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rodina šlechticů (von) Hardtmuth1 je v  povědomí veřejnosti neodmyslitelně spjata s  česko-
budějovickým regionem a celosvětově proslulou tužkárnou Koh-i-noor Hardtmuth. příslušníci 
rodu se v průběhu 19. a 20. století zapojili nejen do podnikatelského života, ale podíleli se i na 
kulturních aktivitách, které vedly k  rozvoji průmyslu a kultury v daném regionu. Na osudech 
podnikatelské a později i novošlechtické rodiny (von) Hardtmuth tak lze velmi dobře ilustrovat 
problémy i výzvy doby, v níž žila.

ačkoliv dějiny rodu sahají hluboko do minulosti, jeho sociální vzestup lze počítat od osob-
nosti Josepha Hardtmutha, který se zasloužil o celou řadu vynálezů, architektonických počinů 
a z našeho kontextu především o založení proslulé továrny v roce 1790. osudy rodiny je možno 
důkladněji sledovat od druhé poloviny 18. století až do konce druhé světové války, kdy dochází 
v důsledku nucené poválečné emigrace k jejímu rozptýlení po celé Evropě. Naproti tomu dějiny 
Hardtmuthem založené továrny je možné zachytit i pro období komunistické diktatury. V takto 
vytčené periodě dochází k významným proměnám společnosti, které se promítly i do indivi-
duálních osudů příslušníků rodu. právě na tomto konkrétním případě se pak dají tyto změny 
popsat a zejména pochopit mnohem důkladněji než jen z celkových syntéz. Na dějinách rodu 
tak můžeme sledovat zejména sociální vzestup měšťanské a takzvané druhé společnosti, pro-
ces udělování šlechtických titulů v podnikatelských kruzích, vývoj vztahů německého a českého 
etnika v oblasti s většinově německým obyvatelstvem a procesy upevňování společenského 
postavení v rámci měšťanské komunity a samozřejmě vyrovnávání se s významnými historic-
kými milníky, které znamenaly výrazný předěl v životě tehdejších lidí. Na dějinách podniku lze na 
druhou stranu sledovat postupný proces industrializace, rozvoj výroby, sortimentu i reklamních 
prostředků, stejně jako rozvoj a proměnu vztahů továrníka a jeho dělníků.

Toto dlouhé období v sobě obsahuje celou řadu mezníků. Dva z nich jsme se rozhodli využít 
k rozdělení studie o dějinách rodu v kontextu dějin podniku Koh-i-noor Hardtmuth na tři knižní 
tituly, které, ačkoliv společně vytvoří celkový obraz dějin rodu i zkoumaného okolí, bude možné 
číst i samostatně.

první díl zamýšlené trilogie se bude soustředit na osobnost Josepha Hardtmutha (1758–1816), 
na jeho stavební počiny, vynálezy a především na počátky podnikatelské činnosti rodiny Hardtmuth. 
Druhý díl, který čtenář právě drží v rukou, je vymezen obdobím 1848 (1824)–1918 (resp. 1919) 
a soustředí se na tři následující generace rodu. první mezník souvisí s přeložením továrny z Vídně 

1  předkové zakladatele rodu Josefa Hardtmutha požívali pouze příjmení Hartmuth. až Josef své jméno obměnil vložením „d“, 
pravděpodobně aby se odlišil od nemajetných příbuzných a ostatních Hartmuthů žijících na území monarchie. Tato podoba 
jména je poprvé doložena v novinovém článku z roku 1801, i když je pravděpodobné, že jej mohl užívat již dříve. Naproti 
tomu někteří autoři udávají první známou podobu tohoto jména až v žádosti císaři o udělení výsadního privilegia ze dne 
7. dubna 1812. Viz např. sCHÄTTINGEr, bohuslav – VoNDra, Václav. Příspěvek ke genealogii zakladatele budějovické 
továrny Jos. Hardtmutha, s. 163.
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