
              Brusírna skla Ludwik & Oskar Holub 

                                  (Piaskowice,Mostowice-Friedrichsgrund) 

V souvislosti s historií naší obce považuji za nezbytné popsat možná dosud málo 
známá a svým významem ojedinělá fakta týkající se výše uvedené brusírny skla. 
Vede mě k tomu skutečnost, že zaměstnávala v našem regionu v době konjunktury 
650 až 700 zaměstnanců a měla pravděpodobnou spojitost s dnes světoznámou 

sklárnou Swarowski v rakouském Wattensu.  

Situace na počátku 20.stoltetí byla v naší oblasti velice svízelná, výroba různých 
výrobků ze dřeva a dýhy stagnovala, papírny již dříve ukončily provoz, a rovnéž 
sklárna Pankratz nezaměstnávala mnoho obyvatel. Významným momentem v této 
kritické situaci byl příchod bratrů Holubových, údajně z Jablonce nad Nisou. Tito 
přestavěli původní, již nefunkční papírnu na relativně moderní brusírnu umělých 
drahokamů, skleněných perel a různých ozdob. Provoz byl zahájen v letech 1907 – 
1908, a místním obyvatelům bylo tak umožněno získání přijatelného výdělku 
v třísměnném provozu. Bylo zaznamenáno, že do brusírny docházeli pěšky dělníci ze 
vzdálené Zdobnice. Mzda byla vyplácená podle počtu vyrobených kusů a kvality 
výrobků. Uvádí se, že přijatelný výdělek činil 60 až 80 marek. V době 1.světové války 
1914-1918 byla výroba pozastavena. Po válce se výroba rozjela na plné obrátky, 
neboť byla značná poptávka po tomto sortimentu zboží. Zboží bylo odváženo do 
Jablonce a exportováno do celého světa. Toto příznivé období trvalo cca. dvacet let. 
Výrobu ovlivnila inflace, blížila se hospodářská krize a výrazně poklesl odbyt 
v zámoří. V kronice obce Bedřichovka se v roce 1929 uvádí, že brusírna Holub 
pozastavuje výrobu a toto se týká 60% obyvatel. V zimě 1929-30 je proto 80% 
dělníků bez práce. Podotýkám, že tato obec měla 301 obyvatel a sousední Trčkov 
439 obyvatel. V roce 1931 již probíhá demolice části továrny, některé provozy byly 
pronajaty na výrobu dřevěných krabiček atp. Provoz brusírny nebyl nikdy obnoven a 
konečná likvidace všech objektů proběhla po roce 1950.  

Není mi blíže známá finanční resp. majetková provázanost se sklárnou Wattens. 
Z vyprávění snad pobočný závod. Skutečností je, že majitel Holub odjel s mým 
dědou(včetně rodiny) v letech 1906 -1907 do Wattensu s tím, že zavedou obdobnou 
výrobu jako v naší brusírně. Původně se tam jednalo rovněž o papírnu, neboť 
v pracovní knížce dědy je uvedeno “Wattenser Papierenfabrik L. & O. 
Holub“.Znamená to, že tito bratři vlastnili i tuto továrnu, která je dnes světoznámou 
sklárnou pod názvem firma Swarowski. 

Při zprovoznění brusírny byly jednoúčelové obráběcí stroje a přípravky vyráběny ve 
vlastní zámečnické dílně. Byly k dispozici veškeré dostupné obráběcí stroje a při 
náběhu výroby zde pracovalo více jak sto zámečníků. Jako hnací jednotka pro pohon 
zde sloužil parní stroj. Suroviny byly údajně dováženy z Jablonce. Jednalo se mimo 
jiné o kamínky ve tvaru oboustranného kuželu průměru 6-12mm. Pracovním 
nástrojem byl přípravek, to je ploché železo délky cca 40cm, do něhož byla vyvrtána 
řada otvorů. Do těchto otvorů se lepily tyto kameny a obrušovaly se na rotujících 
brusech většího průměru. Tyto brusy se ještě dnes nacházejí kolem domů a slouží 
jako ozdobné prvky. Největší pracností byla skutečnost, že jednotlivé kameny bylo 
nutno při broušení dalších plošek přelepovat do jiné polohy. Podotýkám, že na jedné 
straně bylo např. 4 až 16 plošek.              (1) 



 

 

 

 

Z vyprávění pamatuji, že majitel pan Holub v zájmu zefektivnění výroby trval na tom, 
aby se otvory lisovaly trnem. Děda musel poslechnout, ale kameny se v otvorech 
s otřepy po prolisu uvolňovaly a bylo navráceno k pracnému a časově náročnému 
vrtání otvorů. 

Komplex budov brusírny Holub se nacházel na pozemku mezi řekou Orlicí a silnicí 
na polské straně zhruba na poloviční vzdálenosti mezi hotelem Korona a odbočkou 
na Mloty v místě, kde na protilehlém kopci stojí starší dům. Na pozemku brusírny je 
dodnes možné nalézt neopracované umělé kameny. Město Wattens se nachází 
východně od Innsbrucku v západní části Rakouska. 

Uvádím pouze strohé údaje získané z vyprávění a rodinných záznamů. Děda zde 
pracoval jako mistr zámečnického provozu a otec 11.let po vyučení. Další okolnosti 
dostupné možná v Jablonci nad Nisou, Wattensu, v muzeu Klodzko jsem nezjišťoval. 

Prosinec 2010 H. Breiter  
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Zámečnická dílna brusírny L.O.Holub 

 

Parní kotel brusírny L.O.Holub 
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Doprava parního kotle do brusírny L.O.Holub(rok1907?) 
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Brusírna již po částečné demolici. Foto z roku cca 1937-1940 

Brusírna L.O.Holub a hostinec 
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Původní papírna, později sklárna ve Wattensu. Tento obraz byl přivezen v roce 1907 
při návratu z Rakouska. Viz. Nápis L.O.Holub a ozdoba umělými broušenými 
kameny, jaké se brousily též v naší brusírně.  
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