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Carl Weisshuhn – osobnost a dílo 

Antonín Tichý - Petr Zahnaš  

Carl Weisshuhn se narodil 27. 2. 1837 do rodiny nadlesního Karla Wilhelma 

Weisshuhna a jeho ženy Idy rozené Engerové v myslivně Jeruzalém mezi Rybnikem a 

Ratiboří v tehdejším Prusku. Poté, co se bratři Carl a Paul Weisshuhnovi natrvalo usadili 

na Opavsku, následovali je také jejich rodiče. Jejich matka se sem často jezdila léčit do 

Janských Koupelí. Otec, potomek pruských důstojníků, se jako 69letý vdovec (manželka 

Ida zemřela v roce 1873 v Zálužném a je pohřbena na hřbitově v Nových Těchanovicích), 

přiženil ještě téhož roku do Lesních Albrechtic, kde pojal za ženu sedmadvacetiletou 

Antonii Sochovou. Mnohem dříve se v tomto koutě Opavska, nad řekou Moravicí, 

zabydleli jeho synové Carl a Paul. Nejprve s příslovečnou pílí přivedli k prosperitě 

pronajatý Nový mlýn v Brance u Hradce nad Moravicí (dnes provoz Braneckých 

železáren). Poté si, v roce 1862, pronajali v údolí Moravice stojící mlýn v Lesních 

Albrechticích č. p. 29 a oba se zde záhy oženili. Paul si vzal mlynářovu dceru Marii 

Theimerovou a Carl pak Frideriku Breyerovou, pocházející z dědičné rychty 

v nedalekých Větřkovicích. S ní měl celkem třináct dětí. Ke mlýnu brzy přistavěli pilu a 

kromě obchodování s dřívím se později věnovali zejména stavitelské činnosti. Především 

šlo o budování silnic a železničních tratí po celém území monarchie i Pruska. Prvním 

sídlem firmy „Carl Weisshuhn, stavební podnikatel a obchodník dřívím", byl dům č. 11 

v Zálužném. V roce 1870 pak firma, profitující také na výrobě dřevěných železničních 

pražců, přesídlila do Opavy. Rodinná firma, v níž byl starší bratr majitele, Paul 

Weisshuhn (1835 - 1907) prokuristou, vlastnila později, vedle několika domů ve městě i 

rozsáhlé lesy a souvislou řadu mlýnů a pil v úseku od dnešní Kružberské přehrady až po 

Opavu. Weisshuhnové provozovali také lomy na břidlici a od roku 1884 drželi i statek 

Melč a lázně Janské Koupele, zakoupené od Felixe Arze hraběte z Vassegu.  

Podnikavý a vzdělaný Carl Weisshuhn, řídící se celý život zásadou „Co můžeš udělat 

dnes, neodkládej na zítra", byl v Opavě významnou osobností. Mimo jiné byl i členem 

sboru evangelické církve, stejně jako řada dospělých příslušníků jeho rozvětvené rodiny. 

Posedlý myšlenkou na těžbu zlata navštívil, často v doprovodu některých synů, celkem 

čtyřikrát studijně Spojené státy Americké. Zde navázal úzké přátelství s Thomasem A. 

Edisonem a prohloubil svůj přirozený vztah k technickému pokroku. Již v roce 1911 

vyprojektoval přehradu na řece Moravici, shodou okolností téměř přesně v místech, kde 

mnohem později v letech 1948 - 1955, vyrostla vodní nádrž Kružberk, známá 

z televizního seriálu Velké Sedlo. Dokonce, ještě o rok dříve, byl prokazatelně prvním 

majitelem osobního automobilu v Opavě. Po zkušenostech s výstavbou vodního náhonu 

pro lepenkárnu hraběte Camilla Razumovského (1852 - 1917) v Anenském údolí u 

Vítkova a s přestavbou bývalé prachárny v Kylešovicích u Opavy na brusírnu dřeva, se ve 
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svých 54 letech pustil do zcela nového typu podnikání. U okresního hejtmanství v Opavě 

si 18. 12. 1891 nechal zaregistrovat továrnu na balicí papír v Žimrovicích, jejíž výstavbu, 

včetně náročného vodního náhonu, provedl v letech 1888 - 91 i za cenu značných 

nákladů. Ty si vynutily prodej části pozemkového majetku velkostatku Melč s Janskými 

Koupelemi, zmíněnému hraběti Razumovskému. Ještě dnes stále existuje firma Escher 

Wyss z Leesdorfu, jedna ze dvou projekčních kanceláří, pověřená vypracováním 

stavebních plánů. Dodnes činná papírna, kde byl první papír vyroben 29. 8. 1891, si 

místo na trhu obalových materiálů vydobyla mimo jiné kvalitním balicím papírem zn. 

Lignocel.  Jako jedna z mála odolala ekonomickým tlakům v minulosti i současnosti a od 

roku 2006 je součástí nadnárodní firmy Smurfit Kappa, držící se, byť s pozměněným 

sortimentem, v první desítce největších světových výrobců papíru. 

 Hlavní podmínkou pro zřízení papírny bylo právě vybudování unikátního 

vodohospodářského díla, jako základního zařízení pro dopravu dřevní hmoty a zároveň 

levného zdroje energie. „Weisshuhnův“ kanál, mladší bratr známějšího 

Schwarzenbergského plavebního kanálu na Šumavě, je dnes chráněnou technickou 

památkou. Tento, dosud funkční papírenský náhon, po němž bylo až do roku 1966 do 

papírny plaveno dřevo (až ze 60 kilometrové vzdálenosti proti proudu Moravice, včetně 

45 m dlouhého tunelu za splavem, ve skále pod Kozím hřbetem), razila, podle 

Weisshuhnova vlastního projektu, opavská firma Angello Migliarina. Za příznivého 

stavu vody dokázal nevelký počet dělníků dopravit na papírenský manipulační dvůr 

denně až 2000 metrových dřevěných špalků – tzv. „Weisshuhnek“. Celkem 3 600 m 

dlouhý a 4 - 5 m široký umělý náhon, jehož stavba byla zahájena 24. 5. 1890, vedený 

v členitém skalnatém terénu se třemi svahovými tunely, dvěma akvadukty a několika 

přepady pro regulaci výšky hladiny, dosahuje u ústí do továrny převýšení 24 m nad 

řekou. Získaný spád vodního proudu bez problémů poháněl devět Girardových turbín 

o celkovém výkonu 750 kW. Až do současnosti stále fungující turbíny Francisovy je 

nahradily v roce 1926. Veškerá produkce žimrovické papírny (koncem 19. stol. to bylo až 

8 000 kg hnědého dřevitého neboli tzv. patentního papíru denně) byla do roku 1906 

dodávána smluvně opavskému velkoobchodníku Raymundu Habelovi. Od roku 1907, po 

smrti bratra Paula, zřídil Weisshuhn vlastní obchodní oddělení. Hned v následujícím 

roce 23. 9. 1908 uzavřel společenskou smlouvu se svými syny Karlem jun. (* 6. 11. 1867 

Lesní Albrechtice) a Ernstem (*12. 11. 1879 Opava) na veřejnou obchodní společnost 

„Carl Weisshuhn und Söhne" se sídlem v Opavě, kterýžto název byl rodinou zachován i 

po jeho smrti. Po zahájení provozu na železniční trati z Opavy do Hradce nad Moravicí 

v červnu 1909 vybudoval Weisshuhn roku 1914 úzkokolejnou, 3 km dlouhou, koňskou 

železniční vlečku z papírny na hradecké nádraží. Koňská síla byla v roce 1938 nahrazena 

motorovou trakcí. Ta sloužila až do 60. let minulého století, kdy ji vystřídala 

automobilová doprava. Výroba papírových pytlů, původně ručně lepených za pomoci 

domáckých dělníků, kterou si vyžádal nedostatek bavlny a juty běhen první světové 

války, okoukaná v Americe, chrlila v době největšího rozmachu až 25 milionů kusů ročně 
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a přinesla firmě značné zisky. Díky jim mohla rozšířit své podnikání i do jiných oblastí 

českých zemí. Již během 1. světové války firma expandovala také do Krkonoš, kde 

zakoupila papírnu ve Svobodě nad Úpou. 

Vedení svobodského závodu, provozovaného první dva roky pod hlavičkou „Svobodská 

společnost s ručením omezeným" se ujal další z Carlových synů, Felix Weisshuhn (1874 - 

1942). Rozsáhlá modernizace celkem zaostalého provozu začala téměř okamžitě. Jedním 

ze stěžejních plánů bylo vybudování kombinované normálně rozchodné a 

úzkorozchodné vlečné dráhy ze stanice Vrajt - Janské Lázně  (tehdejší úřední název 

nádraží ve Svobodě nad Úpou) do provozu papíren. Navrhované řešení mělo usnadnit 

rozesílání finálních výrobků papírny odběratelům i zásobování jednotlivých dílen 

továrny surovinami, dováženými drahou jako uhlí, dříví, lučebniny apod. Při denní 

obrátce průměrně čtyř železničních vagonů by se tak mělo odlehčit nedostatečné 

kapacitě nákladní koleje a výrazně zlepšit nepříznivé nakládací poměry na svobodském 

nádraží. Dopravu na vlečce měly obstarávat lokomotivy státních drah. Vozíky na 

úzkokolejné trati, v prostorách závodu, až do doby vybavení motory, se měly posunovat 

ručně nebo pomocí koňského zápřahu. Veškeré stavební náklady, včetně vykoupení 

pozemků jiných majitelů, jakož i převážné provedení prací, vzala firma velkoryse na 

sebe. Na budoucím staveništi se sešla odborná pochůzka. Komise se shodla na kladném 

hodnocení příprav a vřele doporučila vydání stavebního povolení. Od téhož data nabyla 

účinnosti termínovaná stavební lhůta s platností na jeden rok, vázaná na splnění řady 

dohodnutých obvyklých podmínek. Proč k realizaci nikdy nedošlo, o tom anály zatím 

mlčí.   

V té době už však byl „otec zakladatel" dávno na pravdě Boží.   Při kontrole lesa dne 4. 

ledna 1919 havaroval na saních, a ještě téhož dne svým zraněním, v oblíbeném rodinném 

sídle Na stoupách (Seifenmühle), v katastru Budišova nad Budišovkou, ležícím dnes na 

dně Kružberské přehrady, podlehl. Zanechal po sobě majoritní podíl na celkové hodnotě 

rodinného majetku, oceněném na 1 672 354 rakouských korun, čímž se zařadil 

k nejbohatším podnikatelům v Rakouském Slezsku. V průběhu první světové války dal 

jako vlastenec, k dispozici státu své auto i koně, poskytoval válečné půjčky ve výši 

statisíců korun; synové Karl, Felix, Fritz a vnuk Siegfried museli narukovat na ruskou 

frontu, kde posledně jmenovaný na podzim r. 1914 padl.  

Weisshuhnovo jméno se na dlouhou dobu stalo synonymem nadmíru schopného 

podnikatele, úspěšného selfmademana, ale také štědrého mecenáše a muže širokého 

srdce. Ve velkém obdarovával dobročinné spolky, pro děti dělníků a úředníků 

žimrovické továrny postavil v Žimrovicích novou školní budovu. Byl horlivým 

návštěvníkem opavských kin a se stejným zájmem navštěvoval také divadlo nebo 

cirkusová představení. S jeho dílem, reprezentovaným zejména tím co nyní nazýváme 

technickými památkami, se na mnoha místech setkáváme dodnes.  

 


