.cz

období husákovsko-biľakovské normalizace celou skupinu historiků a archivářů, ze-
jména ze severovýchodních Čech, pořádně pocuchalo. Během času se mnohým z nás 
podařilo uchytit se v průmyslové sféře (podnikové archivnictví), mnozí z oboru vypadli 
úplně, někteří částečně. Říkali jsme si „východočeská textilní frakce“, tušíme, že tento 
název vymyslel kolega Vladimír Lesák. Umínili jsme si, že na pracovištích, která nám po 
několika letech půstu dovolili straničtí bossové zastávat, obnovíme publikační a organi-
zační aktivity a navážeme tak nepřímo na naše aktivity z období před a za Pražského jara.

o těchto aktivitách toho zatím mnoho speciálně napsáno nebylo. stalo se tak několi-
krát při různých autorských jubileích a u příležitosti ukončování práce na dějinách textil-
ních podniků na přelomu 80. a 90. let 20. století.1

1 Pokusem o zhodnocení výsledků činnosti historiků lnářství byl sborník sHrBEnÝ, K. – WoLF, V. (eds.): 
Další úkoly historiografie lnářství v českých zemích : Sborník ze III. setkání historiků lnářského průmyslu a 7. me-
todologického semináře n. p. Texlen ve dnech 20.–21. dubna 1988 na chatě Máma v Peci pod Sněžkou. Trutnov 
1990, který byl vydán jako deváté supplementum sborníku Lnářský průmysl (dále jen LP). zde viz zejm. články 
K. shrbeného, V. Lesáka, V. Wolfa, J. Šůly, M. Myšky a dalších. Dále je podobným počinem připomenutí Hlad-
kého a Šůlových padesátin resp. šedesátin: WoLF, V.: PhDr. Ladislav Hladký, Csc. padesátníkem. Dissertationes 
historicae 3, 1995, s. 7–9; TÝŽ: Šedesátiny PhDr. Ladislava Hladkého, Csc. Náchodsko od minulosti k dnešku 
4, 2002, s. 5–6. Ladislav Hladký v r. 2011 zemřel. Viz WoLF, V.: za PhDr. Ladislavem Hladkým, Csc. Rod-
ným krajem sv. 42/2011, Červený Kostelec 2011, s. 58–59. HLADKÝ, Ladislav: Historik PhDr. Jaroslav Šůla, 
Csc., padesátníkem. In: HLADKÝ, L. (ed.): Z dějin textilu : Supplementum 5. Jaroslav Šůla : sborník příspěvků 
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Je jistě dobré, že při zpracování dějin 
textilu vznikla, navzdory nepříznivé si-
tuaci, dvě centra výzkumu: trutnovské 
a orlickoústecké. ona totiž nejen že spo-
lupracovala, ale také vytvářela konku-
renční prostředí v tom nejlepším slova 
smyslu. ona „konkurence“ nás podně-
covala k dalším aktivitám, jejichž formy 
jsme si dokonce přejímali, vedla k pro-
pojování autorů a redakčních zvyklostí. 
Připomeňme si tedy naše aktivity v chro-
nologickém pořadí tak, jak vznikaly.

Podnikový archiv (Historicko-dokumentační středisko), n. p. Texlen Trutnov 
(Vladimír Wolf)

Když jsem na jaře 1974 po třech a půl letech práce v Archeologickém ústavu ČsAV v Praze 
nastupoval na místo podnikového archiváře v národním podniku (n. p.) Texlen Trutnov, 
a to díky solidnímu a chápavému řediteli Ing. oldřichu Vetešníkovi, bylo mi docela úzko. 
našel jsem v posledním dvoře závodu 09 na Horské ulici velmi zanedbaný archiv, který 
neměl již řadu let archiváře. Byla to dlouhá, nevzhledná nízká budova se zamřížovanými 
okny, plná nejen neskartovaných písemností, ale i kvalitních archivních fondů, většinou 
také nezpracovaných. organizačně jsem spadal pod právní úsek a hospodářskou správu, 
které řídil kvalitní podnikový právník JUDr. Michal Mendl. Byl to hodný a chytrý člověk, 
který ovšem měl u vedení kádrového útvaru své limity – byl totiž slušný a věřící.

rozhodl jsem se tedy po období svého života z let 1970–1974, které se nemohlo pyš-
nit jistotou (ačkoliv u archeologů mi bylo relativně velmi dobře, fyzicky jsem pracoval 
na výzkumech, přes zimu připravoval historické podklady pro výzkumy), že se stanu 
archivářem, dám archiv do pořádku a pokusím se navázat na publikační aktivity z let 
1965–1971. K těm publikačním aktivitám jsem ovšem mohl přistoupit až po dvou letech. 
Byl jsem pod silným politickým dohledem, vedoucí kádrového úseku Emilie Jůzlová, 
členka ÚV KsČ, mne sledovala tak ostře, že jsem si mohl vydělat zprvu pouze 1 450 Kčs, 
později celých 1 650 Kčs měsíčně.2

V roce 1975 jsem začal připravovat sborník Příspěvky k dějinám n. p. Texlen. zredigo-
vat a vydat jeho první svazek nebylo jednoduché. obrátil jsem se na své přátele a známé 
s prosbou o příspěvky k dějinám našeho podniku. Byl mezi nimi i PhDr. Ladislav Hladký, 
kterému se také podařilo z podobných důvodů nakonec uchytit v n. p. Tepna náchod. 
Tento kvalitní historik se zapojil nejen do práce v texlenském archivu, ale i později ve 

k padesátinám. Ústí nad orlicí – Trutnov 1988, s. 7–17, zde zejm. s. 12–17; TÝŽ: Jak jsem ho poznal a jak ho 
znám. Královéhradecko 4, 2007, s. 59–69. Podíl V. Wolfa na zpracování dějin lnářství objasnil u příležitosti his-
torikových padesátin V. LEsÁK (Tvrdohlavec a nezmar. Dissertationes historicae 1, 1993, s. 13–16) a 65. naroze-
nin z. JIrÁsEK (Trutnovský občan a přítel prof. PhDr. Vladimír Wolf. Sborníček : Příspěvky Muzea Podkrkonoší 
v Trutnově 6, 2007, s. 6–7. o Vladimírovi Lesákovi viz také ŠŮLA, J. – WoLF, V.: Šedesátiny doc. PhDr. Vladi-
míra Lesáka. Dissertationes historicae 2, 1994, s. 5–7. Úmyslně se nezabýváme naší interní archivářskou prací 
a archivářskými iniciativami. Tím by se náš příspěvek ještě podstatně rozšířil.
2 A když mi dr. Mendl dal v roce 1977 odměnu za dobrou práci – světe, zboř se – celých 150 Kčs, dostal na kád-
rovce co proto a kvůli mně bylo posléze rozhodnuto, že vyloučení členové KsČ nesmějí dostávat žádné odměny.

Autoři tohoto příspěvku:  Jaroslav Šůla a Vladimír 
Wolf, 1986. Foto V. Lesák
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středisku pro dějiny textilních a oděvních závodů v Čssr (dále jen sDToz) při Výzkum-
ném ústavu bavlnářském (dále jen VÚB) v Ústí nad orlicí, které po skončení svého ředi-
telování vedl Václav rohlena a jehož pracovníkem byl PhDr. Jaroslav Šůla, Csc. Musím 
také uvést, že jsem pracoval s perspektivou, aby tento sborník, později přejmenovaný na 
Lnářský průmysl (dále jen LP), svým způsobem navazoval či nahradil vlastivědný sborník 
Muzea Podkrkonoší Krkonoše – Podkrkonoší, který přestal vycházet. Proto jsme postupně 
rozšiřovali jeho záběr od čisté historie závodů a podniků textilního průmyslu až po zachy-
cení textilnictví v krásné literatuře, po toponomastické studie, studie etnografické apod. 
Tato cesta se ukázala být perspektivní a schůdná. 
•  První  svazek sborníku Příspěvky k dějinám n. p. Texlen (Trutnov, 136 s.) přinesl 

v roce 1976 řadu studií a zpráv o literatuře. Autoři nakonec na zákrok kádrového oddě-
lení nesměli být uvedeni. Vytiskl jsem tedy na ormigu obsah, který byl vložen pouze do 
autorských výtisků.3 

Ale sama skutečnost, že se podařilo první svazek vydat i přes řadu nepříjemností 
a problémů, které mi nastaly, byla úspěchem. Už tehdy jsem se snažil zajistit vycházení 
sborníku jeho zaštítěním lidmi, kteří před normalizačním režimem obstáli, i když s „od-
řenýma ušima“. Byl to předně generální ředitel Výrobní hospodářské jednotky Lnářský 
průmysl (dále jen VHJ LP) Jaroslav Plichta, solidní člověk předválečného „baťovského“ 
směrování v textilním průmyslu, jako odpovědný redaktor byl uveden Jindřich nosek, 
náměstek ředitele n. p. Texlen, slušný člověk a odborník, a konečně povolení na výcho-
dočeském KnV nám udělila paní Věra Kaňková, pracovnice odboru kultury, kterou jsem 
znal už z roku 1968. Vyžádal jsem si i dva recenzní posudky a samozřejmě musel být 
sborník věnován tentokrát i později různým významným jubileím. Mimikry! 

Hlavním kriteriem byla odborná úroveň jednotlivých příspěvků. Tu mi garantovali sami 
přispěvatelé, mezi nimiž byli V. Lesák, J. Bieberle, B. smutný, r. Hlušičková, L. Hladký, 
J. Kmoníček a další. Počet spolupracovníků se během let podstatně rozšiřoval. 
•  Druhý svazek sborníku LP vyšel v roce 1978 (stran 288). o autory nebyla nouze, 

navíc to byli i příslušníci tzv. šedé zóny či proskribovaní historici, kteří měli nouzi o publi-
kační příležitosti (o. skalníková, J. záloha, V. Koblížek, F. Kutnar, z. Jirásek ad.). Terito-
riální i věcný záběr se začal pomalu rozšiřovat. někteří autoři však žádali, aby neohrozili 
vydání sborníku, uvedení svého jména pod pseudonymem. Tak se stal Lesák Vendelínem 
Hájkem či Bieberle Janem Šárovcem (podle odbojného hejtmana). Abych zajistil vydání 
sborníku, když se na odboru kultury východočeského KnV stala po milé paní Kaňkové 
vrchním dozorcem nad tiskem manželka významného funkcionáře stB v Hradci Králové, 
musel jsem podniknout určité kroky. Formálním redaktorem zůstal náměstek Jindřich 
nosek, o napsání úvodního zamyšlení jsem požádal tehdejšího tajemníka okresního vý-
boru KsČ oldřicha Šabaku, jehož jsem znal coby inspektora školství už v období před ro-
kem 1968. V dusném prostředí normalizační doby, které bylo v Trutnově ještě výraznější, 
napsal o. Šabaka kupodivu velmi zajímavý úvod pod názvem K významu regionální his-
torické práce. Mnozí kolegové mi pak říkali, že máme v Trutnově osvíceného tajemníka. 
Myslím, že o. Šabakovi velmi záleželo při vědomí publikování stati v odborném sborníku 
na tom, aby jeho text byl na úrovni a nebyl jen plácáním. 

3 Aby se situace ještě zkomplikovala, jeden z autorů a můj vynikající učitel na FF UP v olomouci doc. PhDr. Josef 
Bieberle, Csc., bývalý děkan v období uvolnění, se po svém zlikvidování, když pracoval ve Vlastivědném ústavu 
v olomouci, kdesi v hospodě pochlubil svým článkem; dozvěděli se to příslušníci stB, a tak následovalo moje vyšet-
řování. o této záležitosti nedávno psal BIEBErLE, J.: Letopis intelektuála ze stracené generace, UP olomouc 2010.
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situace se však přeci jen zkomplikovala. Jeden z autorů, J. Bieberle, bývalý děkan fi-
lozofické fakulty olomoucké univerzity kolem roku 1968, který – jak jsem již vzpomněl 
výše – se po svém nuceném odchodu „upíchl“ ve výtvarném oddělení Vlastivědném 
ústavu v olomouci, se opět kdesi pochlubil se svým článkem i pseudonymem (pseudo-
nym Josef Šárovec nebyl v žádném seznamu). Dozvěděli se to příslušníci stB a následo-
valo další vyšetřování. Aby toho nebylo dost, při domovní prohlídce u Václava Havla na 
Hrádečku našla stB sborník s dedikací (poslal jsem jej tehdy po příteli geologovi zdeňku 
riegrovi). Takže další vyšetřování…

zatímco ze začátku jsem byl vyslýchán trutnovskými příslušníky stB, kteří vskutku 
inteligencí neoplývali, stal jsem se již v období před Chartou 77 objektem pro králové-
hradeckou centrálu stB, konkrétně pro majora Kaniščeva.4

Před rokem 1980 bylo zřejmé, že bude potřebné obírat se historií celé VHJ LP, tedy 
i n. p. Juta Dvůr Králové nad Labem, Technolen Lomnice nad Popelkou, Moravolen 
Šumperk, Čemolen Humpolec a dalšími oblastmi, v nichž se pěstoval len odedávna. od 
třetího svazku, stále ještě pod patronací generálního ředitele Jaroslava Plichty i podniko-
vého ředitele oldřicha Vetešníka (ten byl pro tento svazek odpovědným redaktorem, když 
náměstek J. nosek zemřel), vycházel sborník pod názvem Lnářský průmysl – Příspěvky 
k dějinám s podtitulem Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. Stu-
die – materiály – zprávy.
•  Do třetího svazku (Trutnov 1980, 404 s.) přispěla celá řada nových i starších autorů: 

F. spurný, B. smutný, J. Kábrt, J. Tywoniak, M. Pávek, z. Jirásek, F. Kutnar, J. záloha 
ad. svými úvody jej znovu zaštítili J. Plichta a o. Šabaka. Abych sborník ochránil před 
hloupými zásahy cenzury, obrátil jsem se na dávného známého Antonína Faltyse, tehdy 
pracovníka Ústavu marxismu-leninismu (dále jen ÚML) v Praze. Ten napsal kratičký po-
zitivní posudek a bylo vystaráno. od té doby jsem se v těchto cenzurních zásazích obracel 
na kolegu doc. J. Kmoníčka, pozdějšího ředitele ÚML v Hradci Králové, velmi kvalitního 
historika, slušného člověka a mého dávného přítele. on nebo některý z jeho pracovníků 
vždy napsali, že sborník je napsán v duchu marxistické historiografie – a to bylo zaklína-
dlo pro všechny další svazky LP. 

Po onemocnění podnikového ředitele ing. o. Vetešníka, dobrého člověka i odborníka 
(později se stal ředitelem n. p. Technolen Lomnice nad Popelkou) jsem našel dalšího od-
povědného redaktora, PhDr. Karla shrbeného, pracovníka personálního odboru VHJ LP. 
K. shrbený byl velmi inteligentní člověk, který dobře znal funkcionářské prostředí a do-
vedl ocenit odbornou úroveň našich publikací. Vzal na sebe velkou zodpovědnost, za což 
je třeba mu po mnoha letech poděkovat, i když tu už mezi námi není. 

V roce 1981 jsme připravili první svazek nové řady LP, jeho první supplementum. 
Autory publikace s názvem Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských 

4 To byl člověk nesporně inteligentní, nespěchající. Můj bývalý šéf trutnovského muzea dr. zdeněk Vašíček mi 
poradil, abych jim neříkal nic, nebo se uchýlil k opaku, abych jim vykládal a nepustil je ke slovu. A tak Kaniščev 
byl vzděláván v oblasti archeologie, keramiky, numismatiky apod. někdy kolem roku 1979, po vydání Charty, mi 
nabídl, zda bych nebyl ochoten dělat pro ně expertízy, např. o západoněmeckém přesídleneckém tisku. odpově-
děl jsem mu po dlouhém čtyřhodinovém výslechu, že tedy ne. Pak jsem měl od výslechů stB dost dlouho pokoj. 
Vzpomínám ještě na jeden z pozdějších výslechů. V roce 1984 jsem připravoval metodologický seminář k pro-
blematice studia lnářství v období první pětiletky. Procházel jsem i noviny Pochodeň a tuším v některém z čísel 
(roku 1951) jsem se dozvěděl, že Kaniščev z rudé hvězdy Hradec Králové se stal někdy v roce 1951 přeborníkem 
v běhu na 1 500 m. Při výslechu jsem mu řekl, co jsem četl. Jeho vcelku žoviální přístup se okamžitě proměnil 
v negativním slova smyslu. Patrně se domníval, že si o nich zjišťujeme údaje!
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závodech Trutnovska za nacistické okupace (Trutnov 1981, 112 s.) byli Miroslav Kryl 
a Ludmila Chládková. Tito pracovníci Památníku Terezín napsali obsáhlou práci, která 
navazovala na starší práce růženy Hlušičkové a Ludmily Kubátové. supplementa měla 
přinášet monografická zpracování nebo účelově zaměřené studie (vyšlo jich celkem 11, 
o nich ještě dále). V době příprav třetího svazku sborníku LP – tuším, že to bylo na pod-
zim roku 1979 – se v podnikovém archivu n. p. Texlen objevil bývalý ředitel ústeckého 
VÚB Václav rohlena, který v Ústí n. o. budoval sDToz. K našemu podkrkonošskému 
kraji měl blízko, byl totiž úpickým rodákem a v době návštěvy měl v Úpici stále své pří-
buzné. Přijel se domluvit na úzké spolupráci texlenského podnikového archivu a jeho bu-
dovaného sDToz a sdělil mi, že chce něco udělat pro zlepšení mého postavení v Texlenu, 
a že půjde jednat s kádrovačkou Emilií Jůzlovou. Říkal jsem mu, že je to určitě zbytečné, 
neboť ona osoba byla nejen velmi neinteligentní, ale byl to pravý nefalšovaný produkt 
normalizace (věřila tomu, že jsme je v roce 1968 chtěli věšet, a podobným nesmyslům). 
Když se rohlena vrátil, sdělil mi, že jsem měl pravdu a vyjádřil se o oné soudružce tak, že 
to ani nemohu napsat.

náměstkem pro kádrovou práci byl při podnikovém ředitelství n. p. Texlen zdeněk 
Licek. nebyl to zlý člověk, zajímala ho historie, vycházel jsem s ním dobře. Byl to však 
„těžký stalinista“, Brežněv, Chruščov, nemluvě o Gorbačovovi, byli pro něj revizionisti. 
Mé aktivity toleroval, jednou za rok si přišel do archivu podebatovat, skončili jsme vždy 
u stalina.5 Informoval jsem jej, jaké mám výzkumné a publikační plány. souhlasil. Měl 
jsem ale velkou výhodu, že si to nepamatoval, a tak jsem mu vždy jen připomněl, že jsme 
se tak domluvili.
•  Čtvrtý svazek LP byl vydán roku 1981 (Trutnov, 440 s.).6 obsahově i formálně se 

povedl. svazek od svazku se rozrůstal zejména oddíl zpráv, sborník se rozšiřoval rovněž 
tematicky (heraldika, statistika, archeologie). Vedle již vzpomenutých historiků do něj 
přispěli archeoložka M. Kostelníková, historici r. Anděl, J. Janák, J. obršlík, K. Müller, 
M. Pávek, J. Fejgl, K. smutná ad. Důležité bylo i zařazení programových statí, mých 
a F. spurného.

rok 1983 byl rokem 25. výročí od zformování VHJ LP. Tomuto jubileu byly věnovány 
další svazky supplement LP. V pořadí již druhé supplementum představovala monogra-
fie brněnské etnografky Vlasty svobodové Lidová a manufakturní textilní výroba s při-
hlédnutím k vývoji na Moravě (Trutnov 1983, 192 s.).7 Třetí supplementum přineslo 
šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku.8 Jeho autor Bohumír smutný, pracující po 
svém vyhazovu roku 1973 ze státního oblastního archivu v zámrsku v brněnské firmě 
zetor jako dělník a teprve v 80. letech jako korektor v n. p. Tisk Brno, se stal nesporně 
nejvýznamnějším přispěvatelem LP a jeho supplement.9 B. smutný přinesl do historie 

5 Když jsem v lednu 1990 přejímal jeho kancelář, našla se v jeho stole pouze vášnivá obhajoba J. V. stalina.
6 Kolem tohoto svazku se odehrála rovněž půtka mezi vydavatelem a odborem kultury východočeského KnV, 
když příslušná pracovnice cenzury zprvu nesouhlasila s tím, že tam nejsou příspěvky k nejnovějším dějinám. 
Bylo třeba je doplnit.
7 Povzbuzením byla recenze dosavadních svazků z pera polského historika Jerzy Tomaszewskiho (nowe cze-
skie wydawnictwo regionalne z dziejów przemysłu lniarskiego. Przegląd Historyczny 76, 1985, s. 171–173).
8 sMUTnÝ, B.: Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku. Trutnov 1983 (108 s.). 
9 Bylo to dáno především tím, že jsme mu zadávali ke zpracování řadu fondů Podnikového archivu n. p. Texlen 
a na základě toho psal studie o jednotlivých firmách i jiných jevech ve lnářství na Trutnovsku. Fondy zpracovával 
ve svém volnu ve sklepě domu, kde bydlí dosud, a třeba říci, že jde o zpracování špičková.
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lnářství na Trutnovsku mnoho nových a neotřelých témat, např. o stávce v roce 1858 
na Trutnovsku, o dodávkách parních kotlů a strojů z blanenských železáren v 60. letech 
19. století, o formování podnikatelské buržoazie ve lnářském průmyslu na Trutnovsku, 
o nákupech strojových přízí ve slezsku, o prvých parních strojích v podkrkonošském 
regionu a řadu dalších. Jeho příspěvky jsou trvalým a váženým vkladem do regionální 
historiografie Trutnovska. Čtvrtým supplementem se stala brožura 25 let VHJ Lnářský 
průmysl Trutnov (Trutnov 1983, 88 s.). Kromě generálního ředitele Bohumila Brychty 
do něj přispěli z. Jirásek ml., M. Binder, M. Borůvka, V. Holý. Byli zde představeni první 
generální ředitelé, nositelé státních vyznamenání i jednotlivé podniky a ústavy. 
•  K roku 1984 vyšel pátý svazek LP (Trutnov, 391 s.). opět byl doslova nabit řadou 

kvalitních příspěvků z pera E. opravila, r. Anděla, J. Tywoniaka, M. Myšky, F. Kutnara, 
L. nesládkové, M. Kryla, z. Jiráska, J. Fialy, I. navrátila a dalších. obsáhlý byl i oddíl 
zpráv (s. 319–391). Po dohodě s rohlenovým sDToz jsme začali publikovat i stručné 
anotace jejich publikací. Páté supplementum LP s názvem K novým a nejnovějším dějinám 
n. p. Texlen Trutnov (Trutnov 1985, 260 s.) bylo věnováno státním i podnikovým výročím, 
zejména 40. výročí vzniku Českých lnářských textilních závodů a 150 letům lnářského 
průmyslu na Trutnovsku. Vedle již řady vzpomínaných autorů se tu V. Lesák obíral vy-
mezením krkonošské lnářské oblasti, stávkovým hnutím na přelomu 19. a 20. století. 
Vedle statí B. smutného o lnářských závodech v období okupace a dalších problémech 
zaujme stať Ludvíka Václavka o divadelní hře vězeňkyň v žacléřské pobočce bernartic-
kého koncentračního tábora i tematicky neobvyklá stať V. Wolfa a J. Kmoníčka o řeckých 
emigrantech ve lnářských závodech na Trutnovsku na počátku 50. let. Dalšími autory byli 
J. Šťastná, P. Dostál a K. smutná.

K 40. výročí založení n. p. Moravolen Šumperk vyšlo v roce 1986 šesté supplementum, 
věnované dějinám severomoravského lnářství (Příspěvky k dějinám lnářství na severní 
Moravě. Šumperk – Trutnov 1986, 180 s.). Přispěli do něj F. spurný, z. Filip, M. Myška, 
Karel Müller a Anna Horvátová, o. svozil a další. studie byly věnovány historii n. p. Mo-
ravolen, firmě regenhart & rayman, soupisům archiválií k dějinám lnářství na severní 
Moravě ad. Toto supplementum se snažilo o vybuzení badatelského úsilí o poznání lnář-
ství na severní Moravě, podobně jako v případě Trutnovska. Také o to jsme se pokusili 
rovněž v roce 1986 v případě n. p. Juta Dvůr Králové nad Labem v sedmém svazku supp-
lement k LP s názvem Příspěvky k dějinám jutařského průmyslu v českých zemích (Dvůr 
Králové nad Labem 1986, 208 s.). stavem zpracování dějin jutařských závodů jsem se 
obíral s kolegyní J. Koníčkovou, která byla spoluredaktorkou, dalšími autory byli z. Jirá-
sek, s. sládeček, I. syrovátková, B. Dvořáčková a další.
•  Publikací s vročením 1986 byl šestý svazek LP (Trutnov, 408 s.). Tento svazek se 

opět vydařil, ostatně i obecné poměry se mírně zlepšily. najdeme tu nová jména a nová 
témata. Metodologicky významný byl článek K. sommera, mezi stálými autory objevují 
se z. sládek, J. obršlík, I. Štarha, J. Janák, L. szabó, A. Fetters, V. Laudová, A. Kubíková, 
J. Kábrt. Velmi obsáhlý byl opět oddíl zpráv o literatuře (s. 338–405). obecně se oddíly 
zpráv stabilně rozrůstaly a psali do nich přední historici. Tím se nám dařilo informovat 
odbornou i laickou veřejnost o dalších pracích k dějinám textilu, a tím jí umožňovat 
hlubší ponoření do zkoumané problematiky.
•  Připravovaný sedmý svazek LP, který jsme průběžně připravovali na rok 1990, bo-

hužel už pro změnu poměrů v listopadu 1989 nespatřil světlo světa, a tak některé připra-



181MATERIÁLY JaRosLav ŠůLa – vLadiMíR WoLF OBSTÁLI JSME?

vené příspěvky vyšly někdy s velkým zpožděním ve Východočeských listech historických, 
ve sborníku Krkonoše – Podkrkonoší a jinde.

Poslední publikací z předlistopadového období je osmé supplementum – Příspěvky 
k dějinám národního podniku Technolen Lomnice n. Popelkou (ed. K. shrbený, Trutnov – 
Lomnice n. Popelkou 1988, 160 s.), které historií n. p. Technolen Lomnice nad Popelkou 
a jeho právních předchůdců navázalo na šesté a sedmé supplementum. supplementum 
přineslo příspěvky o úkolech ve zpracování dějin lnářství v této části Podkrkonoší, vývoji 
podniku po roce 1945 a další. Mezi osvědčenými autory se objevili I. navrátil, J. růžička, 
dějinám tkalcovské školy v Lomnici nad Popelkou se věnoval F. Musil.

V lednu 1990 pak vyšlo deváté supplementum LP pod názvem Další úkoly historiogra-
fie lnářství v českých zemích. V publikaci byly soustředěny příspěvky z III. setkání histo-
riků lnářského průmyslu v dubnu 1988, které bylo reprezentativním a velmi dělným ko-
lokviem v uvolněnější atmosféře doby (o seminářích viz dále).10 Koncem 80. let dozrávala 
totiž myšlenka, že bychom se měli pokusit o syntézu dějin lnářského průmyslu a potažmo 
později dějin textilnictví vůbec. odrazilo se to ve skladbě příspěvků. K. shrbený se po-
kusil o stručnou bilanci sborníku, publikovány byly statě o historiografii lnářství, o smě-
rech výzkumu v předindustriálním období, o tzv. bílých místech v historiografii textilního 
průmyslu, o metodologických otázkách, průmyslové revoluci, o perspektivách zpraco-
vání smíšených bavlnářsko-lnářských podniků, o lnářství na západní Moravě, Čáslavsku 
a v západních Čechách, exportu výrobků, o společenském odrazu prací z historie textilu, 
objevily se i stati o roli onomastiky a o etnografických sbírkách. Mezi novými jmény se 
objevili historici G. Hofmann, L. Procházka, M. ryšánková ad. soudím, že toto supp-
lementum je jakousi tečkou za 15 lety práce, i když následovala ještě dvě supplementa, 
ovšem připravovaná již před rokem 1990. 

V roce 1991 vyšla jako desáté supplementum skvělá monografie Milana Myšky Opož-
děná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků 
tovární výroby (Trutnov 1991, 132 s.). Konečně poslední publikací, která uzavřela aktivity 
texlenského archivu a Generálního ředitelství lnářského průmyslu (dále jen GŘ LP), je-
denácté supplementum, vydané ve spolupráci s okresním archivem Trutnov, byla práce 
napsaná Hanušem salzem o vynálezci a průkopníku letectví Igo Etrichovi (Igo Etrich, 
průkopník letectví. Trutnov 1992, 440 s.). Tato obsáhlá a několik let připravovaná práce 
o významném členu textilácké rodiny Etrichů je zřejmě nejdokonalejší prací o člověku, 
který letectví věnoval celý život, ale také se zasloužil v dalších technických oborech (vy-
nálezectví v oboru lnářských strojů, motorových saní aj.). 

A snad bych ještě mohl vzpomenout na atmosféru na podnikovém ředitelství 
n. p. Texlen v 80. letech 20. století, kde jsem byl jako podnikový archivář veden do roku 
1989.11 Pracovní výsledky jsem měl velmi dobré a dokonce Archivní správa Ministerstva 
vnitra povýšila texlenský archiv na Historicko-dokumentační středisko. Ale ani tehdy ne-
byla pro mne situace jednoduchá.12

10 sHrBEnÝ, K. – WoLF, V. (eds.): Další úkoly historiografie lnářství v českých zemích : Sborník z III. setkání 
historiků lnářského průmyslu a 7. metodologického semináře n. p. Texlen ve dnech 20.–21. dubna 1988 na chatě 
Máma v Peci pod Sněžkou. Trutnov 1990 (144 s.).
11 V důsledku tažení proti vyloučeným a vyškrtnutým jsem byl převeden pod závod 09. Jeho ředitel ing. J. Grund 
se mnou vycházel velmi dobře a já s ním. naše přátelství trvá dodnes.
12 Tuším v roce 1981 kdosi odeslal na oV KsČ udání, že v podniku stále pracují vyloučení a vyškrtnutí z KsČ. 
A protože jsem do této skupiny perzekuovaných pracovníků také patřil, měli jsme být z práce vyhozeni. Podnikový 
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Publikované aktivity byly jistě nejdůležitějším výstupem činnosti Historicko-doku-
mentačního střediska a podnikového archivu n. p. Texlen a GŘ LP. Jak však zajistit, aby-
chom se mohli střetávat, diskutovat, vzdělávat se? A tak jsme začali organizovat setkání 
historiků lnářského průmyslu a metodologické semináře. Jak konstatoval již v roce 1988 
K. shrbený (ve svém úvodním slovu k devátému supplementu LP), a to ještě všechny 
aktivity nebyly ukončeny, vydali jsme za pomoci GŘ LP celkem dvě zvláštní publikace,13 
šest sborníků LP a jedenáct supplement, věnovaných specifickým tématům, také něko-
lik drobných brožurek, celkem asi 4 300 stran textu. Uspořádali jsme tři setkání histo-
riků lnářského průmyslu, od roku 1983 také sedm metodologických seminářů. setkání 
i metodologických seminářů se zúčastnili mnozí představitelé českých historiků, archi-
vářů i etnografů, velmi prospěšná byla spolupráce s sDToz v Ústí nad orlicí, které vedl 
zprvu V. rohlena a po něm J. Šůla. Úspěšná byla i spolupráce se slezským ústavem ČsAV 
v opavě (J. Vytiska, D. Gawrecki, z. Jirásek). Témata seminářů byla různá, zaměřovala se 
především na potřeby historiků textilu. Týkala se průmyslové revoluce, stávkového hnutí 
textiláků do první světové války, období 1945–1949 v našich závodech, období nacistické 
okupace, hovořilo se o problémech studia období první pětiletky, národnostní problema-
tice a o dalších úkolech výzkumu a přípravy syntézy. semináře a setkání historiků byly 
úžasnými akcemi, vzpomínám dosud na vystoupení F. Kutnara, M. Myšky, K. sommera 
a mnoha dalších. otevřená a přátelská diskuse byla samozřejmou skutečností. nejednou 
se těchto akcí účastnili i generální a podnikoví ředitelé a další funkcionáři. Asi nejvýraz-
nější bylo setkání v roce 1988 na podnikové boudě Máma v Peci pod sněžkou, kterého se 
zúčastnili mnozí významní představitelé historické vědy (M. Myška, L. Hladký, J. Šůla, 
V. Lesák, z. sládek, J. Procházka, L. Procházka, L. Václavek, J. Janák, J. Holinková, 
o. Felc man, z. Jirásek, B. smutný, K. smutná, V. Havlík, K. novotný, J. Bakala, J. Tywo-
niak, J. Koníčková, r. zrůbek, V. Votoček, J. Šťastná, L. Baštecká, G. Hofmann, L. Dusil 
a další).14 Bylo to ovšem umožněno i tím, že režim už nebyl tak pevný a že se gorbačovská 
perestrojka projevovala i ve vyslovování neortodoxních názorů.15

ředitel L. Jirka již nechal výpovědi napsat. Protože jsem příslušnému náměstkovi sdělil, že jsem již potrestán byl 
a že to dám k soudu, skončila nakonec výpověď v šupleti jeho stolu. V roce 1987 přišla další potíž. na novoro-
čence k roku 1987 jsem byl zobrazen, jak sedím na židli před archivem, budova archivu domalovaná o zvýšení 
podle záměru podniku a nápis PF ’87 aneb archivářův sen (tedy zvětšení již nedostačujícího prostoru). opět ná-
sledoval anonym, nyní s názvem O čem sní dr. Wolf? O roce 1968, a že jsem napsal článek ČSR, KSČ a TGM atd. 
naštěstí pár týdnů předtím vyšel v rudém právu článek Anonym patří do koše. Výbor závodní organizace KsČ na 
podnikovém ředitelství byl už silně omlazen, a tudíž se rozhodl, na základě výše uvedeného článku, anonymem 
se nezabývat. A tak anonym napsal další anonymní podání na okresní kontrolní komisi oV KsČ a popotahování 
měl i výbor zo KsČ PŘ. nakonec šlo vše do ztracena… Vyšetřován jsem ale byl, patrně si vedení podniku mys-
lelo, že jsem vytištěním novoročenky v podnikové tiskárně způsobil velkou škodu. Ale protože jsem si sám zajistil 
štoček i papír na vytištění, zaplatil tiskařovi, členu KsČ od roku 1937, lahví dobrého pití, byla škoda vyčíslena na 
0,49 Kčs. Tím z tohoto „maléru“ definitivně sešlo. Uvedená částka totiž představovala 10 minut chodu tiskáren-
ského stroje a pár gramů barvy. Prostě Kocourkov! Po zrušení GŘ LP a nástupu nového ředitele ing. Řeháka se 
pak situace definitivně uklidnila.
13 LEsÁK, V. – KÁBrT, J.: Textilní průmysl a dělnictvo na Trutnovsku v XIX. století. Trutnov 1968 (120 s.); Z his-
torie podkrkonošského textilu : Sborník příspěvků k dějinám textilní výroby v Podkrkonoší. Trutnov 1971 (227 s.). 
14 srov. sborník sHrBEnÝ, K. – WoLF, V. (eds.): Další úkoly (deváté supplementum LP).
15 o všech našich seminářích a setkáních se psalo v našem i dalším odborném tisku. sHrBEnÝ, K. – WoLF, V.: 
Práce na dějinách lnářství v českých zemích. Dějiny závodů : Sborník příspěvků z konference v Náchodě 12.–14. 
10. 1982. Praha 1983. Další zprávy byly publikovány např. v Archivní časopis 32, 1986, č. 3, s. 161–162; Česko-
slovenský časopis historický 34, 1986, č. 2, s. 314–315; Krkonošský len, květen 1983; Lidová demokracie, 14. 2. 
1982; LP 4. Trutnov 1981, s. 415–417; tamtéž 5. Trutnov 1984, s. 19–323, 327 a 333; tamtéž 6. Trutnov 1986, 
s. 315–324; Severní Morava 41, 1981, s. 79; Slezský sborník 78, 1980, č. 3, s. 235–236; tamtéž 86, 1988, č. 4, 
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ne nepodstatnou aktivitou textilních historiků a archivářů byly veřejné prezentace je-
jich práce formou výstav. Byly to jednak menší prezntace, pořádané většinou ve všech 
podnicích VHJ LP i VHJ Bavlnářský průmysl (dále jen BP),16 kromě toho se uskutečnilo 
několik velkých výstav, jejichž význam a zhodnocení provedl kvalitní archivář a socio-
log L. Dusil.17 Výstava n. p. Texlen byla zrealizována v trutnovském muzeu u příležitosti 
150 let lnářského průmyslu a 40. výročí vzniku n. p. Texlen, resp. jeho právního před-
chůdce ČLTz, a to od 15. 11. do konce roku 1986. zachycovala dějiny lnářství od vzniku 
první mechanické přádelny lnu v Mladých Bukách Janem Faltisem v roce 1836 až do let 
osmdesátých 20. století. Výstava byla hojně navštívena (1 320 návštěvníků) a měla velký 
ohlas jak mezi pracovníky koncernu Lnářský průmysl, tak i odborné a laické veřej nosti.18 
Ke zdaru přispěla i výtvarná stránka výstavy, kterou zajišťovalo oddělení propagace ve-
dené Josefem Koutkem. Práce na přípravě scénáře výstavy, průvodních textů, výběru 

s. 316–317; tamtéž 80, 1982, č. 3, s. 238; Pochodeň, 8. 4. 1982; Textil 37, 1982, č. 5–6; tamtéž 44, 1989, č. 2, 
s. 63; Z dějin textilu : Studie a materiály : Sborník příspěvků k dějinám textilní a oděvní tvorby v ČSSR (dále jen 
ZDT) 5. Ústí nad orlicí 1983, s. 255–258; tamtéž 8. Ústí nad orlicí 1985, s. 239–242; tamtéž 9. Ústí nad orlicí 
1985, s. 244–248; tamtéž 10. Ústí nad orlicí 1986, s. 236–239. Všechny metodologické semináře a setkání měla 
vysokou odbornou a společenskou úroveň. A někdy byla i silně emotivní. Tu vzpomínám na pátý metodologický 
seminář v Trutnově 1986, věnovaný studiu období první pětiletky ve lnářském průmyslu. A protože jsem vždy 
zastával a zastávám názor, že výzkum musí být komplexní a sledovat i jevy, které se nám z dnešního hlediska 
jeví jako pochybené, pozval jsem na toto zasedání také řadu tkadlen a přadlen, údernic z padesátých let. Jejich 
vzpomínky byly velmi zajímavé a emotivní (např. hovořily, jaká to byla dřina, jak vše bylo i nainscenováno, jak se 
mnozí funkcionáři snažili po jejich zádech vyšplhat nahoru atd.). největší šok jsem však zažil, když po skončení 
semináře za mnou tyto ženy přicházely a se slzami v očích mi děkovaly, že si na ně vůbec někdo vzpomněl. Jistě 
příznačné pro tehdejší dobu…
16 U příležitosti Dnů otevřených dveří HLADKÝ, L.: Dny otevřených dveří v podnikovém archivu. Archivní ča-
sopis 32, 1982, č. 3, s. 172–173.
17 DUsIL, L.: Dvě výstavy archivních dokumentů. Archivní časopis, 1987, č. 2, s. 100–102.
18 KMonÍČEK, J.: Výstava 40 let n. p. Texlen Trutnov – 40 let poctivé práce. LP 6, 1986, s. 328–332.

Archiváři textilních podniků na výstavě u příležitosti 150 let lnářského průmyslu v Trutnově, 1986. 
zleva: Vladimír Wolf, Lubomír Dusil, Jaroslav Šůla, olga Andrlová a Ladislav Hladký. Foto V. Lesák
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mate riálu atd. byly časově velmi náročné.19 Pokud jde o výtvarnou stránku lnářských 
publikací, měli jsme rozhodně dobrou obětavou a rychlou spolupráci s akademickým 
malířem Jiřím Škopkem z Jaroměře. ostatně byl naladěn na stejné politicko-společen-
ské notě a věděl, že práce, kterou konáme, má v tehdejším normalizačním ovzduší svou 
pozitivní stránku.20 Velmi dobrou spolupráci jsme měli s trutnovskou tiskárnou. Tamější 
vedoucí (Josef Potoček, později Milan Píč) nám vycházeli vstříc, tiskli jsme tam my „Trut-
novští“ i „rohlenovci“ z Ústí. Byla to dobrá a obětavá parta.

Určitě důležitou složkou naší práce byla distribuce uvedených publikací. Bylo třeba 
vyhotovit seznam institucí i jednotlivců, na jejichž adresy budou zasílány. To byl úkol 
dlouhodobý, trvalo snad pět let, než byl soupis alespoň částečně hotov. Šlo o podnikové, 
okresní a státní archivy, knihovny, muzea, ale i národní výbory apod. Většinou jsem pub-
likace balil sám, občas mi pomohli kolegové a kolegyně z podniku, někdy i učni. sborníky 
i jejich supplementa vycházely v relativně velkých nákladech (1000–2000 výtisků), dis-
tribuce byla náročnou prací. I tak se podařilo, že některé svazky byly relativně brzy roze-
brány (např. sborník č. 1, 2 a 4, supplementum č. 1 ad.). A tak je tato zkušenost i radou 
mladým pracovníkům v oboru – bez adresáře je takřka nemožné, aby se knížky dostaly 
tam, kam patří: do rukou odborné i laické veřejnosti. 

19 Další kocourkovskou záležitostí byl příkaz tehdejšího podnikového ředitele M. Malafy, že na přípravě scénáře 
výstavy musím pracovat až po skončení pracovní doby, tj. od 15.30 hod. osobně mne také kontroloval. odměna 
byla za několik desítek hodin obrovská – jedna čtvrtina měsíčního platu! Tehdy jsem už měl plat 2 030 Kčs.
20 Jiřímu Škopkovi jsme dokonce v tzv. Galerii na plotě v roce 1983 připravili hlavně díky kolektivu truhlárny 
závodu výstavu obrazů z jeho cyklů Úpa a Metuje, která byla osazenstvem závodu Texlen 09 velmi příznivě při-
jata – během polední přestávky si asi tři desítky obrazů prohlédlo na 400 pracovníků závodu, z nichž většina 
by na takovou výstavu jinde nepřišla. Že k tomu patřila i recese, je samozřejmé. o výstavě byly vydány zprávy 
v podnikovém časopise Krkonošský len a v okresní Krkonošské pravdě, krajské Pochodni, v časopisu Odborář 
a Textil – oděv – kůže.

 Šestý metodologický seminář historiků lnářství, Trutnov 28. 4. 1984. Foto B. Tošovský
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Středisko pro dějiny textilních a oděvních závodů v ČSSR (SDTOZ) ve Výzkumném 
ústavu bavlnářském, nositeli Řádu práce, ústavu socialistické práce, v Ústí nad Orlicí 
(Jaroslav Šůla)

Jedním z projevů tzv. normalizace po roce 1968 byl zvyšující se ideologický tlak Komunis-
tické strany Československa, který měl různé formy. Uplatňoval se všude v životě Česko-
slovenska. Jednou z jeho forem bylo i zneužití dějin průmyslu a jejich upravený výklad. 
Úkol byl svěřen v prvé řadě odborům, respektive Ústřední radě odborů, která ho měla 
zajišťovat prostřednictvím tzv. Komise pro dějiny závodů v Čssr (dále jen KDz), jejíž 
sídlo bylo na Ústřední škole roH Antonína zápotockého v Praze. Tato centrální komise 
se měla skládat z jednotlivých sekcí, zastupujících různá odvětví lehkého a těžkého prů-
myslu, pomáhat zakládat na jednotlivých závodech a podnicích místní KDz a celostátně 
koordinovat jejich práci. Ideologicky byla tato práce řízena (čti: kontrolována) „odbor-
níky“ z Ústavu marxismu-leninismu ÚV KsČ v Praze. V únoru 1978 byl pověřen budo-
váním a vedením textilní sekce Václav rohlena, laureát státní ceny Klementa Gottwalda 
a hrdina socialistické práce s právem nosit zlatou hvězdu.21 Předběžná schůze této sekce 
se uskutečnila v listopadu 1979 na konferenci o dějinách závodů v Třinci, která se konala 
20.–22. 11. 1979.

s odstupem času musím říci, že volba, která padla na V. rohlenu, byla více než šťastná. 
Tento textilák (1913–1986), odcházející ředitel VÚB a donedávna člen ÚV KsČ, měl ne-
smírně silnou pozici v politických a průmyslových – v prvé řadě samozřejmě textilních – 
kruzích. Byl to člověk velice inteligentní, světa znalý, přístupný logickým argumentům 
a nesmírně charismatický. Poté, co již nepůsobil ve funkci ředitele, žil myšlenkou oslavit 
práci předchozích generací textiláků v našich zemích, a proto přijal funkci v pražské KDz. 
Šel ovšem ještě dál, podařilo se mu zřídit ve VÚB tzv. sDToz, pro jehož činnost zajistil 
mzdové fondy a finanční základy pro provoz a snažil se pro toto středisko, které mělo 
zatím dva pracovníky (včetně něho), získat odbornou, historicky školenou sílu. Proto vy-
pisoval konkurzy na obsazení místa historika, které však po určitou dobu byly neúspěšné.

Dějiny závodů, na jejichž výzkum byla soustředěna pozornost stranických, hlavně 
ideo logických orgánů, nebyly pro české historiky žádné novum. Vzpomeňme např. na 
Jana Klepla a na jeho dokumentaci k dějinám českého průmyslu, dnes uloženou v archivu 
národního technického muzea v Praze, ale i na mnohé starší práce (např. Edmunda 
schebka o sklářství, Jana Vincence Diviše o cukrovarnickém průmyslu aj.). Knižní 
studie, často velmi rozsáhlé, které vznikly před rokem 1948, měl samozřejmě i textilní 
průmysl.22 Pro svoji fakticitu a částečně oslavný ráz ovšem byly zavrhovány. nové pojetí 

21 FALTA, J.: Dr.-ing. h. c. Václav rohlena, hrdina socialistické práce, sedmdesátníkem. ZDT 6, 1984, s. 9–18; 
ŠŮLA, J.: za Václavem rohlenou. ZDT 11, 1987, s. 253–257 (v obou případech je v odkazech uvedena další lite-
ratura); WoLF, V.: zemřel dr.-ing. h. c. Václav rohlena. LP 6, 1986, s. 333–334.
22 namátkou jmenujme bez rozlišení, zda jde o pramenné edice či syntetické zpracování: AnsCHIrInGEr, 
A.: Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer Bezirks. Nahmhafteste Fabriks-Establissements und 
Gewerbs-Unternehmungen der Kreise Bunzlau, Gitschin, Königgrätz und Leitmeritz in naturgetreuen Abbil-
dungen mit statistisch-topographisch-gewerblichen Texte, I–II. reichenberg [1859–1862]; GrUnzEL, J.: Die 
Reichenberger Tuchindustrie in ihrer Entwicklung, etc. Prag 1898; HALLWICH, H.: Firma Franz Leitenberger 
1793–1893. Prag 1893; HÜBnEr, L.: Geschichte der Reichenberger Tuchmacherzunft. reichenberg 1879; 
KLEPL, J.: Počátky továrního průmyslu lnářského v našich zemích. Praha 1941; LAnGEr, E.: Firma Benedict 
Schroll’s Sohn. Prag 1895; sLoKAr, J.: Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kai-
ser Franz I. Wien 1914.
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dějin závodů se mělo totiž soustředit především na nejnovější období, na dějiny KsČ 
v průmyslových závodech, na třídní boje proletariátu s buržoasií, na pracovní hrdinství 
v současnosti atd.; starší období před rokem 1921 se měla připomínat pouze okrajově, 
zejména potud, pokud mohla ilustrovat nové pojetí v duchu marxisticko-leninského vý-
kladu dějin. rovněž připomínat úspěšné publikace ze starších dob nebylo vítáno. Vzorem 
mělo být studium dějin závodů v tehdejší německé demokratické republice. Musím ale 
předeslat, že čeští historici věděli, že zpracovávání dějin průmyslových podniků či od-
větví bylo v celé Evropě, tedy i v západní, běžné, a důraz na minulost a tradice firmy byl 
součástí marketingové strategie. Dá se říci, že deformované studium dějin závodů v so-
cia listickém Československu znamenalo pro českou historiografii vlastně krok zpět.

Dnem 1. dubna 1980 jsem nastoupil do VÚB a byl jsem přijat jako třetí pracovník 
sDToz, když jsem zvítězil v konkurzním řízení. Můj nástup nebyl bez problémů.23

Prvé měsíce jsme si ujasňovali názory na obsahovou činnost a kategorizovali postupy. 
Bylo třeba navazovat spolupráci se všemi, kdo měli zájem o dějiny textilu. spolupráce 
s KDz v Praze byla samozřejmě nutná, ale čekala nás seznámení s existujícími KDz na 
jednotlivých textilních národních podnicích a povinnost poskytovat jim průběžně meto-
dickou pomoc. Mohli jsme se opřít o síť podnikových archivů všech národních podniků 
v rámci VHJ BP, kde bylo archivnictví na velice dobré úrovni a těšilo se podpoře generál-
ních ředitelů. Existoval zde tzv. archivní poradní sbor, vedený archivářkou generálního 
ředitelství Bavlnářského průmyslu olgou Andrlovou, a dva podnikové archivy, a sice 
n. p. Tiba, bavlnářské závody ve Dvoře Králové (vedoucí archivář L. Dusil), a n. p. Tepna, 
bavlnářské závody v náchodě (vedoucí archivář L. Hladký), měly být vzhledem k vý-
znamu a rozsahu fondů postaveny na roveň okresním archivům. stal jsem se členem 
tohoto archivního poradního sboru a našel v archivářkách a archivářích dobré kolegy 
a spolupracovníky; koneckonců s mnohými jsem se znal již z minulých let. Postupně bylo 
nutné navázat spolupráci s archiváři ostatních textilních VHJ; nejtěsnější a dlouhodobá 
byla s archiváři podniků zpracovávajících lýková vlákna, zejména s tehdejším archivářem 
V. Wolfem z n. p. Texlen Trutnov.

V průběhu celého desetiletí existence sDToz byla navazována spolupráce s muzej-
níky, pracovníky vysokých škol a různých vědeckých ústavů. zde jsme získali největší 
porozumění u ředitele a pracovníků slezského ústavu ČsAV v opavě; za všechny je třeba 
jmenovat J. Vytisku a z. Jiráska. otevřela se nám také možnost publikovat na stránkách 
slezského sborníku a získat podporu při vytipování jednotlivých průmyslových textilních 
oblastí.

K nejnaléhavějším úkolům patřilo založit tiskovou platformu. Po vyřešení názvu sbor-
níku, jeho grafické úpravy a získání několika příspěvků vyšel první svazek v roce 1982. 
nazvali jsme ho Z dějin textilu, Studie a materiály. Sborník příspěvků k dějinám textilní 
a oděvní výroby v ČSSR (dále jen zDT). Uvedli jsme, že jde o interní tisk vycházející nepe-
riodicky. První svazek nebyl ještě příliš obsáhlý (131 značených stran tisku), ale měl kla-
sickou skladbu sborníku: studie, články a vzpomínky – Materiály – zprávy – Literatura 

23 Teprve později jsem se dozvěděl, že Václav rohlena byl předvolán na výbor ústavní organizace KsČ, kde mu 
bylo vytknuto, že přijal na toto důležité místo historika, který není členem KsČ, ačkoliv se do konkursu hlásili 
rovněž příslušníci komunistické strany. V. rohlena se musel obhajovat a podle svého typického způsobu pro-
blém zdůvodnil takto: Soudruzi, já potřebuji do střediska pracovitého historika, který má již určité zkušenosti, a ne 
schůzového povaleče! Díky jeho velké reputaci bylo vysvětlení přijato a já jsem měl možnost rozvinout ve VÚB 
odbornou i organizační práci.
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(později byla doplněna o oddíl Dokumenty) a musel projít censurou na odboru kultury 
Východočeského Krajského národního výboru v Hradci Králové. rohlenovo jméno jako 
vedoucího redaktora i zde kouzelně zapůsobilo. ohlas sborníku byl u odborné veřejnosti 
textilácké i historické pozitivní, a tak jsme ve vydávání pokračovali. Do konce roku 1982 
vyšly celkem 3 svazky tohoto sborníku a do roku 1990, kdy sDToz ukončilo v důsledku 
měnících se finančních poměrů svoji činnost, vyšlo 12 svazků sborníku. Ještě je třeba 
poznamenat, že na stránkách sborníku se setkáváme se záběrem na všechny VHJ textil-
ního a oděvního průmyslu v Českých zemích, ale i na slovensku, a nakonec i na textilní 
strojírenství. 

Další problémy však přicházely. soudruzi v Praze zpozorovali, že i když v každém čísle 
sborníku je článek či studie odpovídající jejich směrnicím a představám o dějinách textil-
ních závodů (říkali jsme těmto příspěvkům po vzoru etnografů „úlitba bohům“), přesto 
se tisknou studie o textilu a jeho zpracování od nejstarších dob a s obsahovým rozptylem. 
Byly to studie na různá témata, např. textil a krásná literatura, onomastika, strojírenství, 
chemie, školství, osobnosti atd. V. rohlena tuto rozmanitost, na které jsme se dohodli, 
vítal a sám podporoval, poněvadž dobře věděl, že dějiny československého textilu či tex-
tilnictví nezačínají po roce 1948 nebo 1921, a je proto třeba se dívat na jeho dějiny kau-
zálně a od prvopočátků. svým názorem se V. rohlena netajil, i když v určitých kruzích 
narážel na odpor, ze kterého si nic nedělal. Vinu samozřejmě na postojích V. rohleny 
měl – podle jejich přesvědčení – J. Šůla, který prý soudruha Rohlenu negativně ovlivňoval. 
Jako by se V. rohlena (kterému jsme po straně mezi sebou říkali familiérně náš hrdina) – 
když dospěl k nějakému názoru sám a byl o jeho správnosti přesvědčen – nechal někým 
ovlivňovat! Vlnu posměchu a útoků přinesl můj článek o dosud neznámém překrásném, 
ale nerealizovaném sádrovém návrhu otakara Španiela na první československou minci, 
uloženém v depozitáři Městského muzea a galerie v Jaroměři. návrh z roku 1919 zobra-
zuje postavu mladé ženy (personifikace mladé Československé republiky) držící v rukách 
přenosný kužel s přástem vytřeného lnu.24 Útoky proti pracovníkům sDToz a jeho sbor-
níku ustaly, když byl do čela pražské ústřední Komise pro dějiny závodů postaven bývalý 
pracovník muzeologického kabinetu při národním muzeu v Praze Václav Pubal, kterého 
jsme také znali z našich bývalých pracovišť. stabilizačním faktorem v této komisi byl ale 
také A. Faltys, na kterého rovněž vzpomínám v dobrém. 

na nedostatek přispěvatelů jsme si stěžovat nemohli. zprvu to byli textilní odborníci, 
kteří nastupovali do znárodněného textilního průmyslu po roce 1945 (např. J. Danielis, 
M. Wilfert), podnikoví archiváři a členové KDz na textilních národních podnicích, jejichž 
příspěvky měly charakter pracovních informací. Brzy však nastupovala generace histo-
riků, kterým jsme již mohli zadávat konkrétní úkoly, splňující kritéria potřebných „mini-
monografií“. Tento tematický okruh se neustále rozšiřoval (projevilo se to např. ve dvou 
protokolech ze setkání historiků textilního a oděvního průmyslu v Mostku 1985 a v České 
skalici 1987). Tak jsme např. publikovali bibliografie a prameny k dějinám jednotlivých 
podniků (L. Hladký, J. Dvořáková, J. Frajdl, J. Jílková, M. Milerová a V. Chlebníčková, 
J. spurná), články a studie k významným úsekům jejich historie (L. Dusil, J. Horejsek), 
jejich vývojová schémata (F. Kozel, B. Taufmann, A. Popov, L. Dusil, L. Hladký, z. solík, 
K. Jánoši, z. Jirásek, J. Štolfa ad.), ale i stručné syntézy (M. Pávek, M. Chauer, z. slá-
dek, P. Bělina, M. Myška, A. Grobelný aj.) nebo studie o různých kratších vývojových 

24 ŠŮLA, J.: návrh československé mince s textilním motivem. ZDT 2, 1982, s. 67–71.
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úsecích (J. novotný, L. Hladký, J. Procházka, M. Myška, J. Matějček) či studie o vzniku 
a vývoji jednotlivých textilních regionů (J. Matějček, J. steiner, J. Joza, J. Štrait, J. Šůla, 
B. smutný, V. nezbeda, J. rýdl) a také „minimonografie“ o významných textilácích 
(M. Myška, J. Štrait, H. Pešková, F. Musil, z. Illich, L. Štěpánová, B. reichstädter, 
V. Hav lík, M. Kasal, J. Hrivňáková ad.) nebo historicích textilu (J. Bakala, M. Myška).

Publikace nových pohledů, objevů a stále častějších syntetizujících studií ve sborníku 
ZDT provázela činnost sDToz po celá léta. Příspěvků bylo mnoho, ale některé byly příliš 
rozsáhlé nebo monotematické, jejich uveřejnění by narušilo skladbu sborníku, ale neu-
veřejněním bychom ochudili naše poznání o určitá témata či soubory nebo prezentaci 
dílčích či shrnujících výsledků. Proto po určitém váhání jsme se rozhodli vydávat ke sbor-
níku Supplementa.25

V době, kdy jsem nastupoval do VÚB, ještě existovaly zákazy publikovat (psané či ne-
psané) jednotlivým historikům, zejména vyloučeným či vyškrtnutým z KsČ. Pokud ně-
který z nich nám poslal svůj příspěvek a V. rohlena autora neznal, upozornil jsem ho 
na tento „nedostatek“. Jeho reakce byla vždy stejná a čestná. zeptal se mne: Doktore, 
je ten příspěvek věcně správný? A když jsem ho ujistil, že ano, následovala druhá otázka: 
Je psaný v duchu marxismu-leninismu? Když jsem ho opět ujistil, že ano, následovalo roz-
hodnutí: Tak to otiskni. To ostatní už je moje starost. zda měl ze svých rozhodnutí někdy 
někde problémy, to již nevím. Pokud se pamatuji, žádný kvalitní příspěvek od žádného 
autora jsme nevrátili. Autorům, kterým se takto otevřel ve sbornících zDT publikační 
prostor (a nebudu je zde ani jmenovat, pokud ještě žijí, snad si na to vzpomenou), jsme 
tím vraceli důstojnost historika. nakonec se někteří z nich stali členy naší redakční rady, 
konzultanty či váženými referenty na našich akcích. I v tom je velká zásluha V. rohleny, 
na to by se nemělo nikdy zapomenout. 

Úkoly, které sDToz plnilo, lze rozdělit do dvou skupin podle toho, jaká zvolíme kri-
téria. Byly to jednak úkoly každodenní, jednak úkoly perspektivní (k jejichž splnění se 
průběžně vytvářely předpoklady a výstup byl plánován až za několik let). 

K úkolům každodenním patřilo např. vyřizování korespondence, budování speciální 
knihovny pro potřeby sDToz, jednání se spolupracovníky, archiváři a členy KDz, pří-
prava sborníků a zajištění jejich realizace (hodnocení došlých příspěvků, jejich jazyková 
korektura, lámání v tiskárně, prohlédnutí korektur provedených autory), účast na růz-
ných seminářích či konferencích, hodnocení rukopisů zaslaných různými textilními 
podniky či jejich závody,26 informace o naší činnosti v odborném, oborovém i odborovém 

25 V letech 1983–1989 jich vyšlo devět a je nutné je vyjmenovat v pořadí, jak vycházela: VoToČEK, V.: Národní 
podnik Kolora Semily a vodní tryskové stavy. zDT. supplementum 1. Ústí nad orlicí 1983, 51 s.; BEnDA, J.: 
Oděvní průmysl v Českých zemích, I. zDT. supplementum 2. Ústí nad orlicí 1984, 128 s.; noVÁK, L. (eds.): Roz-
voj archívnictví VHJ Bavlnářský průmysl : Sborník semináře k 30. výročí vzniku socialistického archívnictví v ČSR. 
zDT. supplementum 3. Hradec Králové - Ústí nad Orlicí 1985, 84 s.; roHLEnA, V. (ed.): I. setkání historiků 
textilního a oděvního průmyslu : Protokol jednání v Mostku ve dnech 23.–24. května 1985. zDT. supplementum 4. 
Ústí nad Orlicí 1985, 306 s.; Jaroslav Šůla : Sborník příspěvků k padesátinám. zDT. supplementum 5. Ústí nad 
orlicí 1988, 134 s.; HLUŠIČKoVÁ, r.: Únor 1948 a pracující textilního a oděvního průmyslu v Českých zemích 
(Sborník dokumentů). zDT. supplementum 6. Ústí nad orlicí 1988, 150 s.; JIrÁsEK, z.: Vývoj textilního prů-
myslu v severovýchodních Čechách v letech 1945–1960 (zDT. supplementum 7). Ústí nad orlicí 1988 (213 s.); 
LEsÁK, V.: Stávkové boje textilního dělnictva v Čechách v letech 1850–1914 (zDT. supplementum 8). Ústí nad 
orlicí 1988, 269 s.; KAŠPÁrEK, J. (ed.): II. setkání historiků textilního a oděvního průmyslu : Protokol jednání 
v České Skalici ve dnech 14.–16. září 1987 (zDT. supplementum 9). Ústí nad orlicí 1989, 408 s.
26 Vůbec nešlo o nějakou banální záležitost, mnohdy to byla spíše ožehavá záležitost, a to v době, kdy vládla 
přísná cenzura a mnozí autoři nesměli jako již bývalí komunisté oficiálně publikovat. V takovém případě se 



189MATERIÁLY JaRosLav ŠůLa – vLadiMíR WoLF OBSTÁLI JSME?

tisku,27 reference o nových publikacích, studiích i brožurách v každém svazku ZDT, rea-
lizace oslav výročí textilních závodů a vydání zvláštních publikací mimo řadu sborníků, 
pořádání setkání historiků textilu atd. Pro celostátní konferenci k dějinám závodů, ko-
nanou v roce 1982 v náchodě, vydalo sDToz obrazovou publikaci Vybrané dokumenty 
k dějinám textilu v severovýchodních Čechách (Ústí nad orlicí 1982, 11 s.), spolupodílelo 
se na realizaci výstavy a jejího katalogu Bojující minulost – Vítězná současnost. Katalog 
výstavy o historii textilu na Broumovsku, stávce textiláků v roce 1933 a rozvoji i současnosti 
bavlnářských závodů Veba Broumov, národního podniku, nositele Řádu práce a podniku 
50. výročí KSČ (Broumov 1983, 94 s.) a ještě vydalo obrazovou publikaci Dokumenty 
k dějinám textilní výroby na Broumovsku a Policku (ed. L. Štěpánová, Broumov 1984, 
11 s.). K výročí závodu 01 n. p. Tiba v Mostku byla vydána publikace Sto let bavlnářského 
závodu v Mostku. Tradice a perspektivy (V. stříhavka a kol., Dvůr Králové nad Labem – 
Ústí nad Orlicí 1985, 225 s.), k výročí dalšího závodu – n. p. Tiba Dvůr Králové nad La-
bem – Dějiny textilní výroby v České Skalici. Sborník studií vydaný u příležitosti 150. výročí 
závodu Tiba 03 v České Skalici (J. Kejzlar a kol., Dvůr Králové nad Labem – Ústí nad 
Orlicí 1987, 377 s.), k výročí střední průmyslové školy publikace z. rady a J. Šůly Sto 
let textilní školy Dvůr Králové n. L. Sborník prací vydaný u příležitosti 100. výročí vzniku 
dnešní střední průmyslové školy textilní ve Dvoře Králové nad Labem (Dvůr Králové nad 
Labem – Hradec Králové – Ústí nad orlicí 1988, 262 s.) a nakonec pro vlastní ústav 
40 let VÚB. Sborník studií vydaný u příležitosti výročí vzniku Výzkumného ústavu bavlnář-
ského, nositele Řádu práce, v Ústí nad Orlicí (J. Kašpárek a kol., 1989, stran 176). 

K dlouhodobým úkolům patřilo vypracování populárních („malých“) dějin textilního 
a oděvního průmyslu v Českých zemích (snad pod názvem Kapitoly z dějin textilu), které 
měly být jakýmsi prubířským kamenem, po jejichž vydání mělo následovat zpracování 
a vydání vědeckých, monumentálních dějin textilu (respektive textilnictví) v Českých 
zemích. Předcházet je a doplňovat je měly dílčí knižní publikace. Měly to být dějiny tex-
tilnictví v datech (byl vypracován systém speciálních karet zachycujících událost s odka-
zem na stávající literaturu a byl zahájen sběr údajů, uskutečnil se první seminář k pokusu 
o periodizaci dějin textilnictví v Českých zemích); edice dokumentů k dějinám textilnictví 
na našem území; práce o textilní metrologii; katalog dochovaných hmotných a staveb-
ních dokladů textilní tvorby u nás, případně i dějiny jednotlivých odvětví textilní výroby 
a proměn jejich organizační struktury (bavlnářství, hedvábnictví, vlnařství, oděvnictví 
aj., dějiny lnářství měly být vydány ve spolupráci s V. Wolfem). V úvahu připadaly reedice 

„vyrobil“ posudek, že jde o věcně správný rukopis a že dotyčný autor ho zpracoval v duchu přísně marxisticko-
-leninského pohledu na dějiny; pokud rukopis obsahoval jistá ožehavá pasáže, byl autor upozorněn osobním 
dopisem na problematické formulace, které by bylo lepší vynechat či přepracovat. Vždy pak díky posudku ze 
střediska rukopis „prošel“.
27 srov. např.: ŠŮLA, J.: I. setkání historiků textilního a oděvního průmyslu. Textil 40, 1985, s. 329–330; TÝŽ: 
středisko pro dějiny textilního a oděvního průmyslu v Čssr při VÚB v Ústí nad orlicí a jeho činnost. Tamtéž, 
s. 458–459; TÝŽ: 10 svazků sborníku z dějin textilu. TOK – Textil, oděv, kůže 19, 1987, č. 7–8, s. 24–25; TÝŽ: 
II. setkání historiků textilu v České skalici. Tradice se rozvíjejí. Tamtéž, s. 14; TÝŽ: Úloha textilní sekce Komise 
pro dějiny závodů v Čssr a výhledy její činnosti. In: Dějiny závodů – nástroj komunistické výchovy. sborník pří-
spěvků ze IV. celostátní konference, konané v Považské Bystrici 13.–14. října 1986. Praha 1987, s. 143–145; 
TÝŽ: Textilní sekce Komise pro dějiny závodů v Čssr, její činnost a plány do budoucna. Zpravodaj Komise pro 
dějiny závodů v ČSSR 20, 1987, s. 59–61; TÝŽ: II. setkání historiků textilního a oděvního průmyslu v České 
skalici. Textil 42, 1987, s. 466; TÝŽ: středisko pro dějiny textilního a oděvního průmyslu v Čssr. In: KAŠPÁ-
rEK, J. a kol.: 40 let VÚB. Sborník studií vydaný u příležitosti výročí vzniku Výzkumného ústavu bavlnářského, 
nositele Řádu práce, v Ústí nad Orlicí. Ústí nad orlicí 1989, s. 165–168.
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některých pomůcek (např. rozšířený slovník textilních pojmů autorů Aloise Poláka a ru-
dolfa Farského – Slovník tkanin. Praha 1951), nebo významných písemných textů – kro-
nik, písní s textilní tematikou, starších příruček a ovšem i při kulatých výročích dalších 
významných textilních závodů zpracování jejich dějin v kontextu textilní výroby v re-
gionu. Počítalo se ale i s přednáškami o dějinách textilu pro studenty Vysoké školy strojní 
a textilní v Liberci (jeden semestr) a byl připraven text pro skripta. 

To vše nebylo žádné velikášství, ale konkrétní projekt, který samozřejmě počítal s vět-
ším počtem spolupracovníků a delší existencí sDToz. 

V době, kdy začala být naše práce uznávána doma a přicházely první pozitivní ohlasy 
z ciziny, dochází ke dni 30. listopadu 1990 k zániku sDToz a J. Šůla přechází do stát-
ního okresního archivu v Hradci Králové. Krátce poté se bortí celá struktura českého 
průmyslu, Výzkumný ústav bavlnářský prochází restrukturalizací a finančním „zeštíhlo-
váním“, nejsou již peníze na financování výzkumu dějin textilu u nás. Knihovna sDToz 
a jeho dokumentace včetně zbývajících vydaných publikací byly bezúplatně přesunuty do 
Textilního muzea n. p. Tiba Dvůr Králové nad Labem v České skalici (dnes součást Umě-
leckoprůmyslového muzea v Praze) a český textilní a oděvní průmysl čeká po několika 
letech v nových podmínkách totální zhroucení. 

Závěrem

Když jsme na začátku 90. let předali také perzekuovanému přednímu českému historikovi 
profesoru Josefu Mackovi balík našich publikací, vyjádřil se v dopise, že se textilním his-
torikům podařilo jejich vyvzdorovanými publikačními aktivitami přispět k udržení konti-
nuity české historiografie s léty meziválečnými a těsně poválečnými. To pro nás bylo nej-
větším oceněním. naše aktivity vznikly vlastně dílem našich osudů, změnou politických 
poměrů v listopadu 1989 také brzy skončily. Můžeme-li si odpovědět na otázku, kterou 
jsme si položili v názvu našeho příspěvku, soudíme, že odpověď může být kladná. Ale to 
nechť raději posoudí naši čtenáři a spolupracovníci, to nechť posoudí náš společný jme-
novatel: matka Historiografie.

Co říci po 20 letech? zbyly jen vzpomínky, tisíce stran našich sborníků a dalších pub-
likací, stará přátelství přetrvávající dodnes, hřejivé pocity dobře odvedené, leč nedokon-
čené práce, kterou jsme měli rádi a kvůli níž i riskovali a překonávali nejednu obtíž. 

MateRiÁLy


