DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY
Historie místa v širších souvislostech
Číslo 25 – o železářství v Nové Huti a Horomyslicích,
Matěj Salzmann a jeho rodina
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Pokusím se udělat výtah z několika zdrojů, které pojednávají o horomyslických a huťských
železárnách a o lidech, které se kolem nich pohybovali. Ne všechny zdroje jsou věrohodné a
mnohdy jsou i nesourodé, opisované jeden od druhého. Pokusím se sestavit verzi z těch
nejdůvěryhodnějších kousků.
Jako velmi důvěryhodné beru matriky, sčítání lidu a další dokumenty z Archivu města Plzeň (dále
AMP). Další hodně dobrý podklad je brožura od Jana Hučky, předpokládám jeho profesionální
přístup, ale i tady je možné, že se nechal inspirovat nějakými místními „zkazkami“, stejně tak i
pojednání „Říkali mu Šmelcmatěj“ nalezený na internetu od Roberta Šimka. Zajímavá je i
diplomová práce Jana Fialy ŽČU 2012 o železnorudných dolech a železárnách, která leccos
zajímavého laikovi vysvětluje, ale o naší oblasti pojednává velmi málo.
A pak jsou tu místní obecní kroniky, u kterých jsem se přesvědčila, že nejsou mnohdy příliš
spolehlivé. Nejen tím jak pisatelé nekompetentně psali zpětně o starších neaktuálních událostech.
Jsou tam ale zápisy, odvolávají na Maurovu kroniku, která existuje a byla jistě psaná podle
nejlepšího svědomí a zřejmě i bez „vlasteneckých“ úprav pravdy a přikrášlování.
Další internetová pojednání jsou zjevně přepisy a výtahy z výše uvedeného.
Podrobnosti o domech a lidech, kteří žili do r. 1910 v Horomyslicích najdete v Střípcích č. 17 a 22

Počátek železářství v Nové Huti a Horomyslicích (kousek z minulých střípků).
Okolí Dýšiny a Kokotský les bylo bohaté na železnou rudu a ta se tady těžila a zpracovávala
nejspíš už před mnoha sty lety. Ve 14. století tu prý v Huti bývala vysoká pec – to je informace z
prvorepublikové obecní kroniky, kterou všichni opisují, ale není pro to tvrzení žádný doložitelný
podklad. Nicméně ruda se tu těžila a železo nějak zpracovávalo už odpradávna, od doby Keltů, kteří
tu pohřbívali své zesnulé do mohyl. Ale železárny jakéhokoliv druhu nejsou citovány před
třicetiletou válkou v žádné mě dostupné listině, ani ve věrohodném zdroji.

Müllerova mapa z roku 1720 s vyznačenými doly (šipky), hamry a mlýny (hvězdičky) v Chrástu, Huti,
Horomyslicích a Ejpovicích. Mlýnů bylo jistě více, nejsou tu všechny zaznamenány (oldmaps.geolab.cz).
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Po prozkoumání všech podkladů jsem usoudila, že v místě dnešní Nové Huti nebyla do konce
17. století žádná osada, pouze železářská huť, či hamr, neznámo jak stará, pravděpodobně z doby
dávno před třicetiletou válkou. V Horomyslicích byla klasická středověká zemědělská osada,
několikrát přestavěná a obnovená, stará tak jako tvrz, která nad ní stála. Po třicetileté válce tam byl
prokazatelně panský dvůr, mlýn a ovčín a pár chalup.
V roce 1678 se začala stavět v Horomyslicích vysoká pec a železářský provoz (to je prokázané
archiváliemi). Byla dodělaná v roce 1679 a přesunuli sem prý činnost – tavení železa – z prostoru
dnešní Nové Huti. Vzhledem k tomu, že se v téže době objevil pojem „nová huť“, který odkazuje na
vystavění nového železářského provozu (tedy pece) na místě toho starého, nabízí se teorie, že v
lokalitě dnešní N.H. byla vystavěna nová pec (huť), která dala osadě jméno, že pár desetiletí zřejmě
pracovaly souběžně dvě pece, tedy jedna v dnešní Nové Huti a druhá ona Horomyslická z roku
1679, a že novohuťská byla pak nějak brzy zrušena a zbyly na tom místě jen hamry, které
zpracovávaly polotovar z pece Horomyslické. Problém je, že o té „novohuťské nové peci“ se nikde
nic nedozvídáme, o jejím zřízení, ani o likvidaci, i když by ji provozovalo město Plzeň a tedy by
měla mít stejnou evidenci jako horomyslická.
Mám tedy odvážnou teorii, že žádná „novohuťská“ nová pec prostě nikdy nebyla a Nová Huť má
jméno po horomyslické nové vysoké peci :-). Po několik desetiletí, již před rokem 1700, byl
jediným obyvatelem lokality dnes zvané Nová Huť Jan Kuller s rodinnou, kulmistr, nebo jakýsi
správce, či vedoucí (minimálně šéf přes uhlí) v horomyslické nové huti (viz jeho výkaz výdajů
plzeňské hutě 1713 AMP). A je dobře možné, že název Nová Huť přeneseně vznikl z mnohých
matričních zápisů narození (a úmrtí) jeho dětí v listinách zapsaných jako dětí Kullera z nové huti
(myšleno děti vedoucího horomyslické nové huti).
Později se opravdu staví nové provozy např. 1726 nový měděný hamr již ve skutečné osadě „Nová
Hut“ – MAP)
Podle dokumentů z MAP žil v Dýšině v roce 1697 Ambrož, pracoval jako kovář pro železnou huť
(Ambrož, tedy patrně ten, co měl usedlost u rybníka v Dýšině a vedle které byla také kovárna).
Z roku 1712 je dokument, který udává, že 16 sedláků ze vsi Dýšina vozí uhlí k vysoké peci do
Horomyslic.
Jan Kuller byl psaný v matrikách jako kulmistr (hospodář s uhlím v hamru), nebo taky zpočátku
jako hutník, 1723 byl dále psaný např. Zikmund Maur jako šichtař (dělník v hamru pracující na
směny), další muži jsou psaní jako šichtmistři (vedoucí směny v hamru), 1736 Tomáš Suchý pecař,
1743 Jan Poland z Augšpurku kotlář, později 1797 Václav Kočárek cejnař (slévač cánú, cán, nebo
cejn – prut kovu, cejnová ocel – ocel v prutech) a běžná tu byla další dnes známá povolání (hutník,
slévač – zalévač, uhlíř, horník) (ze slovníku hornického spolku Stříbro).
Železárny v Horomyslicích pracovaly pod správou města Plzně cca až do roku 1780 a vyráběly
cca 2,5% produkce surového železa celých Čech. Používalo se dřevěné uhlí z místních zdrojů, nebo
lesů chotěšovských, později prý z plaských lesů přes dolanský přívoz, a vápenec byl ze Zdic.
Nejrůznější číselné údaje o výrobě a parametrech pecí a hamrů jsou v Hučkově pojednání.
Pak je město pronajímá – 1781 Petr Braun z Becků, 1782–1799 Pek, Kail, 1799–1828 vedlo
železárny město Plzeň, 1829–1839 si železárny pronajal N. Leinhoster a Karel Kraft z Rokycan,
1839–1868 František Wanka (1858 pronajal Spolek železářský Praha).
Mezitím probíhaly několikagenerační spory mezi železárnami a mlynáři Bílými (spory o vodu a o
nevhodnost sousedství potravinářského a železářského provozu). Mlýn vedle železáren koupil od
města Plzeň v roce 1761 Jakub Bílý z rodu mlynářů, kteří se připomínají v Horomyslicích v
matrikách už od konce 17. stol. Spory skončily až v roce v roce 1868 po 46 letech za Josefa Bílého,
kdy město nabídlo výměnou za mlýn novohuťský hamr. Mlýn v Horomyslicích byl zrušen (resp.
vznikla tam pila) a v Huti Josef Bílý postavil nový mlýn vedle hamru.
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V roce 1868 tedy Wanka předává železárny zpátky městu Plzeň ve špatném stavu a bylo nutné
vystavět novou vysokou pec, která byla dokončena v roce 1870. Současně byla stavěna železná
dráha s kamenným mostem přes Klabavu z Ejpovických dolů k nové horomyslické peci podle
projektu Tomáše Killiána (kronika Maur). Tedy jakási „vlečka“, protože od roku 1860 tu už
fungovala trať Plzeňsko-pražská.

Situační plán železáren jak to zde vypadalo na přelomu 19 a 20. století (z Hučkovy brožury)

Matěj Salzmann a jeho rodina
Matěj Salzman pracoval v horomyslických železárnách podle
dostupných zdrojů od roku 1840 (info brožura Hučka, matriky),
napřed jako šichtmistr (určitě mezi léty 1845–1855), později ředitel,
v době největší slávy železáren. Zasloužil se bezpochyby o velký
rozvoj železáren, které dávaly práci mnoha lidem z naší obce a
okolí.
Matěj Salzman se narodil 11. 5. 1810 jako syn horníka Jakuba
Salzmana Bukovce č. p. 15 a matky Magdaleny dcery + Tomáše
Šimandla z Újezda 16 a Kateřiny Ženíškové z Chrástu. Oženil se
10. 1. 1843 v Plzni s Alžbětou Kestřánkovou (dcerou měšťana a
sladovnického mistra Martina Kestřánka z Plzně 38 a její matka
byla Františka Böhm, z Domažlic 123, jinde psáno 23). Alžběta
měla ještě bratra Martina K.

Zápis v matrice o narození Matěje Salzmanna v Bukovci
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Otec Matěje Salzmana je v pozdějších zápisech narození Matějových dětí psán jako Jakub
Salzman štajgr (důlní dozorce) v Ejpovicích 66, tedy se z Bukovce přestěhoval do Ejpovic.
Obce Klabava, Ejpovice, Dýšina-Horomyslice, Chrást a nakonec i Bukovec leží v místech ložiska
železné rudy, které se nacházelo mezi Plzní a Rokycany, kde se také od nepaměti ruda těžila a
zpracovávala v několika železárnách a hamrech.
Matěj Salzman s rodinou v době narození všech šesti dětí bydlel v Nové Huti č. p. 22; (min.
1844–1855). Měl následující potomky (přehled členů rodu je uveden na závěr pojednání.):

František Jakub n. 1845 – působil jako lesní adjunkt v Horomyslicích, zemřel v
Horomyslicích 26 v roce 1873 na tuberkulózu.

Jakub Ferdinand n. 27. 4. 1847 (+ 1925) Jakub S. se oženil v Nižboru 18. 1. 1887 s Marií
Mayerovou. Marie (nar. 11. 8. 1860) byla dcerou Adély Černé z Příbrami 6 a Otty Mayera vrchního
horního správce v Novém Jáchymově 5 (osada u Nižboru, u Berouna). Ota M. byl z rodu báňských
odborníků, jeho otec byl zakladatelem několika významných železářských podniků v křivoklátském
panství u Fürstenberků, mimo jiné 1810 až 1819 železárny a šachty na těžbu železné rudy v Novém
Jáchymově. Jakub Salzmann byl minimálně od roku 1894 do 1897 ředitelem železáren v Klabavě
(matrika). Později, až do roku 1911 ředitelem sléváren Královského města Rokycany – viz archiv
Rokycany. Jeho syn Alfréd Jakub Otto (1894–1899) se narodil (ale nezemřel) v Klabavě (matriky).
Jakub S. a Marie měli dále syna jménem Otto (nar. 1890, prý padl v 1. sv. válce) syna Zdenko
Maxmilian Jakuba (n. 1897 Klabava) a dceru Editu (provdanou Ebenstreitovou).
Kde zemřel Jakub Salzman, není známo. Na hřbitově v Plzni manželé Nesvadbovi nalezli desku
se jménem Ing. Jakuba Salzmanna, ředitele městských železáren v.v., jeho ženy Marie a syna
Alfréda. Deska je opřená o náhrobek rodiny plzeňského notáře Václava Ebenstreita a nyní je nám
již jasné, že to není náhoda a jedná se o hrob Salzmanových příbuzných (Edita S. se provdala za
Hugo Eb.). Také potomci Zdenka S. ještě žijí v Praze (rodina Hromkova).

Záznam z klabavské matriky o narození Zdenka Salzmanna

Hrob na hřbitově v Plzni s deskou se jmény členů rodiny Ing. J. Salzmanna (nalezli a vyfotili Nesvadbovi)
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Matěj Salzmann měl dále děti:

Marie Elizabeta nar. 1849, další osudy neznámé

Alois Karel nar. 1850, disponent společnosti The Singer Co. Plzeň,

Alžběta Karolína nar. 1853 (provdaná za plzeňského měšťana a okresního starostu Richarda
Svátka, zemřela v roce 1874 v Horomyslicích na „ochrnutí mozku“, 21 let).

Emilie Magdaléna nar. v roce 1854, další osudy neznámé

Eduard Ignác (30. 7. 1855 – 31. 8. 1933). Vystudoval českou reálku v Plzni a báňskou
akademii v rakouském Lubně. Praxi získal v železářských podnicích v Sulkově u Plzně, v uherském
Banátu a v Blansku. Roku 1898 se stal vrchním inženýrem a zástupcem ředitele rokycanských
železáren v Klabavě (byl tam ředitelem jeho starší bratr Jakub, neznámo, zda v této době). Po deseti
letech z podniku odešel a s Edwinem Eisnerem obnovili výrobu železa v Horomyslicích. Od roku
1918 vedl horomyslickou slévárnu sám. Roku 1931 ji předal synu Karlovi (pojednání R. Šimek).

Karel Maria Salzmann se narodil 5. 8. 1883 v Sulkově u Plně (patřící pod Vejprnice) Eduardu
Salzmanovi a jeho paní Terezii roz. Stöffl (dcera hutního mistra z při Mayrových uhelných dolech v
Seegrabenu ve Štýrsku). Alois Salzmann je tady psaný jako obchodník z Plzně, Alžběta
Salzmannová jako vdova, tedy je jisté, že Matěj Salzmann v roce 1883 již nežil.
Podobně jako u Matěje a Jakuba, také u Eduarda nevíme, kde zemřel a kde odpočívá. Některé
zdroje udávají, že Matěj i Eduard by měli být pohřbeni v rodinné hrobce u dýšinského kostela, ale v
záznamech Obecního úřadu týkajících se hřbitova nic podobného není. Ani prohlídkou hřbitova
jsme nic nezjistili, přestože Salzmannů (Salcmanů) je tam hodně (rozvětvený rod z oblasti Hrádku).

Zaměstnanci železárny v roce 1908, uprostřed sedící muž s plnovousem je Ing. Eduard Salzmann (J. Hučka)
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Vrátíme se k osobě Matěje Salzmanna – v roce 1869, už bydlel v Horomyslicích č. p. 26 a byl
ředitel při železárně. Kvůli konkurenci musela být výroba v podniku roku 1874 zastavena. M.
Salzmann nesl konec těžce, s podnikem se nechtěl rozloučit, po ukončení provozu zůstal v
železárnách alespoň jako správce a dohlížel na prodej zásob a po dvou letech odešel do důchodu. V
roce 1776 se stal čestným občanem Dýšiny (prý tehdy dal dýšinským zastupitelům 50 zlatých na
propitnou – viz Maurova kronika). Zemřel prý 1878 (ale není známo, kde zemřel a kde je pohřbený,
letopočet úmrtí je ve všech zdrojích psaný jako předpokládaný). Není zapsán v dýšinské farnosti, v
Klabavě, Plzni, Rokycanech ani Sulkově, či jiném místě s jeho rodinou spjatém.
V roce 1880 vystupuje již jeho žena Alžběta
Salzmanová samostatně spolu s nějakou
rodinou Tobiášů v žádosti o zrušení zástavního
práva na domy č. p. 6 a 325 v Plzni (měli
půjčku od města).
Ukončeno bylo časem i dobývání železné
rudy a roku 1887 společnost „Plzeňská huť Horomyslice“ byla na žádost města Plzně vymazána z
obchodního rejstříku.
O pronájem budov pak žádal Hynek Jelínek a chtěl tu vyrábět sloučeninu železa „krevní sůl“ –
červené krystalky potřebné v začínajícím chemickém průmyslu, a také Šalamoun Eisner, který měl
tehdy pronajatý horomyslický dvůr, si chtěl pronajmout staré železárny a provozovat hamr.
V roce 1889 si Šalamoun Eisner a Ludvík Oberreit, soukromník v Plzni, pronajal místo zvané „V
okrech“ a budovy železárny na propírání (šlemování) okrové hlinky. Ve smlouvě bylo psáno, že
může využívat vodu z potoka (náhonu), v době kdy není potřeba k pohonu pily města Plzně.
Pronajali si na 12 let slévačské dílny při staré a nové peci, místnosti bývalé strojovny, kotlovny a
dmychadla nové pece, ředitelskou vilu č. p. 26, včetně zahradního domku, skladišť a sadu.
V tomto podnikání pokračoval jeho syn Edwin Eisner (mezi lety 1903–1907).

Jedna z žádostí Š. Eisnera městu Plzeň
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Starý situační plán umístění ložisek těžby okrové hlinky (AMP)

Orientačně zakreslená místa těžby hlinky do dnešní mapy, čtvrté místo bylo patrně dále v lese směr Ejpovice.

I toto podnikání nebylo bez problémů, těžba neprobíhala jen na povolených a vyhrazených
místech, ale podkopávali se podzemními štolami poměrně velkého rozsahu z těchto míst po okolí a
vytěžené štoly nezasypávali, nebylo čím, na což si stále stěžovali lesníci (jmenovitě lesmistr
Sigmond, který si stěžuje na lesního Zelenku, že pro nápravu nic nedělá (1904 – AMP).
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Další stížnost lesníků na Eisnerovu továrnu (AMP)

Pozn.:
1) Z významné lesnické rodiny Sigmondových pocházela maminka
malíře Václava Brožíka, Kateřina Sigmondová. Rodina bydlela (před
narozením budoucího malíře V. B.) v čp. 11 na novohuťské návsi. Foto
vpravo: prof. dr. ing. Josef Sigmond (1868–1956).
2) Zelenka Eduard, lesní města Plzně, revírník v Nové Huti, čp. 42. V údolí
pod “Smrkem” v tzv. Rybárně provozoval umělý chov pstruhů do r. 1896 a
pak vyráběl oblíbenou sodovou vodu “Lesní pramen“ (až do r. 1919).
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Náčrtek provozu šlemovny okru ve stávající budově železáren (AMP)

Matějův syn Eduard Salzmann, který do té doby
dělal zástupce ředitele ejpovických (klabavských?)
železáren, se spojil s Edwinem Eisnerem, který
musel ukončit podnikání s hlinkou, která došla.
Rozhodli se obnovit železárny. Provoz přes
některé problémy pokračoval až do roku 1938 a
živořil ještě několik dalších let.
Vedle tohoto provozu využívala vodu z Klabavy
městská pila, zanikla v roce 1921, poslední majitel
Karel Hůlka, před ním vždy pilu vedli lesníci najatí
městem Plzeň (info obecní kronika). Podle materiálů
z Archivu města Plzně ale byla ještě pronajata v roce
1922 na dalších 8 let – viz Střípky č. 22.
Od počátku (1908) tu byly problémy ekologické,
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stížnosti na exhalace výrazně ničící lesy, hluk, i chování dělníků. Nejvíce si stěžovali opět lesníci.
Zde je část dopisu z roku 1916 (AMP):

Další problémy byly s likvidací strusky, kterou dělníci
rozváželi po přilehlých loukách a dělali haldy, které ničily
pozemky a obtěžovaly okolí.
Ze strusky se vyráběly zvláštní lité tvárnice, které byly
používány jako stavební materiál v širokém okolí obce na
hospodářské stavení a na zděné ploty. Jsou taky na plotu v
domu v Nové Huti č.p. 22 (už nestojí).

Obrázek domu č. p. 22 v Nové Huti je z alba paní Moniky Hejné, cca z roku 1908 a je tam vyfocena
rodina jejího prapradědečka Emanuela Šnajdra, slévače. Podle matrik v č.p. 22, ale v
Horomyslicích, měl kdysi bydlet Matěj Salzmann. Podle logiky místního číslování by tato chalupa
(jedno, zda v Huti, či Horomyslicích) měla vzniknout cca někdy po roce 1808. Na mapě stabilního
katastru 1838 je č.p. 22 zaznamenáno v Huti a také v matrice se tam 1842 narodila Kateřina
Brožíková (z rodu Dýšinských Brožíků z č.p. 27). Mezi lety 1845 a 1855 se narodily děti M.
Salzmanna v č.p. 22, domě jasně psaném jako Horomyslice. Původně jsem myslela, že se jedná o
onu huťskou chalupu a mylný záznam, už dříve jsme se setkala se zmatky a nebyl žádný logický
důvod pro dvě stejná čísla najednou. Také je ale možné, že toto horomyslické číslo na čas patřilo
nějaké chalupě u železáren, nebo ho měla dříve ředitelská vila (26), kde Salzmann bydlel později.
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Celkově se patrně do údržby budovy a zařízení investovalo mizivě, protože do objektů
pronajatých na pár let nechtěli investovat nájemci a město na to nechtělo přispívat, jak je patrné z
mnohých dokumentů AMP. Po roce 1931 prý vedl železárnu syn Eduarda S. Karel Salzmann.
Zajímavé je, že v soupisu vodních děl 1930 je zapsaný v Horomyslicích 26 Ing. Josef Salzman.
Provoz železárny skončil v roce 1938 a později ještě o pronájem usilují bývalý účetní Jaroslav
Vyhnis a František Čechura, majitel slévárny v Dýšině, továrnu získal nakonec Vyhnis. Ale v roce
1941 bylo rozhodnuto, že budovy, ze kterých byly ruiny, není hospodárné opravovat a provoz
železárny byl definitivně navždy zrušen.

Budova ředitelství železáren v Horomyslicích, kde působil Eduard Salzman a později i jeho syn
Karel – obrázek z období těsně po válce (Jan Hučka)

Objekt ředitelství železáren – fotografie z vycházky Okrašlovacího spolku (duben 2008)
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Budova ředitelství po požáru

Bývalá konírna

Pro zajímavost využití vodní síly v našem okolí (soupis vodních děl 1930, ožp.plzen).
Kdo byl Ing. Josef Salzmann, který je tam psaný jako majitel, se mi nepodařilo zjistit.
12

Část fotografie
Horomyslic s haldou
strusky v popředí,
nahoře statek s
kapličkou. Uprostřed
na návrší je vidět
nejstarší budova statku,
patrně na jejím místě
stála kdysi tvrz, nebo to
dokonce byla
přestavěná tvrz.

V lese jsou stále patrné
propadliny po těžbě, které nalezl
p. Z. Mourek
(foto J. Nesvadba)

Jak vypadaly železárny v době provozu (digitálně automaticky převedený obrázek do barvy):
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Zařazuji ještě jeden unikátní starý obrázek
dnes již zrušeného hrobu z dýšinského hřbitova,
který patřil Josefu Lamplovi (nar. 1837 v
Hraničkách) a jeho paní Anně (rozené Kraus
ze Smědčic). Josef Lampl byl důlní dozorce ze
Sulkova, který zemřel v roce 1910 v Nové Huti
30, kde žil na penzi u své dcery Josefy, svého
zetě Martina Soukupa a u vnoučat. Je možné,
že pan Josef Lampl pracoval v Sulkově po boku
Eduarda Salzmana v době jeho působení v
Sulkově. Obrázek a informace o svých předcích
poskytl pan Viktor Lampl z Teplic (obrázek
automaticky digitálně převeden do barvy).

Ze vzpomínek pana Pavla Ebenstreita (Švýcarsko):
… Moje babička byla rozená Salzmannová (pozn. Edita S.) a pamatuji, že po válce nechala svoje
rodiče převést do naši hrobky v Plzni (důvod neznám) a nechala udělat dodatečně pamětní desku
kterou máte vyfocenou ve Vašich dokumentech. Možné je také že převoz byl uskutečněn již před
válkou a deska byla dodatečně přidána při příležitosti uložení Marie Salzmannové. Ještě se
pamatuji jak jsme se tam byli s mým otcem a babi se na ni podívat. Moje babička byla věřící
katolička a chodila na hřbitov kazdý týden a já ji většinou doprovázel (já vyrůstal u babičky a
dědy). Jisté je že tam jsou její rodiče a bratr Alfréd který zemřel jako ditě. Dalši bratr Otto padnul
za 1. světové valky v Itálii kde byl asi také pochován. Zdenko se oženil (Chržová) žil v Praze a
zemřel někdy v 50.
letech. Jeho syn Denny (Zdenny) odešel po válce do USA kde vystudoval a žije v Arizoně (Sedona).
Přednášel několikrát v Praze kde jsem se sním a jeho sestrou Lili (Hromková) několikrát sešel.
Denny je zřejmě poslední mužský potomek a je mu nyní něco přes 90 let (psáno v r. 2016).
Já žiji od roku 1968 ve Švýcarsku a tak jednou do roku navštěvuji známé v Plzni....
...Chudák babička měla špatné stáří, děda (Hugo Ebenstreit) byl 1953 zatčen a 3 měsíce
vvyšetřovací vazbě (bylo mu 85let). Po propuštění do týdne zemřel, hned byl zatknut můj otec který
se vrátil po třech letech. Dostal amnestii když podepsal že půjde dobrovolně budovat Ejpovickou
hrudkovnu. Myslím že babičku držela na nohou jenom zodpovědnost za mě, po otcově návratu
očividně chřadla a do dvou let zemřela....
Tak jsem se procvičil v Českém pravopisu a snad jsem Vám i trochu pomohl, přeji Vám mnoho
úspěchů při Vašem pátrání....
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Přehled členů rodu:
1. Jakub Salzmann (horník Bukovec, později štajgr - důlní dozorce v Ejpovicích), oo
Magdalena Šimandlová z Újezda 16 (dc. Tomáše Šimandla a Kateřiny Ženíškové z Chrástu)
2. Matěj Salzmann (11.5. 1810 Bukovec – asi +1878), oo Alžběta Kestřánková (dcera měšťan
a sladovnického mistra Martina Kestřánka a Františky Böhm z Domažlic)
3. - František (Jakub) Salzmann (1845 Nová Huť – 1873 Horomyslice) lesní adjunkt.
- Jakub (Ferdinand) Salzmann (1847 Nová Huť, + 1925) ředitel železáren města Plzně (v
Klabavě), oo Marie Mayerová (dcera Otty Mayera - vrchního horního správce v Novém
Jáchymově u Nižboru a Adély Černé z Příbrami)
4. - Otto Salzmann (n. 1890, padl v 1.světové válce kdesi v Itálii)
- Alfréd Salzmann(n. 1894 Klabava, + 1899)
- Zdenko (Maxmilián Jakub) Salzmann,(n. 1897 Klab.,+1948), oo Ludmila Chržová
5. - Ludmila Salzmannová (provdaná Hromková, Praha)
- Zdenko (Denny) Salzmann, žije USA Arizona, Sedona
- Edita Salzmannová (+ 1958), oo Hugo Ebenstreit (n.1874, +1954)
5. - Hugo Ebenstreit (n. 1908, +1963) , oo Milada Kremperová
6. - Pavel Ebenstreit (Švýcarsko)
- Jiří Ebenstreit (oo Kabátová)
- Marie (Alžběta) Salzmannová (n.1849)
- Alois (Karel) Salzmann (n.1850)- disponent The Singer Co. Plzeň
- Alžběta (Karolína) Salzmannová (n.1853, +1874), oo Richard Svátek, měšťan Plzeň
- Emilie (Magdaléna) Salzmannová (n. 1854)
- Eduard (Ignác) Salzmann (n.1855,+1933), působil Sulkově, Klabavě, v Horomyslicích atd,
oo Terezie Stoffl (dcera hutního mistra v Mayrových uhelných dolech Seegraben Štýrsko)
4. Karel (Maria) Salzmann (n.1883 Sulkov) – převzal po r.1931 horom. železárny
…............................................................................................................................................................
Zdroje: www.archivnimapy.cz, www.portafontium.cz, www.mapy.cz, dokumenty a knihy Archiv
města Plzeň (AMP), www.portafontium.eu, brožura a novinový článek Jan Hučka – Horomyslické
železárny, dále obrázky a doplňky, které poskytli manželé Nesvadbovi a další zdroje zapsané u
jednotlivých obrázků.
…...........................................................................................................................................................
Nejedná se o vědecké pojednání, ale pohled obyvatele Dýšiny, který se zajímá o její historii
Zpracovala: Pavla Velleková verze 11/2016, (vellekova.p@seznam.cz)
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