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Ludwig Wagner: „Nový Rybník (1903 – 1937)“
„Šel jsem do Hranic po pěšině vedoucí podél trati a uviděl jsem fabriku … Těch pět poschodí hlavní budovy
vzbuzovalo respekt. Vrátil jsem se zpět na silnici a šel podél plotu, abych viděl fabriku i z druhé strany. Odtud
působil podnik ještě mohutněji, protože zde byly vidět i ostatní - menší budovy.“ Tak popsal Ludwig Wagner
svůj první dojem z přádelny bavlny v Novém Rybníku, do které nastoupil 1. září 1903 jako písař. Bylo mu
právě 18 let. Majitelem továrny byl od roku 1894 podnikatel Hugo Schmelzer z Werdau, který po 20 letech
přerušení výroby továrnu zrekonstruoval a rozšířil. Za jeho vedení se z továrny v Novém Rybníku stala
moderní vigoňová přádelna. Jeho mladý zaměstnanec přišel brzy k poznatku: “Bylo přeci jen zajímavé,
proniknout do té matérie, ne povrchně, ale do hloubky.”
Wagnerova fascinace o běh výrobních provozů a strojní park rostla. “Jeden starší mistr mi jednou řekl, že
každý, kdo pil vodu v Novém Rybníku, už odtud nikdy neodejde.” Podobně na tom byl i Ludwig Wagner.
Kariérním postupem se dostal až na pozici zastupujícího ředitele, dál se vzdělával a stal se spoluautorem
dvou učebnic textilní výroby. Paralelně k jeho vlastnímu profesnímu vzestupu se dařilo i podnikům
ve Studánce a Friedersreuthu. Schmelzer dopomohl těmto vesnicím k vlastní železniční zastávce. Dělnící
požívali výhod zkráceného pracovního týdne a dovolené. Za Schmelzerova nástupce, Christopha Fischera
z Aše, byl uveden do provozu nový parní stroj a měla být postavena nová barevna. První světová válka těmto
plánům ale zabránila a navíc uvedla Nový Rybník do krize. Krizi se snažilo podnikové vedení v době první
České republiky bránit pomocí investic.
Kronikář Ludwig Wagner doprovázel události podniku přes 30 let. Jeho velmi osobní zpráva chytře a
srozumitelně popisuje souvislosti lokálního podnikání se světovým trhem a politikou. Ve svých 52 letech
Wagner firmu opustil. Jeho poslední ohlednutí bylo smutné: “Sbohem Nový Rybníku! Pořád budu slyšet
hučení a bzučení tvých strojů.”
Novorybnická přádelna se stala roku 1945 československým státním podnikem. Brzy byla ale prázdná a
opuštěná. Jedna zpráva z roku 1958 hlásí: “Jako němý svědek zde stojí vysoký tovární komín, který nám
připomíná šikmou věž v Pise.”
Devatenácti stránkový manuskript Ludwiga Wagnera je k dispozici v pozůstalosti Arna Rittera. Wagner,
narozen 5. srpna 1885 v Lichtenau u Ansbachu (Bavorsko), se roku 1909 oženil s Elise Körndorfer
z Friedersreuthu. Spolu se v květnu 1937 přestěhovali z Nového Rybníku do Fürthu v Bavorsku. Za druhé
světové války byl povolán jako textilní technik do úřadu pro příjem, úschovu a výdej služebních stejnokrojů
pro vojenské jednotky. V 50. letech 20. století se stal zapisovatelem domovského spolku obecní rady
Roßbach (Hranice). Vedle toho pracoval Ludwig Wagner neustále literárně – vedle povídek z vlasti napsal i
román “Der Haumers Gorch”. Po smrti své ženy se přestěhoval ke svým sourozencům Jiřímu a Elizabetě do
Selbnitz v Horních Francích. Zde skoro slepý Ludwig Wagner 30. září 1960 zemřel.

