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PREDHOVOR

Len máloktoré z  národov na  svete sa môžu pochváliť takou blízkosťou 
a  spolužitím ako slovenský a  český národ. Aj keď medzi nami nepanovala 
vždy zhoda, stále platí, že máme k  sebe najbližšie. Základy našich vzťahov 
boli položené v  minulosti, v  dávnej histórii našich predkov, v  čase, kedy ľudí 
rozdeľovali skôr geografické a  prírodné hranice ako hranice politické. Biele 
Karpaty sú jednou z tých oblastí, kde sa tvorilo slovensko-moravské pomedzie. 
Pohľad do  jeho histórie nám ponúka hojnosť informácií o  koreňoch našej 
spolupráce, schopnosti a vôli sa dohodnúť, o prirodzenej túžbe ľudí žiť a pracovať 
v pokoji a mieri. 

Nepokoje, bitky a  vojny sa v  minulosti tomuto územiu, žiaľ, nevyhli. Vlársky 
priesmyk bol strategickým miestom, kde sa sústreďovala obrana oblasti. 
Budúcnosť však staviame na  tom, čo je symbolom spolupráce, tvorivosti 
a  húževnatosti obyvateľov tohto územia. Na  slovenskej strane je takým 
symbolom Poľovnícky zámok Antonstál ako súčasť historického panstva 
Brumov. Je ukrytý na  konci doliny Ľuborča neďaleko Nemšovej a  snúbi sa 
v ňom naša spoločná lesnícka a poľovnícka minulosť. Vďaka nej sa Antonstál 
stal miestom a  svedkom mnohorakých stretnutí – rodinných, spoločenských 
i politických. Tak ako šli roky a menili sa majitelia panstva i Antonstálu, menil 
sa aj zámoček a účel, na ktorý slúžil. Dnes je v správe štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky, Odštepný závod Trenčín, ktorý v  prostredí unikátnych 
prírodných krás Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty využíva mnohoraké 
možnosti tejto historickej pamiatky na osoh nás všetkých. 

Predkladáme čitateľovi publikáciu, ktorá sa zrodila vďaka spoločnému projektu 
„Spoločné korene nepoznajú hranice“ v hlavách pracovníkov dvoch lesníckych 
subjektov, financovanému Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (Programu Interreg V-A SK-CZ), a ktorými sú Lesy České republiky, 
s. p. a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Ponúkame v nej dejiny bru-
movského panstva a v rámci nich aj históriu poľovníckeho zámočku Antonstál 
z pera lesníka, a  zároveň znalca histórie Ing.  Jaroslava Tureka, ktorý dlhodo-
bo pôsobil na  poste riaditeľa Lesného závodu Brumov (1984–1992). Veríme, 
že jeho práca, za ktorou sa ukrývajú roky výskumu a sústreďovania historického 
materiálu, bude prínosom k upevneniu slovensko-českej spolupráce aj pre bu-
dúce generácie, a to nielen na lesníckom poli.
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1. ÚVOD

Po rozpade Veľkomoravskej ríše na začiatku 10. storočia n. l. sa Biele Karpaty stali 
hraničným lesom medzi Uhorským kráľovstvom a Moravským markgrófstvom. 
V  tej dobe neboli hranice jasné, keďže faktický vplyv přemyslovských kniežat 
končil na rieke Olšava pri Uherskom Brode a vplyv uhorských kráľov na Považí. 
Hory Bielych Karpát teda boli územím nikoho a  stávali sa častým predmetom 
hraničných sporov. Až v júli 1315 po bitke pri Holíči, kde sa stretol Matúš Čák 
Trenčiansky s  mladým kráľom Jánom Luxemburským, došlo k  stanoveniu 
priebehu hranice – prevažne pozdĺž bielokarpatského hrebeňa. Aj napriek tomu, 
že sa podstatná časť priebehu hranice do  dnešných dní nezmenila, o  niektoré 
hraničné úseky sa v nasledujúcich storočiach viedli často i veľmi krvavé spory.
Hraničné spory a vpády Tatárov a Kumánov v 12. a 13. storočí takmer vyľudnili 
pohraničie, a  zároveň urýchlili výstavbu a  opevnenie hradov z  obidvoch strán 
hranice. V blízkosti Vlárskeho priesmyku z uhorskej strany to boli hrady Beckov 
(prvá zmienka v roku 1208), Trenčín (1111), Súča (1208), Vršatec (1244) a Lednica 
(1259). Z moravskej strany bol priamo v ústí Vlárskeho priesmyku vybudovaný 
kráľovský hrad Brumov, ktorý bol neskôr aj správnym centrom brumovského 
panstva. Vzhľadom na  veľmi časté zmeny vlastníckych pomerov a  významu 
hradu pre brumovské panstvo uvádzame aspoň stručný časový prehľad jeho 
užívateľských a majetkových zmien.
Hrad Brumov plnil od  svojho počiatku významnú strážnu, obrannú, sídelnú 
a správnu funkciu, čo bolo okrem iného dané jeho polohou v blízkosti zemskej 
hranice, na veľmi dôležitej a značne frekventovanej obchodnej a vojenskej ceste 
vedúcej cez Vlársky priesmyk. Historické udalosti hradu a panstva sa, bohužiaľ, 
zisťovali veľmi ťažko, keďže hrad spolu s hradným archívom dvakrát vyhorel, 
v rokoch 1760 a 1820.

Stručný prehľad užívateľov a vlastníkov hradu a brumovského panstva od polovice 
15. storočia:
-  Samotné založenie hradu sa datuje do rokov 1210–1220, predchodcom hradu 

bol drevený ostroh z 12. storočia. 
-  Začiatkom 14. storočia trpel hrad častými vpádmi vojsk Matúša Čáka 

Trenčianskeho, vážnejšie bol poškodený v roku 1314.
-  1441–1468 páni z Cimburku  
-  1474–1515 majú hrad a panstvo v užívaní páni Podmanickovci z Podmanína, 

ktorí po roku 1500 získali brumovské panstvo do plného vlastníctva, čo v roku 
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1503 potvrdil panovník. Brumov vtedy prestal byť kráľovským majetkom a už 
navždy zostáva majetkom šľachty.

-  1515–1517 Juraj Tarczay z Torysy
-  1518–1519 Michal Podmanický
-  1519–1574 páni z Lomnice, za ich pôsobenia boli hrad aj panstvo značne zve-

ľadené. Najviac sa o to zaslúžil Adam z Lomnice (1533–1557), ktorý brumov-
ský hrad nielen dobre opevnil, ale vytvoril z neho aj honosné rodinné sídlo. 
Vybudoval aj štyri brumovské rybníky, ktorých výstavba bola dokončená 
v roku 1538. Po smrti Adamovho syna Jaroslava preberá v roku 1572 správu 
majetku sestra Magdaléna z Lomnice. Z obdobia jej pôsobenia pochádza aj 
prvá zmienka o  brumovskom pivovare (1573). Magdaléna predáva panstvo 
v roku 1574. 

-  1574–1622 páni Říčanskí z Říčan
-  1622–1626 páni Apponyiovci
-  1626–1662 Mikuláš a Ester Forgáčovci z Gýmeša. Po smrti Mikuláša v roku 

1635 prechádza vlastníctvo Brumova na vdovu Ester Forgáčovú, keďže dedič, 
František Forgáč, bol zavraždený. A tak sa panstvo po smrti majiteľky rozdelilo 
na 5 častí, teda všetkým dcéram. Jedna z dcér, Mária, sa vydala za grófa Juraja 
Illésházyho. Po jeho smrti sa síce panstvo ďalej rozdeľovalo, ale po roku 1727 
zásluhou Jozefa Illésházyho dochádza k jeho zjednocovaniu, takže v roku 1731 
je panstvo rozdelené len na 3 časti: BRUMOV I vlastnili Illésházyovci (hrad 
Brumov, obce Klobouky, Lačnov, Pulčín, Lužná, Leskovec, Střelná, Mirošov, 
Smolina, Tichov, Polanka, Štítná, Popov, Jestřabí, Bohuslavice, Křekov, Lipina, 
Poteč, Vysoké Pole, Lidečko), BRUMOV II vlastnili Waldorfovci (Haluzice) 
a BRUMOV III vlastnili Selbovci (Návojná).

-  1766–1799 Ján Illésházy. Keďže hrad v roku 1760 vyhorel a bol opravený len 
núdzovo, opúšťa majiteľ hrad ako sídlo a  začne obývať domy v  podhradí. 
Na hrade zostávajú len panskí úradníci.

-  V roku 1799 sa majiteľom panstva stáva Štefan Illésházy II. Keď v roku 1820 
zachvátil hrad druhý požiar a  z  hradu sa stala zrúcanina, nechal Štefan 
Illésházy II. hrad rozoberať na stavebný kameň.

-  V roku 1835 Štefan Illésházy II. zrúcaninu hradu a panstvo Brumov predáva 
barónovi Jurajovi Šimonovi Sinovi a po jeho smrti v roku 1856 dedí majetok 
jeho syn Šimon Juraj Sina. 

-  Barón Šimon Juraj Sina nemal dediča, len štyri dcéry, preto po jeho smrti v roku 
1876 dedí brumovské panstvo najmladšia dcéra Ifigénia, ktorá ho v roku 1894 
predáva schwechatskému pivovarníkovi Antonovi Dreherovi.



9

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že brumovské panstvo prechádzalo obdobím, 
v  ktorom sa majetkovo veľmi často delilo. Až po  roku 1727 nastáva obdobie 

jeho opätovného a  cieľavedomé-
ho zjednocovania. Tieto snahy 
boli zavŕšené až počas vlastníc-
tva Antona Drehera, ktorý v roku 
1896 od grófa Viktora Chorinské-
ho kúpil druhú časť brumovského 
panstva (Haluzice). V  nasledujú-
cich rokoch ešte pokračoval tak, že 
kupoval jednotlivé parcely, ktoré 
narúšali jednotnosť majetkového 
celku.

Z geografického hľadiska je mož-
né priestor brumovského pan-
stva rámcovo ohraničiť líniou 
Kochavec – Haluzice – Vysoké 
Pole – Tichov – Lužná – Střelná – 
Nemšová – Dolná Súča – Horná 
Súča – Kochavec. 
Prevažná časť panstva teda leží 
v  severovýchodnej časti Bielych 

Hrad Brumov v súčasnosti. V minulosti plnil strážnu, obrannú, sídelnú a správnu funkciu. 

Z  geografického hľadiska sa panstvo Brumov tvorilo 
v  oblasti ohraničenej líniou katastrov obcí Kochavec – 
Vysoké Pole – Tichov – Lužná – Střelná – Horné Srnie – 
Nemšová – Dolná Súča – Horná Súča – Kochavec. 
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Karpát, jeho severné okraje, nepodstatné výmery, zasahujú do priestoru medzi 
Bielymi Karpatami a Vizovickými vrchmi. Podľa Zeměpisného lexikonu (Demek, 
1968) je záujmové územie zaradené do  nasledujúcich geomorfologických 
jednotiek: Provincia – západné Karpaty, sústava – vonkajšie západné Karpaty, 
podsústava Slovensko-Moravské Karpaty, celok – Biele Karpaty, podcelok – 
Chmeľovská hornatina, okrsok – Vlárska hornatina. 

Najvyšším bodom Chmeľovskej hornatiny na  slovenskej strane je Chmeľová 
(925 m n.m.), na českej strane Průklesy (836 m n.m.), najnižšie položené miesto sa 
nachádza vo Vlárskom priesmyku (280 m n.m.). Z hydrografického hľadiska patrí 
oblasť bývalého panstva Brumov do povodia Váhu, kam ústi najdlhší (47,6 km) 
a najvodnatejší tok Bielych Karpát, rieka Vlára. Priemerná ročná teplota v oblasti 
je 7–8 °C, priemerné ročné zrážky dosahujú hodnoty 700–800 mm, v hrebeňových 
častiach až 900 mm. 

Geologické podložie panstva je tvorené treťohorným magurským flyšom, ktorý 
je charakteristický striedaním vrstiev pieskovcov a  ílovcov, miestami bývajú tieto 
vrstvy vápenaté. Častá prítomnosť vrstiev ílu v  podloží má hydrogeologický 
význam, pretože tieto vrstvy vytvárajú v iných usadených horninách nepriepustné 
vložky, na ktorých sa hromadí alebo po ktorých sa pohybuje podzemná voda, čo 
vytvára predpoklady na vznik početných svahovitých území. V oblasti prevažujú 
hnedé mezotrofné pôdy (cca 86 %), ďalej sú zastúpené hnedé oligotrofné pôdy, 
ilimerizované a oglejené pôdy. V niektorých prameniskách sa tvoria vápenaté tufy, 
vyzrážané z vodných roztokov bohatých na vápnik.

2. VÝZNAMNÍ VLASTNÍCI BRUMOVSKÉHO PANSTVA 

ILLÉSHÁZYOVCI

Rod Illésházyovcov pochádzal zo Žitného ostrova a  svojou významnou 
politickou a  spoločenskou činnosťou ovplyvňoval dejiny a  život obyvateľov 
nielen v  oblasti Trenčína a  priľahlého územia Moravy. Prvý príslušník tohto 
rodu bol na  Trenčianskom hrade Štefan Illésházy I. Narodil sa v  roku 1541 
a na Trenčianskom hrade pôsobil v rokoch 1594–1601. Bol najvýznamnejšou 
postavou svojej doby v dejinách Uhorska. Preslávil sa v protitureckých bojoch 
a najmä na sklonku života v diplomatických službách. Pre svoj rod získal slávu, 
majetok a moc. Na tomto základe, ktorý sa ďalej rozvíjal alebo aspoň udržiaval, 
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budovali svoje postavenie ďalší príslušníci rodu. Boli to práve Illésházyovci, 
ktorí vytvorili kompaktný a stabilizovaný majetkový celok brumovského panstva, 
pozostávajúceho z moravskej a slovenskej časti. V tomto smere zohral významnú 
úlohu Jozef Illésházy (1700–1766), za  ktorého pôsobenia dosiahlo panstvo 
Illésházyovcov najväčší rozkvet. Bol nielen výborným hospodárom, ale vynikal aj 
humánnym postojom k svojim poddaným. Napríklad pri veľkej neúrode v rokoch 
1726–1727 odpúšťal poddaným časť povinných odvodov obilia alebo požičiaval 
poddaným osivo z panských zásob. Bol aj milovníkom slovenského jazyka.   
Po  smrti Jozefa Illésházyho v  roku 1766 sa stáva dedičným trenčianskym 
a liptovským županom jeho syn Ján Baptista Illésházy. Vďaka svojim predkom 
bol najbohatším zemepánom Trenčianskej stolice a svoje majetky ďalej zväčšoval 
a zveľaďoval. Zavádzal nové formy hospodárenia, a tak napríklad v našej oblasti, 
v  záujme využitia veľkého množstva 
bukového dreva v  okolí Vlárskeho 
priesmyku, založil v roku 1788 skláreň vo 
Sv. Sidónii.
Po Jánovej smrti v r. 1799 prevzal majetok 
jeho syn Štefan Illésházy II. Narodil sa 
28.  4. 1762 v  Bratislave. Bol doktorom 
práv a v mladom veku precestoval väčšinu 
európskych krajín. Podobne ako jeho otec, 
aj on sa snažil o  rozvoj hospodárstva. 
V roku 1815 založil skláreň vo Sv. Štepáne. 
Bol veľmi obľúbený medzi poddanými. 
Rovnako ako jeho otec ovládal slovenčinu 
a aj ju používal.
Štefan Illésházy II. popri dedičnom žu-
panovi Trenčianskej a  Liptovskej stolice 
zastával aj rad významných funkcií v služ-
bách cisára, v ktorých sa veľmi osvedčil. Napríklad pred bitkou pri Slavkove radil 
cisárovi Františkovi I. urýchlene uzatvoriť mier. Výsledok bitky potvrdil správnosť 
jeho nevypočutej rady. Bol tiež cisárskym komorníkom a  tajným radcom. Ako 
jediný z rodu získal v roku 1808 Rád Zlatého rúna. 
Štefan Illésházy II. nemal dediča. V manželstve sa mu narodili len dve dcéry. Prvá 
dcéra Terézia zomrela krátko po narodení a druhá dcéra Jana zomrela vo veku 
2,5 roka. Manželia sa rozišli a následne sa mu z nemanželského vzťahu s grófkou 
Teréziou Gattenburg narodili štyri deti – Mária, Sidónia, Terézia a  Móric. 
K  nemanželským deťom sa Štefan Illésházy II. hlásil a  staral sa o  ne. Dcéry 

Štefan Illésházy I. (*1541, †1609).
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dobre vydal a syn slúžil najskôr v rakúskej 
armáde, neskôr v ruských službách. Počas 
súboja v Rusku sa ťažko zranil a zomrel. 
V roku 1822 sa na protest proti habsbur-
skému absolutizmu vzdal funkcie dedič-
ného trenčianskeho a  liptovského žu-
pana. Neskôr sa dostáva do  finančných 
problémov, ktoré vyústili do predaja jeho 
majetkov barónovi Jurajovi Šimonovi 
Sinovi za 1 400 000 zlatých. Ponecháva si 
len Eliášovce a Rohovce na Žitnom ostro-
ve. Odchádza zo svojho sídla v  Dubnici, 
krátko pobudol v Bratislave a následne sa 
odsťahoval do Rohoviec, kde 31. 7. 1838 
zomrel.
Štefanom Illésházym II. vymiera rod, 
ktorý zohral významnú úlohu nielen 
v dejinách Trenčianskej a Liptovskej župy, 

Trenčianskeho hradu a brumovského veľkostatku, ale často ovplyvnil udalosti 
v  dejinách celého Slovenska, Česka, Uhorska a  Rakúska. Trenčiansky hrad 
vlastnili Illesházyovci 241 rokov.  

Jozef Illésházy (*1700, †1766).

Ján Baptista Illésházy (*1737, †1799). Štefan Illésházy II. (*1762, †1838).
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SINOVCI

Noví majitelia brumovského panstva patria k novo vznikajúcej vrstve bohatých 
podnikateľov 19. storočia, ktorí postupne preberajú vedúce postavenie 
v  monarchii a  vytláčajú z  tejto pozície starú šľachtu. Medzi nich patrí aj rod 
Sinovcov a Dreherovcov.
Barón Juraj Šimon Sina sa narodil 
20.  11.  1782 v  meste Niš na  vtedajšom 
území Osmanskej ríše. Jeho otec bol 
bohatý grécky obchodník. Juraj Šimon 
Sina toto bohatstvo ďalej zväčšoval, čo 
viedlo k povýšeniu do šľachtického stavu 
s titulom slobodný pán (barón) von Hodos 
und Kizdia. Podnikal aj vo finančníctve 
a ako jeho majetok rástol, stúpala aj jeho 
váženosť na cisárskom dvore. Obchodoval 
po  celej Európe a  na  Balkáne najmä 
s bavlnou, ovčou vlnou, drevom, tabakom, 
uhlím a  soľou. Bankový dom Sinovcov 
patril okolo roku 1840 k najvýznamnejším 
vo Viedni, hneď po  finančnom dome 
Rothschildovcov. Darilo sa mu tak dobre, 
že bol vymenovaný do  čela Rakúskej 
národnej banky, ktorú riadil ako riaditeľ a  neskôr ako viceguvernér. Podnikal 
aj v  doprave, vrátane nákladnej riečnej dopravy. V  tejto súvislosti financoval 
niekoľko významných dopravných stavieb rôzneho druhu. 
Juraj Šimon Sina mal úzke kontakty s  gréckym kráľovstvom, v  roku 1833 ho 
grécky kráľ Otto I. vymenoval za generálneho gréckeho konzula vo Viedni. Bol aj 
veľkým mecenášom vzdelávania, vedy a kultúry. Založil i Národné observatórium 
v Aténach. 
Juraj Šimon Sina zarobené peniaze investoval okrem iného aj do pozemkového 
majetku. Postupne získal panstvá Trenčín, Bánovce, Brumov, ďalej veľkostatky 
Myslibořice, Velehrad, Prštice, Rosice, Veveří, Hrotovice, Dalešice a  panstvo 
Poděbrady so 62 obcami. Okrem toho vlastnil panstvá v  Rakúsku, Uhorsku, 
rumunskom Valašsku a Grécku, paláce a domy vo Viedni a iných mestách.
Barón Juraj Šimon Sina zomrel 18. mája 1856 vo Viedni. Zanechal po  sebe 
obrovský majetok, odhadovaný na 60 miliónov zlatých. Veľkostatky na Morave 
a  v  Čechách zdedilo niekoľko členov rodiny: nevlastný brat Ján Šimon získal 

Barón Juraj Šimon Sina (*1782, †1856). 
Veľkostatok Brumov odkúpil v roku 1835.
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panstvo Rosice u  Brna, vnučka Helena 
panstvo Veveří a  vnučka Ifigénia pan-
stvo Velehrad. Najväčšiu časť dedičstva 
nadobudol jeho jediný syn Šimon Juraj 
Sina. Išlo o  veľkostatky Brumov, Borotín, 
Poděbrady a  komplex Hrotovice-Mysli-
bořice-Dalešice. 

Barón Šimon Juraj Sina (15. 8. 1810–15. 4. 
1876) sa narodil vo Viedni. Vyštudoval fi-
lozofiu, históriu a  ekonómiu. Už v  roku 
1835 prevzal vedenie rodinných podnikov 
po  otcovi, časť zveril svojmu ujovi a  sám 
sa zameral na  svoje vidiecke statky, kde 
sa snažil o  zlepšenie hospodárenia pro-
stredníctvom systému riadenia a  poľno-
hospodárskych reforiem. Obaja Sinovci 
prenášali praktiky z  bankovníctva, najmä 

dôslednosť, systematickosť, nové poznatky a  presnosť, aj do  riadenia ostatných 
podnikov, čo malo evidentne pozitívne hospodárske dopady.  
Podobne ako jeho otec podporoval svojím rozsiahlym majetkom nielen vedcov 
a umelcov, ale aj obyvateľstvo na svojich statkoch. Podporoval aj výstavbu Aténskej 
akadémie vied, Maďarskej akadémie vied a  výstavbu novej budovy Viedenskej 
univerzity. Patril do  najvyšších podnikateľských a  spoločenských kruhov vo 
Viedni, bol členom Maďarského snemu a  Akadémie vied. Na  brumovskom 
veľkostatku zanechal zreteľnú stopu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva. 
Rozsiahle veľkostatky po  celej habsburskej monarchii udržiaval v  celistvosti, 
správne centrum všetkých majetkov bolo až do  jeho smrti vo Viedni. Medzi 
ľuďmi bol mimoriadne obľúbený, takže jeho smrť obyvateľstvo veľkostatku vraj 
„veľmi ľutovalo“.
So svojou ženou, kňažnou Ifigéniou Ghika de Desanfalva, mal syna Juraja, ktorý 
onedlho zomrel, a  dcéry Anastáziu, Irenu, Helenu a  Ifigéniu. Dcéram vybral 
budúcich manželov z  významných aristokratických rodov, tí však väčšinou 
zdedený majetok premrhali. Na prelome 19. a 20. storočia bola väčšina pôvodného 
majetku Sinovcov rozpredaná v dražbe.

Barón Šimon Juraj Sina (*15. 8. 1810, †15. 4. 1876). 
Správou panstva Brumov ho otec poveril už 
od roku 1835, majetok zdedil v roku 1856.
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Ifigénia De Castris D´Harcourt zdedila 
po dedovi panstvo Velehrad, po otcovi veľ-
kostatok Brumov a  Hrotovice. Na  uhor-
skej strane veľkostatky Trenčín, Bánovce, 
Teplička nad Váhom a  Kolácsa. Rozsa-
hom svojich pozemkových majetkov pat-
rila k  najväčším vlastníkom habsburskej 
monarchie. Súčasne sa vojvodským titu-
lom radila k  vysokej francúzskej šľachte. 
V osemnástich rokoch (1864) sa vydala za 
Edmunda Karla Augusta de la Croix vojvo-
du de Castries. Ako 22-ročná však ovdove-
la a po roku a pol sa v Paríži opäť vydala za 
vikomta Louisa Emmanuela d´Harcourt. 
Správu zdedených majetkov vykonávalo 
riaditeľstvo vo Velehrade. Na  Slovensku 
vlastnila okrem iného Trenčiansky hrad 
a Dubnický zámok a dala vybudovať kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Tren-
čiansky hrad, ktorý bol po požiari Trenčína v roku 1790 značne zničený, darovala 
Ifigénia v roku 1905 mestu. Správcom jej panstva bol Edmund Kress.
Ifigénia žila prevažne v  Paríži, a  to veľmi nákladným životom. Navyše druhý 
manžel zaťažoval jej nie najlepšie hospodárenie chybnými a  neuváženými 
finančnými operáciami na  burze a  inde, takže bolo len otázkou času, kedy 
dôjde k postupnému rozpredávaniu dedičného majetku. Rovnako ako jej sestry 
ani Ifigénia nedokázala na  svojich majetkoch hospodáriť na  úrovni svojho 
otca a  dedka. Brumovský veľkostatok v  roku 1894 predáva schwechatskému 
pivovarníkovi Antonovi Dreherovi. 
Ifigénia zomrela v roku 1914 vo veku 68 rokov na syfilis, ktorým ju nakazil jej 
druhý manžel. Deti nemala.

DREHEROVCI

Hoci rodina Dreherovcov pôsobila v našom kraji viac ako 50 rokov (1894–1945), 
množstvo dôveryhodných historických dokumentov z tohto obdobia je prekvapivo 
malé. Ešte v  60. a  70. rokoch minulého storočia žilo na  moravsko-slovenskom 
pomedzí a  v  jeho okolí veľa pamätníkov, ktorí na  brumovskom veľkostatku 
pracovali. Tí však prevažne disponovali len vlastnými zážitkami, skúsenosťami 

Jediná známa fotografia Ifigénie De  Castris 
D´Harcourt.
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a  spomienkami, ktoré neboli vždy presné a  objektívne. O  predkoch svojich 
zamestnávateľov väčšinou nevedeli takmer nič alebo len niečo málo z ústneho 
podania. Je prekvapivé, že nikto z tých, ktorí boli kontaktovaní, nevedel, kto bol 
prvým manželom brumovskej grófky a  ako sa ukázalo, väčšina v  tomto smere 
zamieňala otca za syna. Je teda zrejmé, že ľudia, ktorí u Dreherovcov pracovali 
a mali k nim prevažne veľmi pozitívny vzťah, žili len svojou súčasnosťou.  
Do skoršej histórie tohto rodu som aspoň čiastočne nahliadol až v roku 1990. 
Pri zhromažďovaní podkladov pre jednu z kapitol monografie „Chránená kra-
jinná oblasť Biele Karpaty“ som teda úplne náhodne získal osobný fotoalbum 
brumovskej grófky nazvaný „ZUM ANDENKEN AN MEINEN LIEBEN SOHN 
OSCAR ANTON“ (Na pamiatku na môjho milovaného syna Oscara Antona). 
Udalosti z konca 2. svetovej vojny zrejme spôsobili, že táto rodinná pamiatka zo-
stala v držbe jedného vedúceho pracovníka bývalého veľkostatku Brumov. Vďaka 
nej môžeme nahliadnuť do tragických udalostí prvého manželstva brumovskej 
grófky aj celej rodiny Dreherovcov. Album totižto obsahuje okrem rodinných 
fotografií prvorodeného syna Oskara aj osem novinových výstrižkov oznamujú-
cich jeho nečakanú smrť. Všetky články podávajú aj pomerne podrobné infor-
mácie o rodine Dreherovcov a o rodine grófa Oskara Boppa, otca brumovskej 
grófky Edeltrudy. Je veľmi nepravdepodobné, že by grófka zaradila do svojho al-
bumu články, ktoré obsahovo nezodpovedajú pravde. Napokon, základné údaje 
uvedené v jednotlivých článkoch rôznych autorov sa úplne zhodujú, čo zvyšu-
je ich dôveryhodnosť. Bohužiaľ, všetky tieto informácie sa týkajú len obdobia 
po roku 1910. 
Keď v roku 2009 dostal pán Milan Vrba, občan slovenskej Nemšovej a vášnivý 
amatérsky kameraman, zadanie od vedenia obce spracovať dokument o histórii 
Antonstálu, použil aj nový písomný materiál od neznámeho slovenského autora 
s názvom „Pôvod Antonstálu“. Materiál obsahoval množstvo nových a zaujíma-
vých informácií aj o rodine Dreherovcov. Bohužiaľ, z pohľadu neskôr získaných 
informácií sú niektoré tvrdenia opierajúce sa o tento materiál nepravdivé. Tým 
čiastočne utrpela aj kvalita inak vydareného DVD „ANTONSTÁL“.
Z  hľadiska poznania predstavujú články autora Marka Kodetu o  rodine 
Dreherovcov, zistené koncom roka 2009, prelom. Tento autor sa zaoberá históriou 
pivovarov v ČR a v prípade rodiny Dreherovcov pravdepodobne čerpal z rakúskych 
a nemeckých informačných zdrojov. Tie dostatočne jasne a dôveryhodne hovoria 
aj o počiatkoch pôsobenia Dreherovcov v oblasti pivovarníctva. Ide nielen o veľmi 
zaujímavý, ale aj poučný príbeh. 
História rodu Dreherovcov siaha ďaleko pred letopočet 1700. Z  pohľadu našej 
témy nás zaujíma rodina Dreherovcov, ktorá žila na prelome 17. a 18. storočia 
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v  obci Pfullendorf am Bodensee. Dnes 
mestečko Pfullendorf leží na území Nemecka, 
asi 20 km severne od Bodamského jazera. Je 
pravdepodobné, že začiatkom 18. storočia 
bol Pfullendorf súčasťou Rakúska-Uhorska 
a  neskôr, najmä v  dôsledku vojnových 
konfliktov, došlo k  zmenám hraníc. Podľa 
prameňov bola táto rodina veľmi početná 
a z pohľadu spoločenského postavenia bežná 
vidiecka rodina. V  roku 1735 (niektoré 
údaje uvádzajú rok 1736) sa manželom 
Dreherovcom narodil syn Franz Anton 
Dreher. Z hľadiska neskoršieho profesijného 
zamerania bolo veľmi podstatné, že 
v Pfullendorfe bol pivovar, v ktorom pracoval 
jeho otec a  možno aj ďalší súrodenci. Franz 
Anton sa pivovarníckemu umeniu vyučil práve 
v  tomto pivovare a významnú úlohu v  jeho rýchlom profesijnom raste zohrala 
aj podpora od  rodinných príslušníkov. Franz Anton Dreher mal nepochybne 
všestranné schopnosti, talent a  mimoriadny záujem o  pivovarníctvo. Už vo 
svojich 20 rokoch sa nielen v Pfullendorfe, ale aj v jeho širšom okolí považoval 
za špičkového pivovarníckeho odborníka. Zrejme mu nechýbalo ani sebavedomie, 
a  teda v  polovici 18. storočia, keď došlo vo Viedni a  jej okolí k  ohromnému 
rozmachu pivovarníctva, nezaváhal a v roku 1760 odišiel do Viedne. Jeho ambície 
však boli vysoké. Chcel pracovať v niektorom významnom viedenskom pivovare 
a navyše na významnej pracovnej pozícii. Viedenskí pivovarníci ho však medzi 
seba neprijali a nepripustili prípadnú konkurenciu zo strany doposiaľ vo Viedni 
úplne neznámeho, ale veľmi sebavedomého mladíka z Pfullendorfu.
To bolo pre Franza Antona Drehera obrovským sklamaním. Už vtedy však 
preukázal to, čo bolo neskôr pre neho príznačné po celý život. Nevzdával sa a išiel 
si za svojím cieľom. Z Viedne neodišiel a začal pracovať na podradnej pracovnej 
pozícii ako výčapník a čašník. Pracoval usilovne a šetril na investície, ktoré mal 
zjavne už v tej dobe dobre premyslené. Ako údajne vyhlásil, bol odhodlaný dobyť 
Viedeň prostredníctvom vlastného piva.  
V tej dobe sa zoznámil a neskôr aj oženil s Máriou Annou Hubertovou. Ako sa 
neskôr ukázalo, bola to žena do nepohody. Veno Márie Anny a úspory obidvoch 
manželov stačili na to, aby si prenajali pivovar Ober Lanzendorf, kde okrem piva 
vyrábali aj koňak a vínny ocot. Bol to skôr pivovarček, ktorého kapacita bola len 

Franz Anton Dreher (*1735, †1820), 
zakladateľ pivovarníckeho impéria 
Dreherovcov.
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2200 hl ročne. Nájomné platili v  hotovosti i  v  naturáliách. Obaja denne ťažko 
pracovali, väčšinu práce vykonávali sami, od prípravy sladu až po  rozvoz piva. 
Len výnimočne si najímali pomocníka. Varili pivo, ktoré sa varilo v Pfullendorfe. 
Bolo to „brown beer“, predchodca piva „bock“, ktoré predávali najmä vo Viedni. 
Aj napriek obrovskej konkurencii početných viedenských pivovarov získavalo 
ich pivo popularitu a narastal počet záujemcov o ich produkciu. Tu však natrafili 
na problém spôsobený malou výrobnou kapacitou prenajatého pivovaru.  
Napriek všetkým ťažkostiam sa im darilo, takže už za  9 rokov, teda v  roku 
1782, si mohli vo Viedni kúpiť pivovar Leopoldstadt, ktorý mal z  hľadiska ich 
momentálnej potreby dostatočnú výrobnú kapacitu. Táto obchodná transakcia už 
neušla pozornosti viedenských pivovarníckych kruhov, ktoré si zrejme uvedomili, 
že im vyrastá nová a možno aj vážna konkurencia. Aj tento pivovar slávil úspech, 
manželia Dreherovci bohatli a boli stále známejší.
Vďaka profesionalite, usilovnosti a obchodným schopnostiam dosiahli manželia 
Dreherovci 22. októbra 1797 svoj dlhodobý a dá sa povedať aj životný cieľ. Odkúpili 
mimoriadne významný pivovar Klein Schwechat. Pivovar mal bohatú tradíciu, bol 
založený v roku 1632 a už v dobe zakúpenia predstavoval pojem v celom Rakúsko-
Uhorsku. K pivovaru patrilo aj 80 akrov (32,4 ha) pozemkov, ktoré tvorili vhodné 
zázemie nielen pre pivovar, ale aj pre rodinu a neskôr centrálnu správu rodinných 
majetkov. Mestečko Klein Swechat sa stalo od 15. 10. 1938 súčasťou Viedne.  
Mohlo by sa zdať, že manželia Dreherovci dosiahli všetko, čo si priali. Mali 
však veľký a vážny problém. Nemali žiadne deti a už na nich doliehala staroba 
a  nepochybne aj veľká starosť, komu obrovský majetok predajú. Franz Anton 
Dreher si zrejme uvedomoval, ako významne sa jeho žena Mária podieľala 
na  rodinnom bohatstve a  slúži mu ku cti, že nehľadal nejaké menej čestné 

Dreherom kúpený pivovar Klein Schwechat sa neskôr stal aj centrom správy jeho majetkov. 
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východisko z  danej situácie. K  nečakanej zmene dochádza v  roku 1803, kedy 
Dreherova prvá manželka zomiera.
Franz Anton Dreher si zrejme aj v  tejto ťažkej životnej situácii uvedomoval, 
že možnosť riešenia dedičstva si vyžaduje rozhodnosť a  rýchlosť. A  tak sa už 
v roku 1804, teda vo svojich 69 rokoch, opäť oženil. Jeho druhá žena, Katharina 
Widterová, pochádzala z pivovarníckej rodiny a nepochybne išlo o sobáš z rozumu 
na obidvoch stranách. Podľa názoru vtedajších novinárov bol Franz Anton stále 
veľmi vitálny územčistý muž. To sa potvrdilo, pretože Katharina mu ešte porodila 
4 deti, z toho jedného syna, otca brumovského Antona Drehera. Táto skutočnosť 
ma viedla k  snahe zistiť vek Kathariny. Nebolo to jednoduché, ale podarilo sa 
mi zistiť, že žila v  rokoch 1786–1864, teda v  čase sobáša s  Franzom Antonom 
Dreherom mala 18 rokov.  
Keď sa F. A. Dreherovi narodil syn, mal už 75 rokov. Bol veľmi šťastný, mal 
nasledovníka! O dva roky neskôr, v roku 1812, odchádza do dôchodku a uchyľuje 
sa na svoj obľúbený statok, ktorý kúpil spolu s pivovarom Klein Schwechat. Tu tiež 
19. novembra 1820 vo veku 85 rokov zomrel. Franz Anton Dreher bol najdlhšie 
žijúcim mužom pivovarníckej dynastie Dreherovcov. Keď mal 5 rokov, nastúpila 
na trón Mária Terézia. Cisárovnú prežil (†1780), rovnako aj jej dvoch nástupcov, 
cisára Jozefa II. (†1790), Leopolda II. (†1792) a 28 rokov žil za vlády Františka 
II./I. Tvrdou prácou sa vypracoval na majstra svojho remesla a bol mimoriadne 
úspešným podnikateľom. Musel však prekonávať aj ťažké životné obdobia, najmä 
ku koncu svojho života. V  roku 1811 kvôli menovej reforme prišiel o  veľkú 
časť životných úspor a aj v dôsledku napoleonských vojen stratil veľa zo svojho 
majetku. Jedna z jeho troch dcér zomrela a zvyšným deťom zanechal v dôsledku 
uvedených udalostí len malú sumu peňazí. Jediný syn, Anton Dreher, ktorého 
povinnosťou bolo pokračovať v  diele svojho otca, zakladateľa pivovarníckej 
dynastie Dreherovcov, však dostal najlepšie možné vzdelanie a starostlivosť. 

Anton Dreher I., otec brumovského Antona Drehera, sa narodil 7. júna 1810 
v obci Klein Schwechat pri Viedni. Pokrstený bol ako Anton Eugen Georg. Vy-
rastal v pivovarníckom prostredí a  jeho otec Franc Anton Dreher na sklonku 
svojho života zabezpečil všetko potrebné na všestranný rozvoj svojho nástupcu. 
V rodinnom pivovare sa učil u sládka Meichla a ďalšie skúsenosti získaval v naj-
väčších pivovaroch v Nemecku a v Anglicku, kde dlhodobo býval. Sladovníctvu 
sa vyučil v Simmeringu. 
Schwechatský pivovar začal viesť už vo svojich 26 rokoch, teda v  roku 1836 
a rýchlo preukázal svoje znalosti a schopnosti. Mal cit pre poznanie budúceho vý-
voja pivovarníctva a stále preukazoval svoj zmysel pre pokrok. Bol spoluautorom 
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novej metódy kvasenia, tzv. spodného 
kvasenia, ktoré v  rokoch 1840–1841 
zaviedol v rodinnom pivovare. Krátko 
nato, v roku 1850, modernizoval tento 
pivovar zavedením strojového poho-
nu. Jeho nový Schwechater Lagerbier 
spotrebiteľom veľmi zachutil a začal sa 
presadzovať po celom Rakúsko-Uhor-
sku. Úspech ležiaka so sebou pochopi-
teľne niesol ďalší rozvoj firmy Drehe-
rovcov, ktorá sa rozšírila aj do  iných 
krajín rakúsko-uhorskej monarchie.
V  roku 1860 kúpil Anton Dreher I. 
panstvo v Měcholupoch pri Žatci. Tam 
bol pivovar už od  stredoveku, no bol 
zničený povodňami. Preto začal už 
v roku 1861 stavať nový pivovar aj so 

sladovňou. Ročná produkcia piva tu bola až 60 000 vedier, teda 36 660 hl. Pivo sa 
tu varilo do roku 1926, potom už fungovala len sladovňa. V roku 1863 odkúpil A. 
Dreher I. aj chmeliarsky statok v Deštnici. 
Dreherova podnikateľská pozornosť sa zamerala tiež na hlavné mesto Uhorska. 
Tam pivovarnícky odborník a  Dreherov konkurent Peter Schmidt vybudoval 
v roku 1844 pivovar, ktorý skladoval vyrobené pivo v neďalekej obci Köbánya, kde 
boli po predchádzajúcej baníckej činnosti rozsiahle chodby a pivnice s ideálnymi 
a konštantnými klimatickými podmienkami. Rovnako voda čerpaná z tamojších 
hlbinných vrtov bola na varenie piva veľmi vhodná. P. Schmidt tieto podmienky 
naplno využil a začal tu variť spodne kvasené pivo nového typu – ležiak, ktorý tu 
zrel a skladoval sa. U spotrebiteľov toto pivo slávilo veľký úspech a pre Dreherove 
produkty predstavovalo vážnu konkurenciu. Preto v  roku 1862 A. Dreher I. 
pivovar kúpil a  moderne zariadil. Pivovar mal 11 pivníc, ktoré mali kapacitu 
328 000 vedier piva, teda 200 400 hl. 
Anton Dreher I. bol aj politicky činný. Od roku 1861 bol poslancom Dolnorakú-
skeho snemu. Predčasne však v roku 1864 zomiera, teda už v 54 rokoch. Niektoré 
zdroje však uvádzajú dátum jeho úmrtia 27. 12. 1863. Po jeho smrti spravovali fir-
mu dvaja správcovia, ktorí jej vedenie v deň plnoletosti (21 rokov) odovzdali jeho 
synovi, Antonovi Dreherovi II., neskoršiemu majiteľovi brumovského panstva.
Anton Dreher II., majiteľ brumovského panstva, sa narodil 21. 3. 1849. Keď 
mal 15 rokov, zomrel mu otec, Anton Dreher I. Bohužiaľ, informácie o mladosti 

Anton Dreher (*1810, †1863), otec brumovského 
Antona Drehera.
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Antona Drehera II. sa nepodarilo získať. Je však veľmi pravdepodobné, že jeho 
otec príprave svojho syna na  prevzatie správy rodinných majetkov venoval 
náležitú pozornosť. Nie sú známe ani okolnosti predčasného úmrtia A. Drehera I., 
ale starostlivý výber obidvoch správcov rodinných majetkov do doby plnoletosti 
jeho syna svedčí o tom, že vážnosť zdravotných problémov ho donútila riešiť túto 
problematiku včas. A čas napokon ukázal, že nič nepodcenil. Obaja správcovia 
sa mimoriadne osvedčili svojou profesionálnou zdatnosťou i  výrobnými, 
obchodnými a  investičnými aktivitami. Rovnako tak aj jeho syn od  počiatku 
svojho pôsobenia vo firme splnil všetky očakávania. 
Anton Dreher II. prevzal správu rodinných majetkov presne v deň nadobudnutia 
plnoletosti, teda 21. 3. 1870. V tom čase rodina vlastnila štyri pivovary: Schwechat, 
Köbánya, Terst a Měcholupy. Pokračoval v rozvoji rodinnej firmy, kupoval a bu-
doval ďalšie pivovarnícke prevádzky a neustále sa staral o ich modernizáciu. Prvý-
krát zaviedol v Rakúsko-Uhorsku umelé chladenie, a to v pivovare v prímorskom 
Terste, kde bolo všeobecne používané chladenie prírodným ľadom vzhľadom 
na teplejšie podnebie náročné. Moderný chladiaci stroj mu navrhol Carl Linde. 
V roku 1872, kedy bola v Rakúsku veľmi teplá zima, musel Anton Dreher II. do-
praviť po železnici z Poľska 100 000 ton ľadu. A práve táto drahá a komplikovaná 
záležitosť bola preňho impulzom na zavedenie umelého chladenia piva a na vý-
robu umelého ľadu. Už v  roku 1877 bol Schwechater Bier vyrobený pomocou 
chladiaceho zariadenia. 
V roku 1882 kúpil Anton Dreher II. svoj 
prvý čisto pivovarnícky podnik v Česku, 
pivovar v Dalešiciach. Pôvodne domáci 
pivovar svojimi investíciami prebudoval 
na priemyselný. Objekt rozšíril o sladov-
nícku vežu a varňu. Vznikla teda domi-
nanta Dalešíc, budova s dvomi komínmi. 
Vlastnú výrobu neskôr zmodernizoval 
zavedením tzv. transmisných rozvodov 
poháňaných parou a ďalej inými vymo-
ženosťami. Toto vybavenie čiastočne 
fungovalo až do 70. rokov 20.  storočia. 
Za zmienku stojí, že práve v tomto pivo-
vare sa nakrúcali Hrabalove Postřižiny.
V roku 1882 Anton Dreher II. zakúpil 
ešte malý pivovar v  Myslibořiciach 
v  Třebíčsku, ktorý ako konkurenčnú 

Anton Dreher (*21.3.1849 † 6.8.1921), v roku 1894 
zakúpil panstvo Brumov.
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prevádzku zrušil. Podobne dopadol aj pivovar v Hrotoviciach, ktorý zrušil v roku 
1921. Anton Dreher pivovary nielen kupoval, ale aj budoval. Na projekte areálu 
Exportného pivovaru Antona Drehera v  Žatci sa podieľali miestni architekti 
a  stavitelia konca 19. storočia – Alois Daut, Johann Salomon a  Josef Petrovský. 
Pozostával z dvoch sladovní s dvoma hvozdami, z budovy varne s vodárenskou 
vežou, kotolne, strojovne, pivníc pre ležiaky s chladničkou a stáčacieho zariadenia. 
Vodu čerpal z rieky Ohře, čo si vyžadovalo vybudovanie vodárne a filtrácie. Pivá 
Urstoff (Pratok) a Svatý Hubert sa vyvážali do Nemecka a Ameriky. Pivovar bol 
v prevádzke do roku 1948.
Z hľadiska histórie nášho kraja je významný rok 1894, kedy Anton Dreher II. 
kúpil veľkostatok Brumov od grófky Ifigénie d´Harcourt, ovdovenej vojvodkyne 
de Castries. Súčasťou veľkostatku bol aj hrad Brumov a miestny pivovar (prvá 
zmienka o pivovare je z roku 1573). Na rozdiel od veľkostatku bol brumovský 
pivovar vo vlastníctve Dreherovcov len do roku 1922, čo nepochybne súviselo 
s  úmrtím Antona Drehera II. v  roku 1921 a  následným postojom rodiny 
k ďalšiemu vlastníctvu pivovarov. Pivovar bol predaný v marci 1922 riaditeľovi 
veľkostatku Brumov Adolfovi Merrelovi, ktorý bol v  rokoch 1919–1923 aj 
starostom Brumova. Merrel vlastnil pivovar len krátko, 14. júna 1924 získala 
pivovar akciová spoločnosť, ktorá vznikla pri kúpe pivovaru. Často sa traduje, 
že pivovarnícke rybníky založil Anton Dreher, ale ten ich len dobre udržiaval. 
Ich výstavba prebehla podstatne skôr. Sústavu štyroch rybníkov vybudoval už 
v  roku 1538 Adam, syn Jána z  Lomnice (má náhrobok v  kostole sv. Václava 
v Brumove). 
Po zakúpení veľkostatku Brumov Anton Dreher II. ďalšími kúpami jeho rozlohu 
zväčšuje. V roku 1896 odkúpil veľkostatok Haluzice (1110 ha) od grófa Viktora 
Chorinského a v nasledujúcich rokoch boli za účelom zjednotenia majetku odku-
pované jednotlivé parcely a menšie majetkové celky. V tej dobe na moravskej stra-
ne veľkostatku vlastnil 9 250 ha poľnohospodárskych a lesných pozemkov a spolu 
so slovenskou Ľuborčou to bolo takmer 16 000 ha. Je zaujímavé, že postupom 
času ustupoval od poľnohospodárskej produkcie a predal napríklad dvor Planodíl 
(1898) a Vlachovice (1905). Orientoval sa skôr na  lesné hospodárstvo, pivovar, 
spracovanie dreva (píla), mlyn, výrobu tehál, hotel vo Vlárskom priesmyku a pri-
pravoval výstavbu ďalších priemyselných prevádzok. 
Brumovský veľkostatok bol po zakúpení A. Dreherom II. podriadený riaditeľstvu 
v Klein-Schwechate pri Viedni. Po rozpade monarchie sa riaditeľstvo a učtáreň 
premiestnili do  Brumova na  čele s  riaditeľom Adolfom Merrelom. Pod toto 
riaditeľstvo spadal nielen Brumov (pôvodná výmera 8 575 ha) a Ľuborča (pôvodná 
výmera 6 990 ha), ale aj Měcholupy (4 527 ha) a Hrotovice (7 871 ha).
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Pred pozemkovou reformou vlastnil Anton Dreher aj rozsiahle majetky v Lounsku 
a  Žatecku. Išlo o  veľkostatky Deštnice, Drahomyšl, Lhota, Liběšovice, Ličkov, 
Měcholupy, Milošice, Sádek, Želč a Železná. Aby sa vyhol drastickým dopadom 
pozemkovej reformy, ponúkol ako ústretové gesto veľkostatok Hrotovice štátu 
(1921). Dopady na  ostatné majetky potom boli minimálne, napríklad v  rámci 
miestneho veľkostatku Brumov zostalo 7 952 ha, Ľuborči 6 796 ha, zostala tehelňa, 
píla, dvory Brumov a Petrostudna. To však boli už posledné aktivity brumovského 
Antona Drehera a  následne nastáva obdobie, ktoré nemožno nazvať inak ako 
tragické obdobie pivovarníckej dynastie Dreherovcov.
Je nutné ešte poznamenať, že rodový majetok Dreherovcov vznikal postupne, 
na tvorbe úctyhodného rozsahu sa podieľali tri generácie. V období rokov 1773 
– 1921 stáli v  čele tohto rodinného úsilia Franz Anton Dreher (1773–1820), 
Anton Dreher I. (1836–1864) a  Anton Dreher II. (1870–1921). V  obdobiach 
medzi úmrtím jedného Drehera a  nástupom druhého spravoval majetok vo-
pred vybraný správca, prípadne dvaja správcovia. Všetci traja Dreherovci vy-
nikali pracovitosťou, cieľavedomou húževnatosťou, jasnými podnikateľskými 
zámermi, profesionalitou, profesijnou nápaditosťou a  pružnosťou, riadiacimi, 
obchodnými a organizačnými schopnosťami. Boli to prezieraví a pokrokoví ľu-
dia. Vďaka týmto vlastnostiam dokázali prekonať nepriaznivé dopady vážnych 
spoločenských udalostí, hospodárskych kríz a taktiež sa trvalo a úspešne vyrov-
návali s tvrdou konkurenciou. Najskôr čelili konkurencii vynikajúcou a stálou 
kvalitou produktov podporenou obchodnou obratnosťou, postupne pridávali 
technologický a technický pokrok a začiatkom 20. storočia prezieravo pristúpili 
aj k premysleným fúziám. Napríklad v roku 1913 dochádza k fúzii s konkurenč-
ným pivovarom St. Marx a vzniká firma „Spojené pivovary Schwechat, St. Marx, 
Simmering – Dreher, Mautner, Meichl, a.s.“.  
Postupný rast rodového majetku dobre dokumentuje porovnávanie ročných 
produkcií piva: Franz Anton Dreher začínal v  prenajatom pivovare Ober 
Lanzendorf s ročnou produkciou 2 200 hl, Anton Dreher II. mal pred 1. svetovou 
vojnou produkciu vo všetkých svojich pivovaroch 1 276 751 hl piva. Okrem toho 
hospodáril na  rozsiahlych plochách poľnohospodárskej a  lesnej pôdy a  mal aj 
rad ďalších podnikateľských aktivít. Preto niet divu, že bol údajne považovaný 
za  druhého najbohatšieho muža Rakúska-Uhorska. Najbohatším mužom bol 
cisár František Jozef I.
Núka sa teda dojem, že pivovarnícke impérium rodiny Dreherovcov nemôže 
nikto a  nič ohroziť. Tento dojem bol ešte posilnený skutočnosťou, že Anton 
Dreher II. mal s manželkou Käthy troch synov a  jednu dcéru, teda dostatočné 
rodinné zázemie pre ďalšiu existenciu a rozvoj rodinnej firmy.
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Najstarší syn sa volal Anton, prostredný Eugen a najmladší Theodor. Dcéra Kitti 
sa vydala za kapitána traťových lodí Alfonza Münschecka. Nás však viac zaujíma 
najmladší syn Theodor, ktorý bol prvým manželom budúcej brumovskej grófky 
Edeltrúdy. Tá bola najstaršou dcérou grófa Oscara Boppa z  Oberstadtu a  jeho 
manželky grófky Alžbety, narodenej v Miss Shoenhaven (Chicago). Práve Theodor 
bol prvý v rade nečakaných a v niektorých prípadoch tragických úmrtí. V apríli 
1914 zahynul pri autonehode, keď cestoval z Viedne do Terstu, kde mala rodina 
pivovar. Vraj pri jazde v daždi dostal šmyk a narazil do stromu. Zomrel na mieste. 
Nedožil sa teda narodenia svojho prvého potomka, keďže o päť mesiacov po tejto 
tragickej udalosti, 13. septembra 1914, sa dvadsaťdvaročnej grófke Edeltrúde 
Dreherovej narodilo prvé dieťa, syn Oskar Anton.
Rodinu Dreherovcov veľmi citeľne postihla aj 1. svetová vojna, a to najmä tým, že 
v roku 1917 padol jediný syn najstaršieho syna Antona Drehera II., menom tiež 
Anton. Mal 18 rokov.
Nemožno sa preto čudovať, že po tomto druhom tragickom úmrtí v rodine začal 
Anton Dreher II. uvažovať o svojom nástupcovi. Nepochybne bral do úvahy svoj 
vek a pravdepodobne aj vek a zdravotný stav svojich dvoch žijúcich synov, Antona 
a Eugena. Napokon udalosti nasledujúcich deviatich rokov potvrdili nielen časo-
vú aktuálnosť závetu, ale aj autorovu prezieravosť. V tom čase mohli v rámci rodi-
ny prevziať vedenie rodinnej firmy len traja mužskí potomkovia – synovia Anton 
a Eugen a vnuk Oskar. Prostredný syn Eugen získal ešte za života svojho otca jeho 
maďarské sídlo, takže žil trvalo v Budapešti. Tam bol prezidentom Prvého maďar-
ského pivovaru. Nemal žiadneho mužského potomka ale dve dcéry, May a Annu. 
V takejto situácii sa Anton Dreher II. rozhodol, že univerzálnym dedičom rodin-
ného majetku sa stane jeho vnuk, Oskar Anton Dreher. Podľa dobových materi-
álov vyrastal Oskar v príkladnej starostlivosti matky a rodín z otcovej i matkinej 
strany. Vtedajšia tlač ho charakterizovala ako „dobre vyzerajúceho a mimoriadne 
životaschopného mladíka“. Riadenie rodinného majetku mu podľa závetu malo 
byť odovzdané v deň, kedy dosiahne dospelosť, teda 13. septembra 1935. 
Rodinný majetok predstavoval obrovskú finančnú hodnotu a  spočíval jednak 
vo vlastníctve väčšinového podielu akcií maďarských pivovarov, Spojených 
pivovarov Schwechat, Sv. Narr, Simering, Dreher, Mautner a  Michael a.s., ďalej 
pozostalosť zahŕňala rakúske statky Schwechat, Antonshof, Katharinenhof, 
Aichhof, Manswörth, rakúsko-štajerský majetok Meyer a český majetok – panstvá 
Brumov, Ľuborča a Měcholupy. Hrotovický majetok pri Znojme bol Dreherovcom 
vyvlastnený pozemkovou reformou. Zvláštne je, že v materiáloch, ktoré sa síce 
len stručne zaoberajú dedičstvom, nie je zmienka o najstaršom synovi Drehera 
Antonovi.
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Štyri roky po  tragickom úmrtí svojho najstaršieho vnuka Antona zomiera 
6. 8. 1921 aj samotný Anton Dreher II. Mal 72 rokov, no bližšie informácie o prí-
činách jeho úmrtia sa nepodarilo zistiť. Pri spisovaní závetu Anton Dreher určite 
netušil, že krátko po jeho úmrtí zomrú aj zostávajúci traja mužskí členovia rodiny, 
čo bude znamenať koniec pivovarníckeho impéria rodiny Dreherovcov. 
Po smrti Antona Drehera sa stáva prezidentom akciovej spoločnosti jeho najstarší 
syn Anton, ktorý však už v auguste 1925 predčasne zomiera vo veku 54 rokov. 
O necelých sedem mesiacov po tejto udalosti, 26. februára 1926, úplne nečakane 
a prekvapivo zomiera univerzálny dedič rodinných majetkov Oscar Anton Dreher 
vo veku nedožitých 12 rokov. Pohreb mu zariaďoval spolu s najbližšou rodinou jeho 
posledný žijúci strýko Eugen Dreher. Po pohrebnom obrade v kostole sv. Jakuba 
vo Schwechate bol Oscar Dreher uložený do  rodinnej hrobky vo Schwechate. 
Tým sa však rodinné úmrtia nekončia a  ešte v  tom istom roku, 1926, zomiera 
posledný mužský člen rodiny Eugen Dreher. Bol tiež mladý, pretože vekovo bol 
blízky svojmu staršiemu bratovi, ktorý zomrel v roku 1925.
Úmrtie Oscara Drehera predstavovalo ľudskú aj rodinnú tragédiu. Po  tragickej 
smrti svojho prvého manžela Theodora Drehera sa grófka vydala za  grófa 
Alexandra Kulmera z Rosenpichlu a Hohensteinu a prevažne žila na zámku Černek 
v Gradisku. Jej syn Oskar z prvého manželstva žil jednak s ňou, ale v súvislosti 
so súkromným štúdiom reálneho gymnázia aj u  starej mamy v  Kättenhofe vo 
Schwechate. Začiatkom februára 1926 odišiel so svojím vychovávateľom k svojej 
matke do Abbazie. Tam bez predchádzajúcich príznakov náhle ochorel, upadol 
do kómy a krátko nato zomrel. Zákerná choroba, ktorá údajne trvala len jeden 
deň, sa väčšinou označovala ako „mozgová chrípka“ alebo „chrípka s následným 
zápalom mozgových blán“. K pacientovi okamžite povolali najlepších lekárov, ktorí 
však kvôli rýchlemu vývoju choroby ani nestihli účinne alebo vôbec zasiahnuť. 

Zľava: Anton Dreher, otec brumovského Drehera, Anton Dreher, majiteľ panstva Brumov, jeho syn Theodor 
Dreher, otec hlavného dediča majetkov Oskara, Oskar Dreher.
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Viedenský lekár prof.  Chwostek vtedy 
vyhlásil, že táto nevšedná choroba sa 
v priebehu dvadsiatich rokov vyskytla len 
raz.     
Touto udalosťou sa zavŕšila tragédia nielen 
prvého manželstva brumovskej grófky, ale 
aj celej rodiny Dreherovcov. 
Po  smrti Oskara nasledovali veľmi 
komplikované a  mnohonásobné dedičské 
konania. Za  pozornosť a  vyzdvihnutie 
stoja správy vtedajšej tlače, že dedičské 
konania „prebiehali v  najlepšej rodinnej 
zhode“. Aj táto skutočnosť niečo vypovedá 
o posledných vlastníkoch panstva Brumov. 
Pre úplnosť je potrebné dodať, že po tom, 
čo v období od apríla 1914 do roku 1926, 
teda v rozpätí 12 rokov, zomrelo v rýchlom 
slede 6 mužských členov rodiny, nemala 
zostávajúca časť rodiny záujem o  ďalšie 
prevádzkovanie pivovarníckeho kolosu, 

a  preto predala akcie pivovaru bankovému konzorciu a  jednotlivé pivovary aj 
iným záujemcom. Tým teda definitívne končí takmer stoštyridsať-ročná história 
pivovarníckej dynastie Dreherovcov.
Po smrti Antona Drehera II. nemohla grófka, ktorá bola poverená poručníctvom 
dediča Oscara, sama viesť správu ohromného rodinného majetku. V  tej dobe 
bola vydatá za  grófa Kulmera, s  ktorým mala syna (narodil sa 20. 1. 1925) 
a s riadením majetkov nemala skúsenosti. Preto ich správu presunula na svojho 
otca, päťdesiatdeväťročného Oscara Boppa, ktorý sa preslávil svojimi obchodnými 
a organizačnými schopnosťami. Svojou prácou si získal uznanie a autoritu nielen 
žijúcich potomkov Antona Drehera, ale aj verejnosti. Mal výhodu aj v  tom, že 
sa mohol oprieť o veľmi oddaných, stabilných a kvalifikovaných zamestnancov 
rodinnej firmy. Napríklad v čase úmrtia Oscara Drehera si pripomínal generálny 
riaditeľ dreherovských podnikov Alfonz Erhard 40. služobné výročie u  rodiny 
Dreherovcov. Nemožno sa preto čudovať, že rodina i zamestnanci mali záujem 
o zachovanie mena „Dreher“. Výsledkom tejto snahy bolo, že manželovi jednej 
z  dcér Eugena Drehera, ktorý žil v  Budapešti, bolo maďarským ministerstvom 
spravodlivosti povolené používanie dvojitého mena Hardy – Dreher. Meno Dreher 
sa skutočne zachovalo, pretože dodnes sa v Maďarsku vyrába pivo „Dreher“.

Brumovská grófka Edeltrúda, rod. Boppová, 
(*5. 2. 1892, †13. 1. 1973).
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Brumovská grófka (štvrtá zľava) po boku svojho tretieho manžela, baróna Ervina Rainera v. Harbacha, 
1939.

Aj po predaji pivovarníckych prevádzok zostal dedičom po Oscarovi Dreherovi 
rozsiahly rodinný majetok. Oscarovej mame, brumovskej grófke, pripadol 
po  dedičských konaniach (1928–29) okrem iného veľkostatok Brumov, ktorý 
zahŕňal aj slovenskú časť Ľuborču. V  Brumove bolo potom riaditeľstvo, ktoré 
spravovalo obidva celky.  
V roku 1936 sa brumovská grófka rozviedla s grófom Kulmerom a v tom istom 
roku sa vydala za baróna Ervina Rainera v. Harbacha. Manželom Harbachovcom 
sa potom v roku 1940 narodila dcéra Rosemarie. 
Počas 2. svetovej vojny E. R. Harbach slúžil v  diplomatických službách, 
po skončení vojny odišiel do Južnej Ameriky, kde strávil zvyšok života. Je známe, 
že grófka Harbachová bola odporkyňou Hitlera, dokonca sa traduje, že na protest 
proti fašizmu občas odmietala hovoriť po nemecky a hovorila po francúzsky. Jej 
postoj dokumentuje aj skutočnosť, že častým hosťom v Antonstále bol hlavný 
organizátor atentátu na Hitlera (20. 7. 1944), plukovník generálneho štábu Claus 
Schenk gróf v. Stauffenberg. Po neúspešnom atentáte bol 21. 7. 1944 zastrelený. 
Pred príchodom frontu odchádza grófka Harbachová za dramatických okolností 
do Rakúska. Keďže celý jej majetok zostal v Československu, prežíva v Rakúsku 
ťažké životné obdobie. Nedostatok finančných prostriedkov ju donútil vyučovať 
francúzštinu a angličtinu, jej situácia sa zlepšila po tom, čo tlmočila a prekladala 
pre americkú armádu. 
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Dcéra Rosemarie žila určitú dobu u  svojho otca v  Brazílii, po  návrate 
do Rakúska sa vydala za operného speváka Kmenta. V súčasnosti žijú v meste 
Mattsee (severne od Salzburgu), kde je pochovaná jej matka, brumovská grófka. 
Zomrela 13. 1. 1973 vo veku 81 rokov. Na rozdiel od  svojej dcéry Rosemarie 
grófka Harbachová po roku 1945 svoje bývalé panstvo nikdy nenavštívila – vraj 
chcela zabudnúť.
Majetok grófky Harbachovej bol vyhláškou ONV v  Uherskom Brode zo dňa 
25. 7. 1945 skonfiškovaný, 6 218 ha na moravskej strane prešlo do vlastníctva 
štátu, zrúcanina hradu Brumov prešla do správy Miestneho národného výboru 
Brumov. Keďže majiteľka panstva nikdy nespolupracovala s  Nemcami, bola 
neskôr v rámci riešenia tzv. rakúskych majetkov odškodnená. Z  toho dôvodu 
nemohla jediná dedička, Rosemarie Kmentová, uplatniť svoje nároky v rámci 
zákona o reštitúcii šľachtického majetku po roku 1989.

Brumovská grófka so svojím tretím manželom barónom 
Ervinom Rainerom v. Harbachom, r. 1939.
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3. LESNÍCTVO NA BRUMOVSKOM PANSTVE

Biele Karpaty boli v predhistorickom období zarastené súvislými lesmi. Osídlenie 
bolo v tej dobe tak riedke, že rozlohu lesov ovplyvňovalo minimálne. Z hľadiska 
pôvodného drevinového zloženia lesných biocenóz je v oblasti okolo Vlárskeho 
priesmyku nutné rozlišovať dve časti: oblasť s  prirodzeným výskytom jedle 
a  oblasť bez jedle. Jedľa bola prirodzene rozšírená severne od  línie Křekov – 
Hložec (Brumovský hrad) – Nedašov – Zápechovský priesmyk. V ostatnej časti, 
tzv. nejedľovej, sa jedľa vyskytovala minimálne alebo vôbec. 
V nejedľovej časti bolo prirodzené zloženie lesa najviac ovplyvňované expozíciou, 
ktorá sa uplatňovala do  nadmorskej výšky 650–700 m. V  týchto polohách 
zaujímali dubové bučiny slnečné svahy, na  tieňových svahoch sa vyskytovali 
bučiny. V nižších polohách sa na tieňových svahoch vyskytovali dubové bučiny 
a  na  slnečných svahoch bukové dúbravy. Na  prudkých vysychajúcich svahoch 
sa vyskytovali hrabové dúbravy. Na  chrbtoch boli pôvodné porasty tvorené 
javorovými bučinami. 
V jedľovej časti nižších polôh boli na slnečných svahoch dubové bučiny s jedľami 
a na tieňových svahoch jedľová bučina. 
Okrem uvedených drevín sa v  pôvodných zmesiach porastov vyskytoval javor, 
jaseň, breza, jelša, lipa, čerešňa, borovica. Krovinová etáž bola taktiež druhovo 
pestrá. V tomto období bola väčšina porastov semenného pôvodu.
Ešte pramene z 11. a 12. storočia popisujú horské hvozdy ako pralesy, čo sa týkalo 
najmä hraničných pohorí, kam Biele Karpaty vtedy patrili. Neskôr charakter, 
stav aj rozlohu lesa významne ovplyvňovala valašská kolonizácia, ktorá na území 
brumovského panstva prebiehala neskôr než v nadväzujúcich oblastiach smerom 
na sever a východ. Kolonizácia na brumovskom panstve bola ovplyvnená najmä 
situáciou v susednej Trenčianskej stolici, kde začala začiatkom 16. storočia, a kde 
šľachta podporovala najmä osídľovanie horských oblastí, ktoré neboli do tej doby 
poľnohospodársky využívané.
Prvé správy o Valachoch v okolí Vlárskeho priesmyku pochádzajú z 1. polovice 
16. storočia, kedy nízke polohy, najmä v okolí vodných tokov, boli už pomerne 
hojne osídlené domácimi obyvateľmi. Odtiaľ osídlenie pokračovalo do  vyšších 
polôh. Je potrebné zdôrazniť, že na  tomto osídľovaní sa podieľalo aj miestne 
obyvateľstvo, ktoré utekalo do  hôr pred neustálymi nájazdmi vojsk, povstalcov 
a  lúpežných skupín. Veľmi obávaní boli Kumáni, divokí bojovníci na  koňoch, 
ktorí pochádzali zo stepí severne od  Čierneho a  Kaspického mora. Zvyčajne 
tvorili samostatné sprievodné jednotky uhorských vojsk, ktoré nepodliehali 
centrálnemu veleniu, čo im umožňovalo neobmedzené drancovanie, vraždenie, 
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vypaľovanie obcí a  únosy miestneho obyvateľstva. Nemenej obávanými boli 
Kuruci, protihabsburskí uhorskí povstalci, ktorí tiež spôsobovali útek časti 
domorodého obyvateľstva do hôr.
Prichádzajúci Valasi teda túto expanziu miestneho obyvateľstva do hôr doplnili 
a  urýchlili. V  oblasti Vlárskeho priesmyku existovali dva smery kolonizácie – 
východná a  severná. Prichádzajúci so sebou prinášali nielen nový dobytok, ale 
aj nové spôsoby hospodárenia. Zatiaľ čo sa miestne ovce chovali na vlnu a mäso, 
valašský chov bol zameraný na  mlieko a  produkciu syrov. Valasi tiež výrazne 
viac využívali les na  pastvu dobytka. Vysoko v  horách tak s  podporou šľachty 
vznikali usadlosti a  okolo nich postupne narastali poľnohospodárske plochy. 
Tieto usadlosti a ich zoskupenie vznikali na úkor lesa a nazývajú sa kopanicami.
Ruka v ruke s osídľovaním lesov dochádza k nárastu ťažby dreva a hospodárskemu 
využívaniu lesov. K  masívnemu odlesňovaniu dochádza nielen v  súvislosti 
s  kolonizáciou, ale potreba dreva narastá aj so zakladaním a  rozvojom miest 
a  obcí, so zakladaním hút, pivovarov, sklární, baní, s  potrebou rozširovať 
poľnohospodárske plochy a s ďalšími výrobnými aktivitami. Les sa ťažil najskôr 
tzv. túlavou ťažbou, teda v  lese sa vyberali stromy podľa účelu spotreby, ale 
v  prípade väčšej potreby aj holorubmi. Je pochopiteľné, že najskôr sa ťažilo 
na  ľahko prístupných a  nie príliš vzdialených miestach. Postupne sa mení aj 
vlastníctvo lesov, najviac lesov má kráľ, šľachta, cirkev a začínajú sa vytvárať aj 
mestské, obecné a sedliacke lesy. S rozvojom šľachtických veľkostatkov sa rozvíja 
aj lesné hospodárstvo. V 15. storočí začína šľachta sama hospodáriť s drevom, čo 
vyžadovalo posilnenie lesného personálu a špecializovaných úradníkov. Úroveň 
a  spôsob hospodárenia s  lesom sa líšil podľa jednotlivých veľkostatkov. V  tej 
dobe však nešlo o systematické hospodárenie s lesom, ale záviselo od osobných 
skúseností správcov a  hájnikov a  všeobecne bolo zamerané na  dosiahnutie čo 
najväčšieho zisku. 
Intenzívne ťažby v  lesoch pomerne rýchlo a výrazne zhoršili ich stav. Narastali 
holiny, o ktoré sa nikto nestaral. Tie následne zarastali menej cennými drevinami 
a  krovinami, v  lepšom prípade vznikali listnaté výmladkové porasty, ktoré sa 
následne a opakovane využívali na ťažbu palivového dreva. Výmladková schopnosť 
týchto porastov opakovanými ťažbami klesala a stav lesa sa tak rýchlo zhoršoval. 
Nemožno sa preto čudovať, že zhoršujúci sa stav lesa a  narastajúci nedostatok 
dreva už neušiel pozornosti kráľa Karola IV. Ten do svojho zákonníka Maiestas 
Carolina dáva aj ustanovenie o  lesoch. Lovci a  hájnici mali zabezpečiť, aby sa 
ťažili len suché stromy a vývraty, a aby sa drevo nekradlo. Za krádež dreva mala 
byť uťatá pravá ruka. Zákonník sa však nepodarilo presadiť, a  preto v  záujme 
rozvoja krajiny došlo aj za  panovania Karola IV. k  ďalšiemu odlesňovaniu. 
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O tom, že snahy o zavedenie poriadku v hospodárení v lesoch boli už v polovici 
14. storočia myslené vážne, svedčí aj skutočnosť, že v roku 1379 bol na Chebsku 
vydaný prvý lesný poriadok v Česku. Ten stanovil, že nikto nemôže ťažiť drevo 
bez povolenia lesníka, a rovnako stanovil aj pokuty za krádeže dreva.
Neskôr sa za vlády Karola VI. (1711–1740) v dôsledku ďalšieho úbytku dreva za-
čína o  lesné hospodárstvo zaujímať aj štát. Podľa nariadenia z  roku 1713 mali 
hraničné lesy plniť najmä obrannú funkciu, preto mali byť potreby dreva pokryté 
z vnútrozemských lesov. To však ich stav ešte zhoršilo. Preto sa o 20 rokov neskôr, 
v roku 1733, Karol VI. rozhodol vydať lesné poriadky pre jednotlivé krajiny, ktoré 
mali zabrániť ďalšiemu pustošeniu lesov. Malo sa zabrániť najmä ťažbe v mladých 
porastoch, ktorá znemožňovala prirodzenú obnovu lesov. Šľachta však lesné po-
riadky považovala za obmedzenie vlastníckych práv, a preto ich nepodporila. 
Tieto snahy boli zavŕšené až za vlády Márie Terézie (1740–1780). V júli 1753 vy-
dala reskript (písomné rozhodnutie panovníka opatrené podpisom) nariaďujúce 
úspory dreva prostredníctvom používania minerálneho uhlia a rašeliny na kúre-
nie a kameňa alebo tehál v stavebníctve. Súčasťou reskriptu bol aj príkaz, aby boli 
v Prahe, Brne a Ostrave pripravené návrhy lesných poriadkov. Na základe týchto 
skutočností bol 5. októbra 1754 vydaný Cisársky kráľovský patent lesov a dreva, 
týkajúci sa ustanovení v kráľovstve Českom.    
Poriadok mal zabrániť ďalšiemu pustošeniu lesov a  zlepšeným hospodárením 
a pestovateľskou starostlivosťou zabezpečiť dostatok dreva do budúcnosti. Svoj-
voľné rúbanie bolo zakázané v panských aj mestských, obecných a poddanských 
lesoch. Rúbať sa mohlo od začiatku novembra do konca februára, v horách na zá-
klade povolenia aj dlhšie. Vlastník lesa sa musel postarať o zalesnenie vyrúbaných 
plôch. Preto boli súčasťou poriadku aj pokyny na pestovanie a zveľaďovanie lesov, 
na zber osiva a spôsoby získavania sadiva. K správe lesov mali byť ustanovení les-
ní úradníci. Kvalitné stavebné drevo sa nesmelo predávať ako palivo a predaj dre-
va do cudziny musel byť povolený dvorom alebo guberniou. V nižších polohách 
sa odporúčal holorub a na horách túlavá ťažba. Ťažbu mali vyznačovať skúsení 
lesníci. Na podporu prirodzenej obnovy sa odporúčalo ponechávať výstavky. Bolo 
prísne zakázané premieňať vyrúbané lesy na polia a  lúky. Na pálenie drevného 
uhlia sa malo používať polomové drevo a na výrobu kolomaže len peň. Prísny 
zákaz platil aj pre ťažbu živice zo zdravých stromov. Zakázané bolo akékoľvek 
pasenie dobytka, najmä kôz. Zakázané bolo hrabanie steliva, stavanie drevených 
plotov, opravy cestných podvalov a stavať máje. 
Lesný poriadok Márie Terézie bol na svoju dobu mimoriadne pokrokový, nadča-
sový a predstavoval prelom pre naše lesníctvo. Na základe správ vtedajších kon-
trolných orgánov nie všetky veľkostatky lesný poriadok spracovali a dodržiavali, 
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čo sa týkalo aj veľkostatku Brumov, ktorý túto povinnosť splnil až v náhradnom 
termíne.
Aj na uhorskej strane si šľachta začala uvedomovať význam lesov a nutnosť starať sa 
o ne. Lesy panstiev (žúp) mali na starosti župani, priamu ochranu lesov, zveri a rýb 
vykonávali lesní hájnici. Táto funkcia sa dedila. Prvá zmienka o lesných hájnikoch 
je z roku 1250. Keď v 12. a 13. storočí začali panovníci rozdávať kráľovské majetky, 
vznikajú kráľovské, cirkevné, mestské a  obecné lesy, lesy spoločností (urbárske 
a družstevné), základinové lesy a lesy súkromných osôb.
Prvé nariadenie pre kráľovské lesy v Uhorsku, ktoré bolo súčasne aj návodom 
ako v lesoch hospodáriť, vydal kráľ Žigmund v roku 1426. V roku 1561 potom 
vydal Maximilián II. lesný poriadok, ktorý v  30 bodoch zhŕňa zákazy, ale aj 
pokyny ako hospodáriť v lesoch. Novoustanovení lesmajstri a lesní správcovia 
riadili a  vyznačovali všetky činnosti. Lesný poriadok zodpovedal vtedajším 
znalostiam o lesoch, ale niektoré nariadenia v podstate platia až dodnes. Uhorský 
štát však o lesy prejavoval malý záujem a svojimi zákonmi skôr ochraňoval zver 
a ryby. Až po vyhnaní Turkov sa začal štát zaujímať o lesy, pretože počas bojov 
sa zistilo, že lesy majú aj vojenský význam. Preto sa lesy začali nielen šetriť, 
ale aj vysádzať a pestovať. V  tej dobe bol veľkým propagátorom starostlivosti 
o  lesy banský priemysel, na  ktorý mal zlý stav lesov tiež nepriaznivý dopad. 
Tieto skutočnosti viedli Uhorskú dvornú kanceláriu k odporúčaniu cisárovnej 
Márii Terézii, aby vydala lesný poriadok, ktorý by platil pre celé Uhorsko. Je 
však zaujímavé, že rovnaká inštitúcia vydanie jednotného poriadku zdržiavala, 
vraj z  dôvodu narušenia vlastníckych práv. Cisárovná však trvala na  svojom 
a  v  roku 1766, kedy bol vydaný rakúsky lesný poriadok, nariadila vydanie 
lesného poriadku pre Uhorsko. Poriadok bol vydaný v roku 1769 a v slovenčine 
vyšiel v  roku 1770 pod názvom „Porádek hor aneb lesuw zachowání“. Lesný 
poriadok mal 55  odsekov, ktoré v  koncentrovanej podobe obsahovali všetko 
lesnícke poznanie tej doby. 
Po zavedení tereziánskeho lesného poriadku boli vydávané ďalšie zákonné opatrenia 
týkajúce sa lesov. V svojej podstate boli rovnaké v celom Rakúsko-Uhorsku. 
Osemnáste storočie predstavuje pre naše lesníctvo storočie pokroku. Okrem lesných 
poriadkov sa objavuje lesnícka literatúra, začínajú vychádzať lesnícke a poľovnícke 
časopisy a zmeny nastali aj v lesníckom školstve. Dovtedy boli výukou lesníckeho 
dorastu poverení lesníci, ktorí záujemcov prijímali na učenie. Silnejúce požiadavky 
na odborné lesnícke vzdelanie spôsobili, že lesníctvo sa začalo vyučovať na pražskej 
univerzite a  začali vznikať aj lesnícke majstrovské školy. Uchádzači o štúdium 
lesníctva museli absolvovať odborné skúšky pred krajskými komisiami. Postupne sa 
prijímal celý rad ďalších opatrení, ktoré viedli k zlepšovaniu lesného hospodárstva. 
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Až do  polovice 18. storočia bol lesný personál závislý od  vrchných úradníkov 
veľkostatkov, ktorí často lesníctvu nerozumeli a lesníkov v práci obmedzovali. Až 
po vydaní lesného poriadku Márie Terézie dochádza k preneseniu zodpovednosti 
za lesné hospodárstvo veľkostatkov na lesníkov, ktorí museli mať na túto prácu 
príslušné vzdelanie. Od roku 1853 museli mať majetky s rozlohou viac ako 575 ha 
odborného lesného hospodára. Ku skúškam sa pripúšťali len absolventi lesníckych 
odborov na  viedenskej poľnohospodárskej škole, lesníckych škôl v  Bělej pod 
Bezdězem a Sovinci, ďalej absolventi gymnázií a reálok s predpísanou lesníckou 
praxou. Skúšky sa konali na lesných úradoch. 
Uvedené skutočnosti a  nariadenia sa premietali aj do  lesného hospodárstva 
brumovského veľkostatku, vrátane jeho časti na  uhorskej strane. Rod 
Illésházyovcov sa zaslúžil o  zjednotenie rozdrobeného majetku na  moravskej 
strane, a zároveň zväčšil jeho rozlohu o časť pozemkov na uhorskej strane, ktoré 
pripadali Dubnici a Trenčínu. V súvislosti s neskorším osídľovaním tohto územia 
a  jeho zlou dopravnou dostupnosťou sa toto panstvo v  porovnaní s  ostatnými 
vyvíjalo oneskorene. Svoj podiel tu zohrala aj skutočnosť, že majitelia panstva 
mali síce na  obidvoch stranách uhorskej hranice rozsiahle lesy, ale ich snahy 
o zužitkovanie lesov boli obmedzované častým nezáujmom o drevo na trhoch. 
Tento stav následne vyústil do  snahy o  miestne využitie dreva. Zakladali sa 
sklárne, drevárske prevádzky, budovala sa lesná železnica a pod.      
Poddanské obce panstva využívali lesy na pasenie dobytka, hrabanie steliva a ťažbu 
dreva na svoju potrebu. Za to platili daň z oviec, včiel a branie dreva, z kopaníc 
platili nájomné, odvádzali aj lesné obilie (svätojánske žito, miestne nazývané 
kribica) a  chmeľ. Prehľad lesov užívaných jednotlivými obcami je uvedený 
v urbárnom zozname z 25. augusta 1754. Pri niektorých lesoch je uvedené, že ide 
o nízky les alebo kroviny a pri sporných lesoch na hraniciach panstva sa uvádza 
aj upozornenie, že branie dreva je v nich životu nebezpečné.  
Urbár poskytuje aj rámcové údaje o zložení drevín v  týchto lesoch. Uvádza, že 
celková rozloha užívaných lesov obcami je 8 301 meríc (1 593 ha), z  toho viac 
ako 50 % pripadá na bukové lesy, okolo 20 % na jedľové lesy a málo sú zastúpené 
hrabové a dubové lesy.
Podľa dominikálneho tereziánskeho katastra je panstvo Brumov rozdelené na de-
väť oblastí: Brumovské, Lhotecké, Bylnické, Vlachovické, Mirošovské, Francolhot-
ské, Vysokopolské, Drnovické a Cichovské. Ich celková výmera bola 6 753 meríc. 
Tereziánsky kataster uvádza aj nájomné, ktoré obce platia z lesného obilia, včiel, 
pasenia a  brania dreva. Celkovo sa odvádzalo 381 ks kmeňov, 28 jariabkov 
a 18 líščích kožušín. Obec Štítná odvádza naviac aj z potašiarne 150 fl. V tej dobe 
mala vlastný les len obec Klobouky.
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Z druhej polovice 18. storočia sa zachovali lesné účty, a  to z rokov 1745–1748, 
1756, 1765 a  1770. Poskytujú obraz o  príjme a  výdaji klád na  rezanie na  píle 
v Brumove a Bylnici, o výrobe šindľov a o zastrelenej a chytenej zveri. 
Guľatina sa vyrábala a  dovážala výlučne robotou. Napríklad v  roku 1744 bola 
zásoba na uvedených pílach 2 765 kusov. Ročne sa na píly dodávalo približne 380 
kusov, ale narezalo sa len okolo 170 kusov. Dôvodom bolo, že vodné píly s jedným 
listom neboli schopné narezať viac. Časť guľatiny z píl sa dodávala debnárom.
Objem výroby šindľov bol vysoký, pretože väčšina budov, vrátane hradu, kostola 
a  dvorov, bola pokrytá šindľom. Za  každých 1  000 vyrobených šindľov sa 
vyplácala mzda 1 zlatý a 15 grajciarov, k tomu za každých 10 000 kusov 1 merica 
(61,5 l) chlebového obilia. Šindeľ sa vyrábal aj robotou. Ročne sa celková výroba 
pohybovala okolo 100 000 ks a viac. Na výrobu sa používala jedľa. Keďže spotreba 
vhodných jedlí bola vysoká, bol vydaný prísny zákaz používať jedle na iné účely.
Ako už bolo uvedené, najvýznamnejším lesníckym opatrením tohto obdobia bolo 
vydanie „Cisárskeho kráľovského patentu lesov a dreva“ Máriou Teréziou v roku 
1754. Stanovila sa ním povinnosť vlastníkov veľkostatkov spracovať a  uviesť 
do  praxe vlastné lesné poriadky. Na  brumovskom veľkostatku túto povinnosť 
splnil až v  roku 1765 gróf Jozef Illésházy. Poriadok bol vydaný v auguste toho 
roku v Bratislave. Zachoval sa síce len poriadok vydaný pre panstvo Vsetín, ale je 
doložené, že obdobný alebo rovnaký poriadok platil aj pre veľkostatok Brumov.
V úvode lesného poriadku sú uvedené dôvody jeho vydania. Okrem neustáleho 
úbytku lesa sa uvádza aj zhoršujúca sa kvalita lesa a najmä sa zdôrazňujú obavy 
z  nedostatku dreva v  budúcnosti. Medzi dôvodmi sa uvádza aj lesný poriadok 
Márie Terézie z roku 1754, ktorý nariaďuje zlepšenie starostlivosti o lesy. Lesný 
poriadok obsahuje celkovo 17 nariadení vo forme zákazov a príkazov, ktoré je 
možné zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

-  Prvé nariadenie poriadku zakazuje poddaným rúbať stromy bez povolenia 
vrchnosti, a to aj v lesoch, ktoré majú poddaní v užívaní. Kto zákaz poruší, musí 
zaplatiť hodnotu vyrúbaného dreva a  navyše má byť na  týždeň zadržaný vo 
väzení. V prípade opakovania previnenia má byť zadržaný na dva týždne.

-  Palivové drevo z  popadaných stromov, ktoré nemá iné využitie, si môžu 
poddaní chystať bez poplatkov, ale musia ho použiť len na  vlastnú potrebu. 
Týmto nariadením bolo potvrdené aj právo, ktoré poddaným udelil v  roku 
1700 otec Jozefa Illésházyho, Mikuláš Illésházy. Ak by poddaným nestačilo 
drevo z  popadaných stromov, mali možnosť prostredníctvom svojich fojtov 
požiadať na sviatok Sv. Václava, vrchného úradníka panstva, o  navýšenie. 
Na základe žiadosti im bude drevo vykázané, označené a zapísané do protokolu 
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na panstve, z ktorého sa zostaví celoročný výkaz. Ak by poddaní potrebovali 
stavebné drevo, musia sa obrátiť na hospodársku správu panstva a hájnik alebo 
poľovník im drevo vyznačia.

-  V  šiestom nariadení poriadku sa poddaným zakazuje zakladanie nových 
rúbanísk, ktoré boli v minulosti príčinou zničenia mnohých lesov. Pri porušení 
zákazu musí poddaný uhradiť spôsobenú škodu.

-  Ďalšie nariadenie sa týka už uvedeného zákazu ťažby jedlí vhodných na výrobu 
šindľa. Ak sa ukáže, že vyťažený strom sa na výrobu šindľov nehodí, musí sa 
zabezpečiť iné účelné využitie.

-  Deviate nariadenie zakazuje stavať ploty zo stavebného alebo šindľového dreva, 
za porušenie nariadenia sa požaduje náhrada škody. Ploty sa majú stavať živé 
alebo z  kameňa, prípadne z  palivového dreva. Na  to majú dohliadať hájnici 
a v prípade porušenia nariadenia platia pokuty aj oni.

-  Na miestach, kde je dostatok vhodnej hliny na výrobu nepálenej tehly na stavbu 
domov, sa okrem striech zakazuje použitie dreva na stavbu domov.

-  Jedenáste nariadenie zakazuje pastvu hovädzieho dobytka v  lesoch. Kozy 
sa môžu pásť v  lesoch až ku koncu roka. Porušenie zákazu sa pokutuje, a  to 
za  každý kus dobytka. Sekanie letniny je naďalej povolené s  tým, že sa má 
vykonávať v polovici vetvy a nie pri samotnom kmeni.

-  Hájnikom a  poľovníkom sa prikazuje, aby v  každoročnom výkaze označili 
stromy, ktoré dosiahli maximálny vzrast a  hodia sa na  stavebné účely alebo 
na výrobu šindľov. V záujme využitia dreva sa nemajú ohliadať na prístupnosť 
a odľahlosť takýchto stromov.

-  Polesný je povinný zaznamenať všetko vykázané drevo a pokuty za porušovanie 
lesného poriadku a  nechať to overiť u  vrchného úradníka panstva, ktorý 
následne tento záznam odošle majiteľovi panstva.

-  Lesný poriadok Illésházyovcov spolu s  lesným poriadkom Márie Terézie 
sa mal každý rok zverejňovať vo všetkých obciach panstva. Vrchný úradník 
panstva mal prezrieť lesy panstva každoročne, pričom polesný dvakrát za rok. 
Obaja mali sledovať predaj lipového dreva, ktoré sa má prednostne predávať 
tým poddaným, ktorí z neho vyrábajú riad a  rôzne nástroje. Mali tiež právo 
vykazovať drevo na opravy poddanských domov.

-  Posledné nariadenie lesného poriadku apeluje na polesných, aby na rast lesov 
a  dodržiavanie nariadení starostlivo dozerali, pretože oni a  hájnici budú 
zodpovední za škody vzniknuté nedodržiavaním nariadenia. 

Lesný poriadok obsahoval aj ustanovenia týkajúce sa poľovníctva, čo bude 
uvedené v príslušnej kapitole.    
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Za  účelom zapísania lesov do  Jozefínskeho katastra vyhotovovala šľachta tzv. 
Waldfasionen. Pre brumovské panstvo boli vyhotovené v roku 1784, obsahovali 
údaje o  rozlohe jednotlivých revírov a  druhoch drevín na  danom území. Pred 
zápisom museli byť potvrdené podpisom vrchného hajtmana panstva a cisársko-
kráľovským komisárskym úradníkom. Uvádza sa v  nich aj rubná doba, ktorá 
bola na všetkých panstvách Illésházyovcov jednotná – 100 rokov, čo pre niektoré 
dreviny nevyhovovalo.
V  tej dobe sa cena dreva pohybovala podľa jednotlivých obcí od  10 do  25 kr. 
za  siahu (3,4 m3) tvrdého dreva a  od  10 do  21 kr. za  siahu mäkkého dreva. 
Za pastvu dobytka bol poplatok 6 kr. za kus. Sedliacki hospodári mali aj robotnú 
povinnosť voziť vrchnosti palivové drevo a pne. Išlo o siahu alebo pol siahy dreva 
dvakrát za rok.
V súvislosti s predajom panstva Brumov bolo v roku 1834 vykonané jeho ocenenie, 
z ktorého vyplýva, že bolo rozdelené na šesť revírov:

Revír Brumov 1 757 jutár 720 siah t. j. 1 011,3 ha
Petrostudna 2 407  „       1  „     1 385,1 ha
Vysoké Pole  1 916  „     475  „     1 102,8 ha
Lidečko 1 371  „     391  „       789,1 ha
Kochavec 771  „   1 406  „       444,2 ha
Francova Lhota  781  „  1 246  „  449,9 ha
Spolu 9 005  „ 1 039  „   5 182,4 ha
 
Z  celkovej plochy zaberali lesy rozlohu 8  926 jutár a  1  059 siah, t. j. 5  137 ha. 
Zaujímavé informácie nám poskytuje aj rozdelenie lesných porastov do  troch 
vekových kategórií vrátane zastúpenia hlavných drevín:
a) Mýtny les (Schlagbar Forst)
               
           spolu 4 924 jutár 714 siah 55,0 %   
           buk 2 695 375 54,8 %     
           dub 469 463 9,5 % 
           jedľa 1 759 1 476 33,7 %

b) Les stredne starý (Mittelholz)
           spolu       1 180 jutár 895 siah 13,0 %   
           buk 689 477 58,4 %     
           jedľa         491           418 41,6 %
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c) Mladý les (Jungmais)     
           spolu       2 821 jutár     1 050 siah 32,0 %   
           buk           2 313             1 460    82,0 %     
           jedľa        507           1 190  18,0 %

Celkové zastúpenie drevín: buk 64,6 %, dub 5,3 %, jedľa 30,1 %. Prehľad uvádza 
len hlavné dreviny, ale v lesných porastoch sa v menšom množstve nepochybne 
vyskytovali aj ďalšie dreviny, najmä javor, lipa, breza, hrab, brest a rakyta. V tej 
dobe sa najviac cenil dub, potom jedľa a najmenej buk. Zo vtrúsených drevín sa 
cenila lipa a javor.      
Rok 1835 bol pre panstvo Brumov rokom významných zmien. Dochádza 
najmä k zmene majiteľa panstva, pretože Štefan Illésházy II., ktorým slávny rod 
vymiera, predáva panstvo za 1 400 000 zlatých viedenskému bankárovi barónovi 
Jurajovi Šimonovi Sinovi. Tým končí éra starých šľachtických vlastníkov, ktorí 
aj napriek mnohým pokrokovým činom zostávali najmä v hospodárskej oblasti 
konzervatívni. Bolo to dané aj poddanskými pomermi, ktoré šľachte vyhovovali 
v  mnohým smeroch, napríklad výrazne znižovali náklady na  ich hospodárske 
činnosti. 
Juraj Šimon Sina prostredníctvom svojho syna Šimona, ktorý bol poverený 
správou veľkostatku, v záujme ekonomickej efektívnosti novo získaných majetkov 
zavádza na panstve niektoré zásady bežné v bankovníckej praxi. V hospodárení 
vyžaduje plánovitosť, poriadok, precíznosť, disciplínu a zodpovednosť. Posilňuje 
kontrolnú činnosť a stavia na plánovitom plnení svojich hospodárskych cieľov.
S tým všetkým však súvisí aj skutočnosť, že práve z roku 1835 sa zachoval prvý 
hospodársky plán veľkostatku. Keďže do  tej doby neexistujú žiadne zmienky 
o akomkoľvek hospodárskom pláne, je možné predpokladať, že tento plán nechal 
spracovať až nový majiteľ. Ako príklad vtedy spracúvaných hospodárskych plánov 
ho popíšem podrobnejšie.
Prvý zachovaný hospodársky plán veľkostatku bol vypracovaný pre časti polesia 
Kochavec, nazývané Hrůn a Zelensko. Vypracoval ho polesný František Krepler 
na  dobu 56 rokov, teda do  roku 1891. Autor predpokladal, že tieto časti môžu 
56 rokov pokrývať potrebu dreva pre sklárne Sv. Sidónia a Sv. Štepán.
Obe časti polesia boli rozdelené na šesť dištriktov. Prevažne vysoký bukový les 
(semenného pôvodu) sa mal využívať na  produkciu paliva, čo znamená, že sa 
nemal ťažiť výberovým rubom. Počas spracovania plánu boli historicky prvýkrát 
riadne vyznačené hranice polesia a porasty boli rozdelené podľa veku. I. veková 
trieda (80–100 a  viac rokov) mala rozlohu 110 jutár a  286 siah, t. j. 63,4 ha. 
Najviac bola zastúpená II. veková trieda (50–80 rokov) s  rozlohou 191 jutár 
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a 86 siah, t. j. 109,9 ha. III. veková trieda (25–50 rokov) mala rozlohu len 24 jutár 
a 1221 siah, t. j. 14,3 ha. Obnovná doba bola stanovená na 56 rokov preto, aby 
nedošlo k  znehodnoteniu prestarnutých porastov, ktoré mali vek aj okolo 
200 rokov. Obnova mala 4 časové intervaly s dĺžkou 14 rokov.
Druhá časť hospodárskeho plánu nazvaná Wirtschafts – Register popisuje po-
rasty, ktoré sa budú ťažiť v  jednotlivých časových intervaloch. Uvádza sa tu aj 
spôsob ťažby, vyčistenie rúbanísk a ich zalesnenie. Usporiadanie ťažieb bolo roz-
delené do  piatich oddelení, pri každom sa popisuje zloženie porastu, jeho vek 
a terén. Od prístupnosti porastu záviselo, akým spôsobom sa drevo zužitkuje. Pre-
dávalo sa buď okolitým obciam alebo sa nechávalo pre potreby panských dvorov. 
Na sklad dreva v Brumove sa dopravovalo v menšom množstve, a to len z jedného 
oddelenia. 
Z  celkovej rozlohy zmapovaných dielov 404 jutár a  1393 siah (233 ha) bola 
na ťažbu určená plocha 387 jutár (223 ha) na 56 rokov, t. j. ročná ťažba bola na plo-
che 6,91 jutár (cca 4 ha). Najskôr sa mali ťažiť porasty staršie ako 100 rokov, najmä 
ak sa už zmladzovali. Ťažba sa mala vykonávať koncom zimy a veľmi šetrne, aby 
sa ochránilo zmladenie. Miesta bez zmladenia sa doplňovali výsadbou šesťroč-
ných sadeníc buka, 2–3 ročnými sadenicami jedle alebo riadkovou sejbou bukvíc, 
žaluďov, smrekovcových a smrekových semien. Na vhodných miestach sa v záuj-
me podporenia prirodzeného zmladenia odporúčal clonný rub. Semenné stromy 
mali zostať v poraste dovtedy, kým zmladenie dosiahne výšku 1 stopy (32 cm). Až 
potom sa mal vykonať dorub. Vplyvom značnej spotreby dreva pre sklené hute sa 
postupne zvyšoval rozsah clonných rubov. Ak sa nesplnila plánovaná ročná ťažba, 
ťažobné zásahy sa umiestňovali aj do vhodných, t. j. prístupných, mladších poras-
tov. Toto však hospodársky plán neodporúčal, no taká bola prax.   
Pokiaľ ide o objem vyťaženého dreva, tak napríklad v zimnej sezóne 1835–1836 sa 
vyťažilo 135 siah (459 m3) palivového dreva a 176 siah (598  m3) dreva stavebné-
ho, náraďového a pre hospodárstvo. Objem ťažby dreva sa ročne menil, postupom 
času narastá podiel palivového dreva na úkor dreva pre hospodárstvo.
Pri mladých porastoch, t. j. do 25 rokov, sa často pristupovalo k vyrubovaniu ne-
žiaducich drevín, napríklad brezy, osiky, rakyty, ktoré obmedzovali rast hlavných 
drevín. Ak boli vyrúbané miesta väčšie, mali sa osiať bukvicou alebo žaluďom.
Zachovaný prvý hospodársky plán je nesmierne cenný aj preto, že sa týka menšej 
časti brumovského veľkostatku. Dokladá nám konkrétne spôsoby hospodárenia 
v lese, spôsoby prirodzenej a umelej obnovy porastov, zavádzanie nových drevín 
(smrek, smrekovec), spôsoby využívania dreva a v neposlednom rade aj vysokú 
odbornú úroveň časti personálu, konkrétne polesného. Plán obsahuje niekoľko 
pokrokových prvkov vrátane evidentnej snahy o  udržanie trvalej produkcie 
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kvalitného dreva. Potvrdzuje aj pokrokovosť nového majiteľa veľkostatku, ktorý 
vytvára priestor aj podmienky na uplatnenie nových spôsobov obhospodarovania 
lesov. Pozitívny vplyv baróna Juraja Šimona Sinu sa potvrdzuje aj tým, že ešte pred 
zrušením poddanskej roboty nariadil, aby sa spracovali hospodárske plány aj pre 
obecné lesy. Napríklad pre obecné lesy Brumova spracoval plán lesmajster Juraj 
Schüffle v roku 1846. Vrchnostenský lesný úrad v Brumove stanovil na spracovanie 
plánu základné zásady, ako je spôsob merania lesa, rozdelenie lesa, rubnú dobu 
a výpočet etátu.
Lesy obce Brumov mali rozlohu 372 jutár a  1528 siah (214,6 ha). Mali štyri 
časti, ktoré boli od obce vzdialené maximálne hodinu chôdze. Rubná doba bola 
pre všetky časti stanovená na 100 rokov. V porastoch prevažoval buk, v malom 
rozsahu bola zastúpená jedľa. Obidve dreviny sa čiastočne zmladzovali, ale 
následne boli zmladenia ničené pastvou dobytka. Do  tej doby sa umelá sadba 
alebo sejba nevykonávala. Hospodársky plán stanovil používať namiesto túlavej 
ťažby holorub a clonný rub, prirodzené zmladenie sa malo dopĺňať sejbou bukvice, 
žaluďa, smrekového a borovicového semena. Objem ročnej ťažby bol v priemere 
400 siah (1360 m3). Pre zaujímavosť, dnes má mesto Brumov-Bylnice 216,80 ha 
lesa a  ročne sa priemerne ťaží 1800 m3, t. j. 8,30 m3/ ha. Maximálna prípustná 
výška ťažby je až 10 m3/ha na  rok. Okrem uvedených hospodárskych plánov 
sa z  19. storočia zachoval ešte plán obce Vlachovice. Boli však spracované pre 
celý brumovský veľkostatok, čo uvádza v  textovej časti lesného hospodárskeho 
plánu pre revír Brumov revírnik Pavel Schmidt, ktorý ho spracoval ako súčasť 
skúšky pre samostatných lesných hospodárov. Uvádza, že tieto hospodárske 
plány spracoval lesný správca Pacher v  roku 1873. Plány sa nezachovali, boli 
pravdepodobne zničené pri katastrofálnej povodni v roku 1919, ktorá postihla aj 
lesný úrad Brumov vrátane archívu. 
Z  roku 1845 sa zachoval aj register lesných škôd – Waldschaden Register, 
zahŕňajúci všetky polesia. Najväčšie škody boli na polesí Brumov, kde spôsobili 
poškodenie 208 kmeňov tvrdého dreva a 50 kmeňov mäkkého dreva v celkovej 
hodnote 300 zlatých a 33 grajciarov viedenskej meny. Okrem toho sa zmieňujú 
časté krádeže haluziny, hrabanky, pastva dobytka, najmä oviec. Podobné škody sú 
aj na ostatných polesiach, no v podstatne menšom rozsahu. 
Krádeže je potrebné dávať do súvislosti aj so značnou chudobou, ktorá bola pred 
rokom 1835 prehlbovaná tým, že vrchnosť zaberala obecné lesy a  zakazovala 
poddaným brať v nich drevo a stelivo, alebo ich v týchto zdrojoch obmedzovala. 
V  niektorých prípadoch vrchnosť dokonca zalesňovala obecné pastviny, čo 
vyústilo do  podania 18 petícií Moravskému snemu, v  ktorom videli poddaní 
svojho ochrancu. Až po roku 1848 sa tieto lesy vrátili do obecného užívania.
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Určitú predstavu o  stave lesov brumovského panstva v  polovici 19. storočia 
dávajú tzv. „Oceňovacie operáty“ vyhotovené okresnými oceňovacími komisiami 
v  rokoch 1841–1850. Poskytujú síce veľa údajov, no tie majú väčšinou len 
všeobecný charakter. Operáty rozdeľovali lesy do niekoľkých tried podľa drevín, 
ich výnosu a  dopravnej dostupnosti. Napríklad pri obci Brumov prvá trieda 
vysokokmenného lesa obsahuje drevinu buk so 120-ročnou rubnou dobou 
a výnosom 180 dolnorakúskych siah na 1 jutro. Samozrejme za podmienky, že 
porasty budú blízko obce.
Z druhej polovice 19. storočia sa zachovalo niekoľko lesníckych máp z polesia 
Lidečko, Kochavec a  Vysoké Pole. Nemenej zaujímavým bol náhodný nález 
zväzku lesníckych máp z  polesia Vlára. Všetky tieto dokumenty majú určitú 
výpovednú hodnotu o  úrovni hospodárenia v  lesoch. Napríklad mapa polesia 
Kochavec je z  roku 1867 a  zobrazuje hranice jednotlivých oddelení, ktoré sú 
buď prirodzené (väčšinou potoky) alebo umelé. Na mape sa už uvádzajú plochy 
zalesnené smrekom, zatiaľ čo na oceňovacích operátoch ešte nebola o smreku ani 
zmienka. To znamená, že prvá výsadba smreku sa vykonala až v druhej polovici 19. 
storočia. Na tejto mape sa nachádza aj holina označená ako milíř (Kohlplatz), kde 
sa pálilo drevné uhlie. Vekové triedy sú na mape rozlíšené farebne. I. veková trieda 
zahŕňa porasty staré 75 rokov a viac (na mape nie je farebne), II. veková trieda 
50–75 rokov (vyfarbená na modro), III. veková trieda 25–49 rokov (vyfarbená 
na červeno) a IV. veková trieda 1–24 rokov (vyfarbená tmavosivo). Podobne sú 
spracované aj mapy zachované z polesia Lidečko a Vysoké Pole. Vyplýva z nich 
tiež, že staré jedľovo-bukové porasty sa obnovujú clonným rubom a  okrem 
smreku sa na obnovu využíva aj borovica a smrekovec.
Šťastnou náhodou boli z tohto obdobia získané mapy z polesia Vlára. Pri oprave 
budovy ústredia Lesného závodu Brumov v  80. rokoch minulého storočia bol 
náhodne odkrytý priestor, ktorý vznikol predošlým (letopočet nie je známy) 
znížením stropov na prízemí budovy. V tomto priestore našli robotníci zväzok 21 
lesníckych máp z  druhej polovice 19. storočia, ktoré zachytávajú bezprostredné 
okolie Vlárskeho priesmyku smerom na  severovýchod a  juhozápad. Jednotlivé 
mapy majú označenie buď revíra a  lesnej časti (Waldteil) alebo len lesnej časti. 
Väčšina máp je vyhotovená v  2–3  identických exemplároch, ktoré mali zrejme 
rôzne použitia. Do máp používaných vo vonkajšej prevádzke sa zapisovali rôzne 
prevádzkové poznámky.        

Prehľad nájdených máp a ich popis: Chladný vrch 3 ks vyhotovené v roku 1868, 
Jurův vrch 2 ks, Revír Petrostudna, lesná časť Hradský díl 2 ks, Revír Petrostudna, 
lesná časť Podílí 1 ks, Revír Petrostudna, lesná časť Podílí 2 ks, Lesná časť Nadříčí 
2 ks, Revír Petrostudna, lesná časť Lesek a Tratihůšť 2 ks, Lesná časť Javorník II 
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Lesnícka mapa z polovice 19. storočia, lesná časť Chladný Vrch, zhotovenie mapy sa datuje 30. 10. 1868.
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1 ks, Lesná časť Okrouhlé z r. 1869 3 ks a geometrický plán z revíra Petrostudna, 
datovaný 27. 8. 1855, zachytávajúci priebeh hranice Lesek, Pirtě a Tratihůšť 1 ks. 
Niektoré mapy sú opatrené nečitateľným podpisom autora, najčastejšie sa vyskytuje 
podpis „Rokitanský“. Väčšina máp nie je datovaná, ale z letopočtov uvádzaných pri 
jednotlivých porastoch je zrejmé, že pochádzajú z rovnakého obdobia. Mapy sú 
precízne a úhľadne spracované, hlavné údaje sú napísané kaligrafickým písmom. 
Bohužiaľ, všetky lesnícke údaje sú síce napísané veľmi úhľadne, ale nečitateľne. To 
platí aj o poznámkach. Bolo by veľmi prospešné dať tieto texty preložiť, respektíve 
rozlúštiť, špecializovaným znalcom písma. Rozdelenie lesa na  vekové triedy je 
obdobné s rozdelením lesa uvádzaným na mape polesia Kochavec. 
Je pravdepodobné, že na  zhotovení lesníckych máp veľkostatku Brumov sa 
podieľalo viac autorov. Materna uvádza, že na niekoľkých mapách je podpísaný 
lesník Pacher. Ide o lesného správcu z Brumova, ktorý absolvoval lesnícku školu 
v  Dačiciach, následne pracoval na  niekoľkých panstvách a  v  roku 1845 vstúpil 
do služieb baróna Sinu na statku Fahrfeld v Rakúsku. V roku 1847 bol ustanovený 
lesným správcom v Brumove, kde slúžil až do svojej smrti, t. j. do roku 1882. V tej 
dobe vlastnila panstvo dcéra Šimona Juraja Sinu Ifigénia.
Za jej panovania bol zriadený inšpektorát v Brumove, ktorý dohliadal na všetky 
lesy majiteľky. Podliehali mu 4 lesné úrady:    

  1.  Lesný úrad Brumov, 5 revírnikov
  2.  Lesný úrad Dubnice, 7 revírnikov
  3.  Lesný úrad Stará Bystřice, 2 revírnici
  4.  Lesný úrad Baan, 1 revírnik

Materna uvádza, že za majiteľky Ifigénie de Castris pre časť revíra Brumov, zva-
nú Hložec, vypracoval Pavol Schmidt v  rámci písomnej práce na  skúšku pre 
samostatných lesných hospodárov lesný hospodársky plán. Predpokladaný rok 
spracovania je 1885, celková rozloha Hložca bola 1046 jutár (602 ha), na juho-
východnom okraji Hložca leží hrad Brumov. Z hľadiska lesníckych informácií je 
práca revírnika Schmidta zaujímavá. Uvádza, že prírodné podmienky Hložca sú 
priaznivé na pestovanie jedle a buku a len na určitých lokalitách je možné zavá-
dzať smrek. V tej dobe bolo zastúpenie jedle 37%, buku 32%, smreku 24% a zo-
stávajúcich 7%  tvorila borovica, breza a  osika. Porasty boli väčšinou zmiešané, 
dobrej bonity a bolo nutné ich vyčistiť od nežiaducich drevín, najmä brezy, osiky 
a bukových výmladkov. 
Podľa zastúpenia vekových tried sa autor domnieva, že v predošlých dobách tu 
prevládal hospodársky spôsob výberový či túlavý. Okrem výberovej ťažby sa 
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vykonávala aj presvetľovacia ťažba, ktorá umožňovala prirodzenú obnovu. Roč-
ný etát obnovnej ťažby dosahoval priemerne 1906 m3, z toho 1531 m3 ihličnatej 
a 375 m3 listnatej hmoty. Už v tej dobe nebol potrebný záujem o bukové drevo, čo 
spôsobovalo nárast zásob starých bukových porastov. Do predrubných ťažieb sa 
vtedy zahŕňali nielen systematické prebierky spolu s čistiacimi a vypratávajúcimi 
výrubmi, ale aj ťažba prestarnutých stromov, suchárov a zlomov. 
Keďže v Hložci prevažovali jedľovo-bukové lesy, ktoré sa zmladzovali prirodzenou 
cestou, smrek sa vysádzal len na nové rúbaniská alebo sa spolu so smrekovcom po-
užíval na vylepšovanie. Na vypestovanie potrebného množstva sadeníc smreku bola 
založená lesná škôlka s rozlohou 0,18 ha, ktorá pokrývala potrebu týchto sadeníc.
Z celej práce revírnika Schmidta vyplývajú nasledujúce odporúčania:

  1.  Lesník by sa mal usilovať o dosiahnutie normality stavu lesa, najmä   
vekových tried.

  2.  Na základe periodického zisťovania stavu lesa premyslene navrhovať   
plán ťažieb.

  3. Niekoľkými novými obnovnými prvkami vytvoriť viac stien na výrub.
  4. Zvýšenie prírastku podporiť plánom prerezávok a  prebierok, a  taktiež 

vhodným druhovým obnovným zložením.
  5. Obnovovať zariadenie lesov po desaťročiach.
  6. Pestovať zmiešané lesy, pretože listnaté obohacujú pôdu a výskyt rôznych 

drevín v  ročnej ťažbe lepšie zodpovedá možnostiam predaja dreva. 
Zdôrazňuje tiež, že zmiešané lesy sú odolnejšie voči snehu a vetru. Odporúča 
uprednostňovať jedľu pred smrekom, jedľu nazýva „heimaticher Baum“.

  7. Potrebné sadenice vypestovať v  škôlkach, pestovať sa majú silné a zdravé 
sadenice zo škôlok. Odporúča spon výsadby 1,24–1,50 m.

  8. Na  mokrých miestach používať kopčekovú sadbu a  následne prípadne 
odvodniť.

  9. Kultúry čistiť od osiky, brezy a zakrpatených bukových výmladkov.
10. Lesné klčovanie s ohľadom na prirodzenú obnovu povoľovať len výnimočne.
11. V lese má byť dostatok udržiavaných lesných ciest.
12. Proti lykožrútovi smrekovému pokladať lapáky.
13. Rúbaniská sa majú voliť, pokiaľ možno, s ohľadom na odvoz dreva a terén,  

steny rúbaniska majú byť rovné.
14. Ročný etát nemusí byť presne dodržaný, ale vyrovnanie sa musí vykonať vždy 

do 51 rokov. V prípade živelnej pohromy idú tieto ťažby na úkor rubných ťažieb.
15. Ročný etát sa má vyrovnať aj po stránke sortimentov, musia byť dodržané 

predrubné ťažby.
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16. Každú zmenu hraníc bezodkladne hlásiť lesnému úradu, hraničné kamene 
pravidelne kontrolovať.

17. Všetky práce v lese by mali vykonávať miestni obyvatelia. Za prácu dávať 
haluzinu, palivo zo suchárov, hrabanku a trávu.

Hospodársky plán a  všetky súvisiace odporúčania revírnika Pavla Schmidta 
boli na  svoju dobu prekvapivo profesionálne, pokrokové a  svedčia o  tom, že 
tento pracovník, profesiou zememerač, dobre ovládal aj lesnícku profesiu. Sídlil 
v Brumove, na ochrannú službu mal k dispozícii 3 hájnikov. Podliehal lesnému 
inšpektorátu v Brumove. 
Vďaka výpisom z  lesných a  účtovníckych hlavných kníh sú známe výšky 
ťažieb na veľkostatku v  rokoch 1864–1884. Priemer ročnej ťažby na moravskej 
časti veľkostatku je 27 568 m3, plocha lesnej pôdy je 10 340 jutár, t. j. 5 951 ha. 
Priemerný výnos ťažby z  1 ha je teda 4,6 m3. V  ďalších rokoch ťažba kolísala. 
V ťažobnom období rokov 1886/87 bol návrh ťažby 18 465 m3, z toho úžitkové 
drevo bolo 14 201 m3, stavebného dreva 3 514 m3, kôra 14 m3, haluzina 735 m3. 
Pred predajom panstva, v  ťažobnom období 1892/93, bola navrhnutá ťažba vo 
výške 30 000 m3, čo lesný inšpektorát považoval za príliš vysoký návrh. Okrem 
ťažby naďalej prebiehalo hrabanie steliva, v  rokoch 1874–1884 sa vyhrabalo 
celkovo 12 636 fúr steliva.
Okrem prirodzenej obnovy sa vykonávala aj výsadba sadeníc a  sejba semien. 
V roku 1886 bolo na panstve 49 škôlok s celkovou rozlohou 1,53 ha. Semená sa 
pre všetky lesné úrady panstva dodávali firmou Wallpach v Insbrucku. Napríklad 
návrh z  rokov 1886/87 uvádza výsadbu nových kultúr na  ploche 101,66 jutár 
a vylepšenie na ploche 98,87 jutár (celkom 200,53 jutár, t. j. 115,40 ha). Navyše 
sa mala uskutočniť podsejba jedľového semena na ploche 40,50 jutár (23,3 ha). 
Na  to sa malo použiť 515  660 smrekových sadeníc, 93  500 ks smrekovcových 
sadeníc a  14 kg jedľového semena. Z  toho vyplýva, že na  1 ha holiny sa sadilo 
5 300 sadeníc a na podsejbu 1 ha sa použilo 0,60 kg jedľového semena. 
Pokiaľ ide o škody na lesoch, najviac panstvo postihoval vietor. Napríklad v roku 
1883 vietor poškodil 2  452 kmeňov. Na  mladých smrekových porastoch často 
škodil sneh a v správe z roku 1892 bol hlásený sporadický výskyt mníšky.
V  čase, kedy veľkostatok vlastnila Ifigénia de Castris, sa drevo z  veľkostatku 
predávalo najmä dvom kupcom, a  to firme Jakuba a  Jozefa Kohna zo Vsetína 
a firme Eissler. Tieto firmy kupovali najmä guľatinu, palivo sa predávalo sklárňam 
Sv. Štěpán a Sv. Sidónia. Časť úžitkového dreva z oblasti Lidečka a Francovej Lhoty 
brala firma bratov Thonetov z Bystrice pod Hostýnom. Išlo o bukovú guľatinu 
v množstve 1 350–1 500 m3 ročne, čo bolo zmluvne dohodnuté na dobu 25 rokov.
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Drevo sa týmto firmám predávalo „na pni“, a  to v  celých lesných tratiach. 
Predmetom zmluvy bola aj doba, do ktorej musela firma drevo vyťažiť, napríklad 
5 rokov. Vyrobenú guľatinu zmeral pracovník veľkostatku, a až potom sa predalo 
kupcovi. Kupec vyrábal aj palivo, to však zostávalo veľkostatku, ktorý kupcovi 
uhradil výrobné náklady. Súčasťou zmluvy bolo aj ustanovenie, že veľkostatok 
musel pred začatím ťažby uviesť cesty do prevádzkyschopného stavu, počas ťažby 
udržiaval cesty kupec na svoje náklady.
V  roku 1882 dodal veľkostatok sklárňam 12  000 priestorových metrov, z  toho 
do Sv. Sidónie 7 500 a do Sv. Štěpána 4 500 priestorových metrov. Na dodávkach sa 
podieľal lesný úrad v Brumove a v Dubnici. Prevažovalo palivo bukové a dubové, 
ale dodávalo sa aj brezové, osikové a  ihličnaté. Značnú časť vyrobeného paliva 
spotreboval aj veľkostatok. 

Drevo z Hložca kupovala prevažne firma bratov Eisslerovcov. Jedľové výrezy sa 
predávali za 4,50 zl./m3, bukové výrezy na nábytok za 3,50–4,50 zl./m3 a stavebné 
drevo za 3 zl./m3. Palivo vyrobené v Hložci sa dodávalo do panského pivovaru, 
na deputáty zamestnancom a v menšom množstve sa aj predávalo. Cena paliva 
za  priestorový meter (dĺžka 0,80 x šírka 1,00 x výška 1,30 m) bola za  štiepané 
palivo dubu 1,80 zl., buku 2,00 zl., brezy 1,80 zl., jedle a  smreku 1,60 zl., osiky 
1,40 zl.
Po  zakúpení panstva Jurajom Šimonom Sinom (1835) malo panstvo pomerne 
početný personál. Dvory Brumov, Bylnice, Petrova Studna, Kochavec, Štítná, 
Vlachovice, Mirošov, Planá, Lačnov a Vysoké Pole boli vedené vo vlastnej réžii 

Historická podoba sklárne Sv. Sidónia.
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a  taktiež lesný personál pre správu šiestich revírov, t. j. Brumov, Kochavec, 
Francova Lhota, Vlára, Lidečko a  Vysoké Pole. Už v  roku 1885 mal však 
veľkostatok vo vlastnej réžii už len dva dvory (Štítna, Mirošov). Správcom bol 
Emil Páral, kontrolórom Ignác Tichý, účtovníkom František Miča. Lesný personál 
tvorili nadlesný Edmund Kresz, lesný adjunkt a zememerač Pavel Schmidt, lesný 
na  Vláre František Kolář, na  Vysokom Poli Josef Hrodek, na  Lidečku Jindřich 
Brunner, vo Francovej Lhote Antonín Píč, na  Kochavci Adalbert Liebl a  pisár 
lesného úradu Jan Hanáček. V  jednotlivých revíroch boli ešte revírni lesníci 
a k nim pridelení hájnici. Pred predajom veľkostatku sa k  jeho zamestnancom 
rátal ešte vedúci pivovaru Václav Růžička, sládok Hugo Forman, lekár veľkostatku 
František Pluskal a správca záhrad František Niklas. 
Ďalším významným rokom v histórii brumovského veľkostatku bol rok 1894, 
kedy Ifigénia D´Harcourt, vplyvom svojej nepriaznivej finančnej situácie, pre-
dáva panstvo Antonovi Dreherovi z Klein Schwechatu pri Viedni. Rod Sinov-
cov vlastnil toto panstvo 59 rokov. Všetky dostupné informácie dokladajú, že 
ich hospodárska činnosť bola všestranne veľmi úspešná, čo platí predovšetkým 

o  Jurajovi Šimonovi Sinovi a  jeho 
synovi Šimonovi. Boli pokrokoví, 
do všetkých činností zaviedli systém, 
poriadok a  moderné poznatky, čo 
platilo najmä pre lesné hospodárstvo. 
Možno teda predpokladať, že Anton 
Dreher prevzal veľkostatok a jeho per-
sonál v dobrom stave. Hoci ide o re-
latívne nedávne obdobie, o  prvých 

Detail lesníckej mapy lesnej časti Chladný Vrch 
(30. 10. 1868), Brumov.

Lesnícka mapa z  polovice 19. storočia, lesná časť 
Jurov Vrch.
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25. rokoch pôsobenia Antona Drehera na veľkostatku nemáme ucelené informá-
cie. Dôvodom je katastrofálna povodeň, ktorá 2. 7. 1919 postihla Brumov a, vzhľa-
dom na polohu, najmä lesnú správu a jej archív. Stav lesného hospodárstva je teda 
možné posudzovať len z útržkov ústredných správ, kontrolných správ, záznamov 
k hospodárskym plánom alebo z hodnotenia veľkostatku v rámci dedičských ko-
naní. V záujme objektivity je pri hodnotení hospodárskej činnosti Dreherovcov 
na veľkostatku potrebné vziať do úvahy aj také skutočnosti, ako sú dve svetové 
vojny, rozpad Rakúsko-Uhorska a tragické úmrtia mužských členov rodiny po-
čínajúc rokom 1914. To všetko predstavovalo roky prekonávania neočakávaných 

Detail lesníckej mapy z polovice 19. storočia, lesná časť Javorník. Zhotoviteľ mapy Rokitanský.
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ťažkostí a nakoniec rýchly a úplný zánik pivovarníckeho impéria rodiny Drehe-
rovcov, čo znamenalo najmä pre veľkostatky stratu finančného zázemia. 
Na  základe požiadavky lesného úradu v  Brumove bol v  roku 1913 spracovaný 
znalecký posudok stavu revíra Brumov a  Vysoké Pole. Drevinové zloženie 
zodpovedalo popisom vtedajších hospodárskych plánov, ale autor kritizuje 
zastaranosť máp, nezodpovedajúce výnosové tabuľky, nevhodnosť stanovišťa 
niektorých vysádzaných drevín a  nekvalitne vykonané prebierky. Stav revíra 
Vysoké Pole hodnotil lepšie. Zachovala sa aj reakcia na  tento posudok 
od  lesného poradcu Hrdliczku, ktorý kritiku trochu zmiernil, obidva revíry 
považuje za  zložité z  dopravného hľadiska, i  z  hľadiska prehľadnosti porastov. 
Z týchto správ rovnako vyplýva, že A. Dreher hospodáril podľa hospodárskych 
plánov. Tie mali však rôzne úrovne spracovania.
Významným informačným materiálom sú aj tzv. lesné správy, ktoré sa v rokoch 
1916–1918 zasielali z jednotlivých revírov na ústredie v Brumove. Poskytujú nám 
obraz o hospodárení na veľkostatku počas 1. svetovej vojny.          

Ťažilo sa dvojmužnými ručnými pílami a  približovalo sa koňmi. Vojna však 
spôsobovala trvalý nedostatok nielen pracovníkov všetkých kategórií, ale aj koní. 
Nedostatok sa čiastočne riešil využívaním ruských vojnových zajatcov, najmä 
na ťažbu dreva. Napríklad v roku 1917 pracovali v revíre Vlára a na lesnej správe 
Ľuborča. Vyrábali prevažne palivo pre skláreň Sv. Sidónia.
Okrem režijných pracovníkov pracovali na  veľkostatku aj firmy, ktoré mali 
s veľkostatkom zmluvy na odber dreva. Išlo o firmy Bratov Bubelových Vsetín, 
Eissler Vsetín, Holz-Handles a. g. z Viedne, Thonet Vsetín a Jacob a Josef Kohn. 
Zo správ sa dozvedáme aj o dodávkach paliva pre skláreň Sv. Sidónia. Malo sa 
dodať 4000 m3 bukového paliva z revíra Vlára, čo nestačilo a zvyšok dodával lesný 
úrad Ľuborča.
Z  januára roku 1916 sa zachoval rozpočet lesného úradu Brumov. Na  rozlo-
he lesnej pôdy veľkostatku 8000 ha sa malo vyťažiť 32 000 m3 dreva, t. j. prie-
mer 4 m3/ha. Z tohoto množstva sa rátalo 24 000 m3 úžitkového dreva v cene 
408 000,– K (17,– K/m3), paliva 8 000 m3 v cene 24 000,– K (3,– K/m3). Ceny 
za drevo predstavovali 432 000,– K. 
Náklady na ťažbu sa rátali vo výške 36 800,– K. Cena za výrobu úžitkového dreva 
sa pohybovala okolo 0,90 K/m3, cena paliva okolo 1,45 K/m3.
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Výdaje na réžiu a správu:  

- Daň a prirážka na 8000 ha lesa (5,– K/ha)            40 000,– K
- Poistenie objektov 2 000,– K
- Úrazové poistenie pracovníkov v lese                 250,– K   
- Údržba objektov 5 000,– K   
- Stavba a údržba ciest 15 000,– K
- Kúrenie a osvetlenie kancelárií 800,– K
- Platy lesného úradu a dôchodky 8 500,– K
- Plat polesného 3 500,– K
- Plat siedmich revírníkov (po 3000,– K) 21 000,– K
- Plat 31 hájnikov (po 800,– K) 24 800,– K
- Neočakávané výdavky 13 000,– K       
SPOLU výdavky 133 850,– K

Čistý zisk lesného úradu sa teda predpokladal vo výške 261 350,– K.

Okrem platu dostávali zamestnanci lesnej správy aj deputát vo forme dreva 
na kúrenie, sena pre dobytok, zrna, zemiakov, mlieka a jačmeňa. Zatiaľ čo revírnici 
mali služobný byt zadarmo, hájnici si museli ubytovanie zabezpečovať sami 
vrátane úhrady. Nedostávali ani šaty, topánky a  deputát. Pritom, ako popisuje 
hájnik Jozef Išpold z Hornej Lidče v žiadosti o dôchodok, ich pracovná náplň bola 
značná. Slúžil na území s rozlohou 400 ha, vykonával dozor pri ťažbe, zalesňovaní, 
prácach v  škôlkach, opravách ciest, vyvetvovaní a  jeho úlohou bolo tiež merať 
drevo pri príjme a  výdaji a  dohliadať na  odvoz dreva. To všetko mal písomne 
zaznamenávať a následne odovzdávať vedeniu veľkostatku. Pracoval 8–16 hodín 
denne za každého počasia. V rokoch 1914–1919 poberal plat 2,– K na deň. Lesní 
robotníci sa najímali najmä v  zime a  boli odmeňovaní v  naturáliách. Stáli 
robotníci sa zamestnávali najmä na píle v Bylnici.
Od roku 1914 je možné čerpať informácie o hospodárení v  lesoch veľkostatku 
a  ich stave zo správ kontrolných orgánov, z  nových hospodárskych plánov 
a  z  inventarizácií lesov súvisiacich s  úmrtím niektorých členov rodiny, najmä 
hlavného dediča majetkov Oscara Drehera.
V  roku 1920 vykonal inšpekciu vo všetkých revíroch veľkostatku s  výnimkou 
revíru Vlára vrchný lesný radca Adolf Jelínek. Jeho správa, ktorú podal na ústredie 
riaditeľstva veľkostatku, poskytovala informácie o stave lesov a bola v mnohých 
smeroch aj kritická. Konštatoval, že prevažujú 40–60 ročné lesy, a  potom lesy 
staršie ako 80 rokov. V mladších porastoch dominuje smrek, porasty sú v zlom 
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stave v dôsledku nevykonávaných prebierok a nespracovaných náhodných ťažieb. 
Staršie porasty sa vyskytujú prevažne v zle dostupných lokalitách. Veľmi kriticky 
sa stavia k skutočnosti, že lesný hospodársky plán, ktorý bol vypracovaný pred 
30 rokmi, sa postupne neobnovoval. Na celkovom stave lesa sa podpísala jednak 
vojna, ale aj skutočnosť, že tento celok mal nezvyčajne veľký nedostatok lesných 
a  odvozných ciest, čo ovplyvňovalo predaj dreva. Kritizované sú aj zmluvy 
s  veľkokupcami dreva, ktoré sa uzatvárajú na  veľa rokov, čo znižuje výnosy 
veľkostatku, pretože ceny sa nemôžu prispôsobovať aktuálnym cenám na  trhu. 
Naopak bol chválený stav zalesňovania.
Hospodársky plán revíra Vlára z  roku 1924 nám dáva ucelený obraz o zložení 
porastov. Dominoval tu buk a jedľa vo všetkých vekových triedach, z listnatých 
stromov sa vyskytoval ešte javor, hrab, dub a jaseň, z ihličnatých stromov smrek 
a smrekovec. Smrekové porasty mali v tej dobe 70 rokov, čo časovo zodpovedá 
dobe, kedy sa na  veľkostatku vysádzal. V  tomto revíre sa nachádzala zvernica 
s  jeleňou a  diviačou zverou, kde boli zaznamenané značné škody lúpaním 
a ohrýzaním.
Počas celého obdobia, kedy na veľkostatku hospodáril Anton Dreher, boli značné 
ťažkosti s odbytom dreva vo všeobecnosti, a najmä s bukovým. Tieto problémy 
neriešili už existujúce sklárne, preto majiteľ vybudoval ďalšiu veľkú skláreň 
v  Nemšovej, cementáreň v  Hornom Srní, budoval píly a  pripravoval výstavbu 
celulózky a  papierne vo Vlárskom priesmyku, ktorej architektonický návrh sa 
zachoval dodnes. Súčasne musel riešiť aj problém veľkej vzdialenosti lesných 
porastov k najbližším cestám. Pohybovala sa v rozpätí 8–12 km, a to v dobe, kedy už 
bola v prevádzke železničná trať cez Vlársky priesmyk (od roku 1888). Výsledkom 
týchto snáh bolo aj vybudovanie lesnej úzkokoľajnej železnice pri lesnom úrade 
Ľuborča. Železnica mala dĺžku 14 km a viedla z Ľuborče do Podkopaného. Drevo 
sa prepravovalo gravitačne, keď prázdne vozy, ponvágly, vytiahli kone do hornej 
stanice. Naloženú súpravu obsluhovali traja brzdári, hamovkári, ktorí boli 
rozmiestnení vpredu, uprostred a na konci súpravy. Takto sa drevo prepravovalo 
až do  roku 1925, kedy kone nahradila lokomotíva (petrolej, nafta). Posledná 
lokomotíva bola vyrobená v  roku 1944 parížskou firmou HUBMOLT-Deutz. 
Železnica mala rozchod 760 mm a bola v prevádzke 62 rokov (1902–1964), kedy 
ju nahradila nákladná automobilová doprava po údolnej lesnej ceste. Keďže sa 
úzkokoľajka osvedčila, plánoval Anton Dreher vybudovanie druhej podobnej 
železnice údolím Sidónie. Kvôli vojne sa tento zámer nerealizoval. Železničnú 
dopravu chcel Anton Dreher využiť nielen na zásobovanie vlastných prevádzok, 
ale chcel využiť aj hlavný železničný ťah na Bratislavu a Viedeň na zásobovanie 
týchto miest drevom. Bohužiaľ, pôvodné predstavy tohto zámeru sa nenaplnili. 
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Po zakúpení veľkostatku Brumov mali Dreherovci centrálne riaditeľstvo všetkých 
statkov v Klein Schwechate pri Viedni. Až po 1. svetovej vojne zriadili pre svoj 
majetok na  území Československej republiky centrálne riaditeľstvo a  učtáreň 
v  Brumove. Ešte pred vznikom Československej republiky mal veľkostatok 
Brumov na moravskej strane 9003 ha, z toho na lesy pripadalo 7822 ha, na polia 
751 ha a  na  lúky 155 ha. Spolu s  Ľuborčou mal veľkostatok rozlohu takmer 
16  000 ha. Riaditeľom statkov v  Klein Schwechate bol Georg Aich, správcom 
panstva v  Brumove Hugo Lüdecke, pokladníkom Emanuel Matoušek. Na  čele 
lesnej správy bol Anton Straka, jeho podriadenými boli zememerač Wilhelm 
Schramm, kontrolór Karl Löffler, adjunkt lesného úradu Karl Nossek, adjunkt 
pre mapovanie Franz Dedek a adjunkt dozorného úradu Karl Hosan. Rozdelenie 
revírov sa nemenilo, len po zakúpení Brumova II od Chorynských pribudol nový 
revír Haluzice, na čele ktorého bol lesný (revírnik) Eduard Petzelbauer. Lesným 
na Vláre bol Jozef Fock, na Vysokom Poli Heinrich Pruschek, vo Francovej Lhote 
Wilhem Haenlein, Gustav Reifner, na  Kochavci Theodor Nagl a  v  Brumove 
Hugo Domin. K zamestnancom veľkostatku patril aj záhradník Richard Bieber, 
lekár v Brumove Jozef Filip a lekár vo Valašských Kloboukoch Sigmund Grosz. 
V porovnaní s rokom 1885 sa počet zamestnancov s príchodom nového majiteľa 
Antona Drehera príliš nezvýšil, ale bolo zamestnaných výrazne viac pracovníkov 
nemeckej národnosti.
Aby sa Anton Dreher vyhol dopadom pozemkovej reformy ponúkol v roku 1921 
majetok v Hrotoviciach štátu. Po tomto ústretovom geste boli dopady na ostatné 
majetky minimálne. Brumovu ostalo 7952 ha, Ľuborči 6796 ha, zostala mu tehelňa, 
píla, dvor Brumov a Petrostudna. 

Po smrti dediča Oscara v roku 1926 a po dedičských konaniach v rokoch 1928–
29 pripadá Brumov a  Ľuborča jeho matke, grófke Edeltrúde, vtedy druhýkrát 
vydanej grófke Kulmerovej. V  tej dobe obidva celky spravovalo riaditeľstvo 
v Brumove. Na majetku bolo zamestnaných 55 ľudí: generálny splnomocnenec 

Lesná železnička v doline Ľuborča fungovala 62 rokov.
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majiteľky a  súčasne generálny riaditeľ barón Ivan Tišljar, ďalej lesmajster, 
dôchodný, kontrolór, účtovník, zememerač, adjunkt, korešpondent, lesný správca, 
2 lesníci, 2 lesní kontrolóri, 24 hájnikov, 2 šafári, 12 zamestnancov hospodárstva, 
1 záhradník, 3 zriadenci píly. V  rokoch 1918–1925 bol centrálnym riaditeľom 
majetkov Adolf Merrel, 1925–1943 Ing.  Rudolf Hanuš a  v  rokoch 1943–1945 
Václav Mervart.
Lesné hospodárstvo na  veľkostatku pokračovalo po  roku 1929 v  koľajach 
predošlého obdobia. Bolo postavené na  kvalitnom a  zodpovednom personáli, 
ktorý si zrejme uvedomoval, že ekonomika veľkostatku sa úplne osamostatnila 
a  už nemá finančné zázemie niekdajšieho pivovarníckeho kolosu z  obdobia 
Antona Drehera. Samotná majiteľka veľkostatku ťažko niesla početné rodinné 
úmrtia, najmä syna Oscara, a okrem toho nastupovali aj ďalšie problémy vrátane 
krízy druhého manželstva. Podľa ústneho podania bola snaha grófky o  únik 
z  týchto stresov spojená so stále nákladnejším osobným životom. Hovorilo 
sa o  záľubách v  hazardných hrách, častých návštevách Monte Carla a  iných. 
Keď situácia vyústila do  snahy majiteľky predať časti majetku, údajne zasiahol 
lesmajster Rudolf Wokurka, ktorý s výraznou podporou nemenovaného šľachtica 
presadil, že majiteľke bola stanovená mesačná finančná čiastka na osobné potreby. 
Pravdepodobne boli realizované aj iné úsporné opatrenia, pretože dopady 
na  ekonomiku veľkostatku boli mimoriadne priaznivé. Ocenila to aj samotná 
grófka a  prejavila vďačnosť lesmajstrovi Wokurkovi tým, že ho vymenovala 
za lesného radcu so zodpovedajúcim finančným ocenením.
V roku 1936 sa grófka Edeltrúda rozviedla s grófom Kulmerom a v tom istom 
roku sa vydala za baróna Ervina Rainera v. Harbacha. Keďže ekonomická situá-
cia veľkostatku sa stabilizovala už v predchádzajúcom období, nechala majiteľka 
v rokoch 1937–43 postaviť lovecký zámoček Antonstál. Spolu so svojím tretím 
manželom a  oddaným personálom previedla grófka Harbachová veľkostatok 
Brumov všetkými úskaliami 2. svetovej vojny bez podstatnej ujmy na pracovní-
koch, stave lesov a ostatného majetku. To umožnilo lesným hospodárom povoj-
nového obdobia bezproblémové obhospodarovanie a zveľaďovanie lesov býva-
lého veľkostatku Brumov, ktorého majetok bol v júli 1945 prevedený na štátne 
organizácie.
Na  záver časti popisujúcej lesné hospodárstvo veľkostatku Brumov je vhodné 
pripomenúť jedinečnú prírodnú pamiatku, lesný porast, ktorý „si pamätá“ 
všetkých vymenovaných vlastníkov a lesných hospodárov. Tento porast je súčasťou 
prírodnej rezervácie Sidónia, kde v  súčasnosti dochádza k  jeho samovoľnej 
premene na pralesnú formu.



55

Výstavba poľovníckeho zámočku Antonstál.

Veterná smršť, ktorá postihla kraj 21. júla 2007, vyvrátila aj jeden z najsilnejších 
bukov rezervácie, nazývaný „Kráľ lesa“. Táto skutočnosť sa využila na vykonanie 
dendrometrických vyšetrovaní vrátane dendrochronologickej analýzy výrezu 
získaného z „Kráľa lesa“.
Zistené rozmery „Kráľa lesa“: 

- Základná hrúbka (v 1,3 m)   127 cm     
- Obvod kmeňa (v 1,3 m)      398 cm
- Výška stromu                  51,5 m
- Hmota kmeňa s kôrou          27,71 m3

- Hmota kmeňa bez kôry         26,24 m3

Rezervácia je vedená pod porastovým označením 513 B17/3/2, celková rozloha 
je 13,06 ha. Pracovníci LČR, Lesnej správy Luhačovice, zisťovali porastové zásoby 
na ploche 2,53 ha, a to v roku 2007 pred víchricou, 2007 po víchrici a v roku 2016. 
Aktuálny vek porastu v roku 2016 bol 199 rokov.
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Antonstál vo svojej pôvodnej a prestavanej podobe. Zámoček bol centrom poľovníckeho diania    
na obidvoch častiach panstva Brumov. 

Prírodná rezervácia Sidónia, „Kráľ lesa“ vyvrátený víchricou v júli 2007.   ▶  
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Inventarizácia porastovej zásoby, aktuálny vek v roku 2016–199 rokov, celková 
rozloha 13,06, SLT 4 B:

Taxačné údaje: Pred víchricou 2007 Po víchrici 2007 2016

Stredná hrúbka: 75 73 72
Stredná výška: 46 45 44 
Priemerná hmotnosť bez kôry: 10,34 10,31 9,57
Rozloha meranej časti: 2,53 2,53  2,53
Počet ks: 292  235 223
Zásoba v kôre: 3019,3 2422,9  2256 
Koeficient: 0,946 0,946 0,946
Stromov na ha: 115  93  88   
Zásoba bez kôry: 2856  2292 2134
Zásoba na 1 ha v m3 b. k.: 1129  906 844 

Dendrologická analýza „Kráľa lesa“ potvrdila, že začiatok jeho rastu sa datuje 
pred rok 1817. Zásoba porastu pred víchricou v roku 2007 sa pohybovala okolo 
1200 m3/ha, čo predstavuje unikátnu hodnotu v európskom meradle a taktiež do-
kumentuje produkčné možnosti bukových porastov na typicky živnom stanovišti 
stredných polôh Bielych Karpát. Podľa ústnych informácií bol pôvodne v poraste 
zastúpený aj brest a javor. Tieto dreviny boli postupne vyťažené, napríklad brest 
pre firmu Baťa na výrobu obuvníckych kopýt.
Zásluhu na zachovaní tejto jedinečnej prírodnej pamiatky majú bývalí vlastníci 
a lesníci niekdajšieho panstva Brumov, no rovnako aj lesní hospodári pôsobiaci 
v tejto časti Bielych Karpát po roku 1945.
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Lesnícka mapa z polovice 19. storočia, lesná časť Javorník a Dúbrava.
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4. POĽOVNÍCTVO NA BRUMOVSKOM PANSTVE

Hoci bola oblasť Bielych Karpát svojou pestrosťou, bohatstvom a  celkovo 
priaznivými prírodnými podmienkami vždy veľmi vhodná na výskyt a chov lovnej 
zveri, až do druhej polovice 19. storočia patrila k poľovnícky menej významným 
až bezvýznamným oblastiam.  Bolo to dané udalosťami minulých storočí, kedy 
boli niektoré časti Bielych Karpát dlhodobo územím nikoho. Taktiež častá 
prítomnosť ničivých vojsk v oblasti Vlárskeho priesmyku a ostatných priesmykov 
spôsobovala, že časť ťažko skúšaného obyvateľstva utekala do hôr, kde sa trvalo 
usadzovala. Okolo bielokarpatskej štátnej hranice sa tiež často vyskytovali 
skupiny povstalcov a trestne stíhaných osôb, pre ktoré lov všetkými prostriedkami 
a za všetkých okolností predstavoval jednu z možností prežitia. Tieto skutočnosti 
spolu s valašskou kolonizáciou (od 16. storočia) znamenajú dlhodobé narúšanie 
lesných komplexov a tiež klčovanie lesov a zúrodňovanie získanej pôdy na polia, 
lúky a pastviny. Obyvatelia vznikajúcich kopaníc mali do lesov prístup, pásli tam 
dobytok a lovili zver, o chov ktorej sa nikto nestaral. V tomto čase boli stavy všetkej 
zvery veľmi nízke, niektoré druhy, napríklad jelenia zver, sa dlhodobo prakticky 
nevyskytovali.   
Určitý obraz o stave zveri v severovýchodnej časti Bielych Karpát nám dávajú 
záznamy o úlovkoch na panstve Illésházyovcov, ktorí v roku 1765 vydali svoj 
lesný poriadok. Jelenia zver sa takmer nevyskytovala, hojne bola zastúpená 
srnčia zver, ojedinele diviačia zver, prekvapivo vysoké boli úlovky jariabkov, 
zajacov a  jarabíc. Zriedkavo sa vyskytoval tetrov a  taktiež sa lovilo veľké 
množstvo drobného vtáctva. Podrobnejší prehľad o vyskytujúcich sa a lovených 
druhoch zveri nám poskytuje sadzobník, uvádzajúci „výšku strelného za zver 
pre poľovníkov a hájnikov“, vydaný pre toto panstvo:

medveď 3 zl.                      
jeleň 1 zl. 10 kr.       
diviak (krutý) 1 zl. 30 kr.
diviak (malý) 45 kr.
vlk (zimný) 1 zl. 30 kr. 
vlk (letný) 45 kr.
líška (stará) 24 kr.
líška (mladá) 7 kr.
vydra 1 zl. 30 kr.
kuna 15 kr.
rys 45 kr.

srnec 24 kr.
srnec (mláďa)  12 kr. 
zajac 5 kr.
tetrov  30 kr.
hoľniak (brezák) 18 kr.
bažant 12 kr.
jariabok 8 kr.
jarabica 5 kr.
sluka 5 kr.
drozd čvíkota 1 kr.      
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Táto časť lesného poriadku bola v  podstate prvou oficiálnou zmienkou 
o poľovníctve na panstve. Nepredstavuje však pokyny týkajúce sa chovu zveri, je 
skôr určitým povzbudením pre hájnikov a poľovníkov na zvýšenie lovu. Zverina 
totižto v  panskej kuchyni citeľne chýbala a  dokonca ju v  tej dobe, v  určitom 
množstve a sortimente, dodávali aj mäsiari. 
Zachované účty z  rokov 1745–1748 nám dávajú veľmi dobrú predstavu 
o množstve ulovenej zveri na panstve v tomto období: srnčia zver 103 ks, zajace 
985 ks, jarabice 2613 ks, drozd čvíkota 815 ks, jariabky 206 ks, diviaky 3 ks, jelenia 
zver nebola ulovená. Zo šeliem sa ulovilo 37 líšok, 14 vydier, 3 divé mačky, 1 vlk 
a 1 rys. Do rôznych pascí bolo ulovené veľké, bližšie nešpecifikované, množstvo 
drobného vtáctva vrátane prepelice. V  tej dobe bolo povinnosťou hájnikov 
dodať ročne na panstvo jedného jariabka a  jednu líšku. Lovom získaná zverina 

Lovecký zámoček Antonstál, ruja 1901, pri vyvesených jeleňoch A. Dreher.
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Jelenia ruja 1900 – sediaci: Karel Berger, stojaci zľava: Straka, A. Dreher, majiteľ veľkostatku a  lovec, 
Jos. Hasmann, Kardasch, Zach, lesmajster Malypetr, Jos. Diwisch, Jos. Budil.
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sa väčšinou spotrebovala v  panskej kuchyni, predaj zveriny bol výnimočný 
a minimálny. Z neskoršieho obdobia, konkrétne z roku 1885, máme informácie 
od  Pavla Schmidta, ktorý vypracoval lesný hospodársky plán pre časť panstva 
zvanú Hložec, ktorá prilieha k  hradu Brumov, že v  tejto časti veľkostatku 
s rozlohou 602 ha sa priemerne ročne lovilo 15 ks srnčej zveri, 8 líšok, 3 jazvece, 2 
jariabky, 1 kuna a 6 slúk.
Z vyššie uvedených informácií je zrejmé, že v začiatkoch existencie brumovského 
panstva bol lov zveri na  jeho území aj v  ostatných častiach Bielych Karpát 
intenzívny, nikým a  ničím neusmerňovaný. Ponúka sa teda otázka, čo 
bolo príčinou, že napríklad jelenia zver tento enormný lovecký tlak aspoň 
v minimálnych stavoch prečkala. Po zvážení všetkých dostupných informácií je 
zrejmé, že dopĺňanie trvalo lovenej jelenej zveri nastávalo vďaka prirodzenej aj 
vyvolanej migrácii. Migrácia akejkoľvek zveri a v ktorejkoľvek historickej dobe 
je pomerne komplikovaný proces, ktorý ovplyvňuje mnoho faktorov, väčšinou 
ťažko predvídateľných. Pri jelenej zveri existujú vo všeobecnosti dva typy príčin 
pravidelných presunov, a to sezónna migrácia z potravových dôvodov a presun 
v čase ruje. Okrem toho však existujú dôvody súvisiace s populačnou hustotou, 
živelnými pohromami, klimatickými podmienkami a  najmä s  činnosťami ľudí. 
Ľudský faktor v migrácii jelenej zveri a zveri vo všeobecnosti prekonáva neustály 
vývoj a  jeho vplyv sa postupom času evidentne zvýrazňuje. Pripomeňme si 
vojnové konflikty z minulých časov, vrátane tých lokálnych, neskôr rozvoj dopravy, 
industrializáciu, zmeny v poľnohospodárskej výrobe, zmeny životného štýlu atď.
Z  historického hľadiska je potrebné si uvedomiť, že najmä severná polovica 
Bielych Karpát bola cieľavedome poľovnícky obhospodarovaná výrazne neskôr 
než iné oblasti, napríklad oblasť stredného Slovenska, Považia, južných častí 
Bielych Karpát, Malých Karpát, južnej Moravy, okolie Holíča, Senice, Stupavy, 
južného Slovenska, rakúskych a  maďarských cisárskych revírov a  pod. A  práve 
to boli oblasti, z ktorých jelenia zver mohla a tiež aj migrovala do Bielych Karpát. 
Podľa slovenských autorov v  Bielych Karpatoch existovali tri hlavné migračné 
prúdy:   

1.  Najvýznamnejší prúd bol a stále aj je od juhu na sever cez Malé a Biele Karpaty. 
Týmto smerom prichádzala zver z chovu lanžhotského, lichtenštajnského, zver 
z okolia Malaciek, Stupavy, Lozorna, ale aj zver až z cisárskych poľovníckych 
revírov okolo Viedne. Je zaujímavé, že táto migračná trasa končila Vlárskym 
priesmykom, ktorý ešte pred cca 40 rokmi fungoval ako „neviditeľná stena“. 
Jelenia zver prekračovala Vlársky priesmyk minimálne, a ak k tomu došlo, 
vracala sa zvyčajne čoskoro naspäť do priestoru južne od priesmyku.
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2.  Druhý významný migračný smer bol z východu na západ, teda zo stredného 
Slovenska a Považia, kde sa vyskytovali dobre obhospodarované poľovnícke 
revíry, niektoré aj so zverou z  východných Karpát. Osobitosťou tohto 
migračného smeru bola podobná skutočnosť, že jelenia zver neprekračovala 
hrebeň Bielych Karpát smerom na  západ, alebo ho prekračovala len 
minimálne. Východný a  južný migračný prúd sa spojil a  následne končil 
na hrebeni pohoria a Vlárskym priesmykom.

3.  Tretí migračný prúd prichádzal do  Bielych Karpát zo severovýchodu 
a severu a smeroval proti smeru predchádzajúcich migračných prúdov. Išlo 
o zver z Vizovických a Vsetínskych vrchov a Beskýd. Všetci autori, ktorí tento 
migračný prúd uvádzajú, sa zhodujú v názore, že táto zver bola vo všetkých 
obdobiach kvalitatívne nežiaduca, a  teda kazila kvalitu chovu jelenej zveri 
v Bielych Karpatoch.

Brumovské panstvo teda predstavovalo akúsi križovatku, kde sa „stretávala“ 
jelenia zver nielen z  rôznych chovov, ale aj z  rôznych zoogeografických rás. 
Existuje asi 22 zoogeografických rás jelenej zveri, ktoré nevznikali náhodou, 
ale podľa určitých pravidiel. V našom prípade sa uplatnili len dve ekologické 
pravidlá, v obidvoch prípadoch išlo o prispôsobenie sa podmienkam prostredia: 

-  Bergmannovo pravidlo je evolučne biologické pravidlo, ktoré hovorí, že 
živočíchy určitého druhu so stálou telesnou teplotou sú v  chladnejšom 
prostredí fyzicky väčšie. Vo vzťahu k hmotnosti tela majú relatívne menší 
povrch, a  teda vyžarujú menej tepla. Toto pravidlo vysvetľuje rozdiely 
medzi jeleňom lesným stredoeurópskym (Cervus elaphus hippelaphus) 
a jeleňom lesným karpatským (Cervus elaphus montanus). Znaky obidvoch 
týchto zoogeografických rás sa na území brumovského panstva vyskytovali 
a vyskytujú doteraz.

-  Glogerovo pravidlo tvrdí, že živočíchy určitého druhu žijúce v  teplom 
a vlhkom prostredí sú fyzicky menšie a tmavo sfarbené. To platí napríklad 
o  tmavých hanšanských jeleňoch žijúcich v  trstinách na  maďarsko-
rakúskom pomedzí, ktorých kríženci sa vyskytovali a  ešte stále sa občas 
vyskytujú v  priestore bývalého panstva Brumov. Častejší výskyt bol 
zaznamenaný koncom 80. rokov minulého storočia v  oblasti Javorníka, 
Chladného vrchu a  lúky Peňažná, posledný výskyt bol zaregistrovaný 
v roku 2017 v oblasti Cigána, t. j. k.ú. Nedašov. Podľa informácií z časopisu 
Poľovníctvo a  rybárstvo sa táto zver občas vyskytuje aj v  poľovníckych 
revíroch juhozápadného Slovenska. Kríženci videní v  priestore bývalého 
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panstva majú zvyčajne priemernú silu parožia, priemernú fyzickú silu 
a sfarbením pripomínajú tmavú formu danielov. 

Ešte v  druhej polovici minulého storočia sa predpokladalo, že samostatnou 
zoogeografickou rasou bola aj tzv. lužná jelenia zver, ktorá sa vyskytovala na južnej 
Morave (Lanžhotsko), v  Uhorskej a  Podunajskej nížine a  aj v  Slavónsku, čo je 
oblasť medzi riekami Sáva, Dráva a  Dunaj. Po  všetkých stránkach išlo o  veľmi 
silnú zver. Až moderné metódy genetiky preukázali, že medzi jej predkov patrí aj 
zver z východných Karpát.      
Pre zaujímavosť a porovnanie uvádzam údaje o jeleňoch z prelomu 19. a 20. sto-
ročia.

Dosahované váhy parožia a jelenej zveri na prelome 19. a 20. storočia 
(Dombrowski):

  Halič váha parožia 15 kg váha vyvrhnutého jeleňa 300 kg
  Karpaty „       14 kg „    300 kg kapitálny 230–300
  Bukovina „       14 kg „   275 kg  
  Uhorský nížinný  „     15,5 kg „   250 kg kapitálny 160–250
  Podunajská nížina „       11 kg  „   250 kg 

Veľkostatok Brumov 1901, A. Dreher so svojimi úlovkami.
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Dosahované dĺžky parohov karpatských jeleňov z  rokov 1890–1932 (247 ks) – 
gróf Fabrice: 
 
  Dĺžka kmeňa v cm 90–99 100–109 110–119 120–129 130–193
  % parohov 10 51 30 8 1

Lovecké revíry v severnej časti Bielych Karpát sa začali vytvárať až v druhej polovici 
19. storočia. Boli väčšinou maloplošné, s  dobrým zazverením drobnou zverou. 
Výnimku tvorili rozsiahle revíry šľachty, ktorá do chovu zveri často investovala 
značné finančné čiastky. V  tomto smere majú najväčšie zásluhy poslední dvaja 
majitelia panstva Brumov a ich rodiny.
V roku 1835 zakúpil veľkostatok od Illésházyovcov bohatý bankár a obchodník 
barón Juraj Šimon Sina. V  tej dobe mal už veľmi schopného 25-ročného syna 
Šimona, ktorému správu veľkostatku zveril. Nemáme informácie o tom, ako a či 
vôbec majiteľ usmerňoval prácu, rozhodovanie a konanie svojho syna. S istotou 
však vieme, že od počiatku sa dostáva riadenie veľkostatku na novú, kvalitatívne 
vyššiu úroveň. Po všetkých smeroch sa presadzoval pokrok, poriadok, dôslednosť, 
systematickosť a presnosť. Takto bola orientovaná aj kontrolná činnosť. Rovnako 
aj vzťah obidvoch Sinov k zamestnancom a miestnemu obyvateľstvu bol veľmi 
dobrý. Je preto zvláštne, že pôsobenie rodiny Sinov na brumovskom veľkostatku 
upadlo u nasledujúcich generácií miestneho obyvateľstva do zabudnutia. Mnoho, 
čo vykonali, sa pripisuje Dreherovcom. To platí najmä o  oblasti poľovníctva. 
Ponúka sa domnienka, že tento stav možno súvisí s  pôsobením poslednej 
majiteľky rodu, s Ifigéniou, ktorá spravovala veľkostatok neosobne, žila v ďalekom 
Paríži a kvôli finančným ťažkostiam ho musela predať. 
O  vzťahu Juraja Šimona Sinu k  poľovníctvu nemáme dôveryhodné podklady, 
ale jeho syn Šimon mal k  poľovníctvu dobrý vzťah, čo preukázal veľkými, 
premyslenými a  opakovanými investíciami. Či uplatňoval rodinné skúsenosti 
z prevádzky poľovníctva v oblasti Považského Inovca nie je známe, ale po smrti 
otca v  roku 1856, kedy veľkostatok zdedil, sa poľovníctvom začal systematicky 
zaoberať. V rokoch 1868–1872 vybudoval na slovenskej strane veľkostatku, v k.ú. 
obcí Ľuborča, Závada, Horná a  Dolná Súča, tri oddelené zvernice s  celkovou 
rozlohou cca 4000 ha. Či v dobe výstavby zverníc už plánoval introdukciu jelenej 
zveri sa nevie, ale nepochybne sa výškou stavov zveri a jej druhovým zložením vo 
zverniciach zaoberal. Za zmienku stojí skutočnosť, že v dobe výstavby zverníc sa 
vedelo o migračných trasách jelenej zveri a ich význame pre tunajšiu oblasť. Preto 
sa na vhodných a dobre odpozorovaných miestach pri plotoch zverníc budovali 
tzv. záskoky, ktoré umožňovali zveri dostávať sa z voľnej prírody do zverníc. 
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Dá sa predpokladať, že po výstavbe zverníc v nich neboli stavy zveri príliš vysoké. 
Preto Šimon Juraj Sina tri roky po dostavbe, teda v roku 1875, vykonal rozsiah-
lu a nepochybne aj finančne náročnú introdukciu jelenej zveri. Bolo dovezených 
60 ks z nemeckého Harzu a údajne aj ďalšia zver z maďarskej Taty a z Poľska, čo 
nebolo potvrdené. Tým sa pestrosť pôvodu jelenej zveri na panstve zavŕšila. Pô-
vod danielej a muflonej zveri, ktorá sa v zverniciach tiež vyskytovala, nie je známy. 
Srnčia zver v zverniciach bola miestneho pôvodu.
Rôznorodosť pôvodu tunajšej jelenej zveri sa zreteľne odrážala a doposiaľ sa aj 
odráža na  rozmanitosti vonkajších znakov. Túto rozmanitosť v  dreherovskom 
období dokumentujú aj niektoré fotografie Antonstálskych kroník. Dodnes sa tu 
vyskytujú mohutné šedivé jelene s nevýraznou hrivou, s dlhou lebkou a strmou 
líniou tela, ale aj telesne slabšie červené hrivnaté jelene a najrôznejšie kombi-
nácie obidvoch typov, resp. obidvoch zoogeografických rás. Pomerne veľmi va-
riabilný je u  tunajšej zveri 
tvar a veľkosť lebky. Určitou 
zvláštnosťou, ktorá sa vysky-
tuje len vzácne, sú stredne 
silné jelene s  mimoriadne 
tmavým sfarbením, zvyčaj-
ne s dlhým a stredne člene-
ným parožím. Zrejme ide 
o  krížencov s  čiernym han-
šanským jeleňom. Táto zver 
početným krížením získala 
fyzickú zdatnosť a  dedične 
dominantnú tmavú farbu 
si stále udržiava. Tvarovú 
rozmanitosť má aj parožie. 
U  dospelých jeleňov pre-
važujú dlhé, silné a  dobre 
perlované kmene parohov 
s  jednoduchými aj poscho-
dovými korunami. Často sa 
vyskytujú nadočnice. Roz-
loha parožia je značne pre-
menlivá. Vyskytujú sa aj 
síce veľmi silné jelene, ale 
s extrémne úzkym rozpätím.

Veľkostatok Brumov, polesie Vlára, september 1907. Tristoprvý 
jeleň A. Drehera. Jeleň bol na  viedenskej výstave v  tom istom 
roku ohodnotený ako najsilnejší jeleň z chovu zo zverníc. 
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Bohužiaľ, Šimon Juraj Sina si tieto rozsiahle investície do poľovníctva neužil. Rok 
po vykonanej introdukcii, teda v roku 1876, umiera. Mal nedožitých 66 rokov 
a ako som už na  inom mieste spomenul, zamestnanci aj miestne obyvateľstvo 
jeho úmrtie veľmi ľutovali. 
Je teda potrebné opraviť donedávna podávaný názor, že zakladateľom chovu 
jelenej zveri v  severnej časti Bielych Karpát bol Anton Dreher. Bol ním 
Šimon Juraj Sina, Anton Dreher bol veľmi zdatným, usilovným a  úspešným 
pokračovateľom. Po smrti Šimona Juraja Sinu dedí veľkostatok najmladšia dcéra 
Ifigénia D´Harcourt. Z tohto obdobia nemáme správy o prevádzke poľovníctva 
na  veľkostatku. Súdiac podľa evidovanej výšky lovu jelenej zveri v  počiatkoch 
pôsobenia Antona Drehera poľovníctvo značne upadlo.  
Po zakúpení veľkostatku v roku 1894 sa Anton Dreher poľovníctvu intenzívne 
venoval na  celom veľkostatku, ale jeho pozornosť bola sústredená najmä 
na zvernice na slovenskej strane Bielych Karpát, na ktoré nadväzovala zvernica 
na  moravskej strane. Túto zvernicu začal Anton Dreher budovať ihneď 
po svojom nástupe, teda v roku 1894 a dokončil ju v roku 1897. Jej rozloha bola 
1186 ha a nachádzala sa v častiach vtedajších polesí Vlára a Kochavec. Na tomto 
rozsiahlom celku zvernice bola hlavnou chovanou zverou jelenia zver a diviačia 
zver, ďalej sa chovala srnčia zver a v menšom množstve aj danielia a muflonia 
zver. Všetka chovaná zver bola trofejovo veľmi dobrá.

Jelenia ruja v roku 1907: zľava minister-prezident Georg Reichel, excel. Paul Freiherr Gautsch, Anton Dreher, 
Carl Berger, excel. Leopold, gróf Gudenus.
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Z obdobia od dobudovania zvernice na moravskej strane až do roku 1937 sa za-
chovali tri diely poľovníckych kroník, ktoré obsahujú fotodokumentáciu a prehľa-
dy pravdepodobne len časti ulovenej zveri. Zápisy v kronikách sú písané po ne-
mecky. Prvý diel kroniky obsahuje roky 1897–1915, druhý diel roky 1916–1931, 
okrem rokov 1918–1922, a  tretí diel obsahuje roky 1932–1937, okrem rokov 
1934–1936. Celkovo je teda zachytených 33 rokov. Údaje o lovenej zveri sú s naj-
väčšou pravdepodobnosťou neúplné. Čo určovalo rozsah evidencie a jej štruktú-
ru, ktorá sa v niektorých rokoch menila, nie je známe. Boli evidované hlavne úlov-
ky jelenej, danielej a diviačej zveri, počet evidovanej holej zveri bol veľmi nízky, čo 
tiež potvrdzuje domnienku, že evidencia nebola úplná. Viedol sa aj odlov zajacov, 
líšok a v jednom prípadne aj jariabka. Trofeje jeleňov boli evidované podľa počtu 
vetiev na parohoch a opäť vzniká domnienka, že najmä počty ihličiakov a slabých 
jeleňov sú neúplné. Podľa kroník bolo za 33 rokov ulovených 453 kusov jelenej 
zveri, z toho 4  osemnástoráky, 16 šestnástorákov, 79 štrnástorákov, 103 dvanás-
torákov, 104 desatorákov, 41 osmorákov, 13 šestorákov, 5 ihličiakov a 88 kusov 
holej zveri. Aj keď sa Anton Dreher, najmä počas prvých rokov hospodárenia, evi-
dentne snažil zvýšiť celkové stavy jelenej zveri, a teda pravdepodobne obmedzil 
lov holej zveri, približný priemer lovu holej zveri za 33 rokov vo výške 0,24 kusa 
na  jedného uloveného jeleňa je extrémne nízky. Podľa evidencií bol odstrel je-
lenčiat minimálny, napríklad v  rokoch 1897–1915 bol evidovaný len jeden, čo 
prinajmenšom odporuje základným potrebám panskej kuchyne. Podľa evidencie 
uvedenej v kronikách sa lane a jelenčatá začali viac loviť až v 30. rokoch minulého 
storočia. Pre zaujímavosť ešte uvádzam, že počas uvedenej doby bolo ulovených 
283 ks danielej zveri a 1 598 ks diviačej zveri, z toho 599 kancov. Napriek už spo-
menutej neúplnosti kroník sú tieto údaje veľmi vzácne a spolu s fotodokumentá-
ciou nám dávajú aspoň rámcovú predstavu o poľovníckom hospodárení na pan-
stve a jeho čiastočných výsledkoch.

Pri podrobnejšom posúdení jednotlivých kroník sa nedá prehliadnuť, že každá 
z  nich pomerne výstižne charakterizuje príslušnú etapu pôsobenia rodiny 
Dreherovcov na panstve Brumov. Prvá etapa (1897–1915) predstavovala obdobie 
hospodárskeho a  spoločenského rozkvetu, rodinnej pohody, ktoré ukončila 
predovšetkým 1. svetová vojna, ale aj tragické úmrtie najmladšieho Dreherovho 
syna Theodora (†apríl 1914), prvého manžela grófky Edeltrúdy, rodenej Boppovej. 
Druhá etapa (1916–1931) bola obdobím niekoľkých rodinných úmrtí a tragédií. 
Veľmi úspešný rod Dreherovcov počas krátkej doby vymrel po meči, čo spôsobilo 
koniec pivovarníckeho impéria tejto rodiny. Nasledovali komplikované dedičské 
konania, po  ktorých pripadol veľkostatok Brumov matke zosnulého hlavného 
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dediča dreherovských majetkov Oscara Drehera, ovdovenej Edeltrúde Dreherovej, 
neskôr vydanej grófke Kulmerovej a Harbachovej.
V tretej etape (1931–1937) sa musel veľkostatok Brumov vyrovnať s ekonomickou 
samostatnosťou, pretože finančné zázemie, ktoré mu dovtedy poskytoval 
pivovarnícky kolos, prestalo existovať. S  určitými vonkajšími a  vnútornými 
problémami sa veľkostatok vyrovnal relatívne skoro a  dobre, takže dochádza 
k postupnému rastu prosperity. Tento stabilný rozvoj bol obmedzený a následne 
ukončený vojnovými a povojnovými udalosťami.  
Hoci Antonstálske kroniky poskytujú len stručné informácie, z ich celkovej úrovne, 
formy a podrobností je možné veľa vyčítať, a to nielen z hľadiska poľovníckeho, 
ale aj spoločenského.

Kronika č. 1, roky 1897–1915: 

Nie je náhoda, že sledovanie úlovkov na  panstve Brumov sa začalo až v  roku 
1897. V  tomto roku bola dokončená výstavba zvernice na  moravskej strane, 
ktorej budovanie spustil Anton Dreher ihneď po zakúpení panstva, teda v roku 
1894. Touto nemalou investíciou bol pravdepodobne splnený zámer majiteľa 
v oblasti chovu zveri, najmä jelenej. Bolo všeobecne známe, že Anton Dreher bol 
vášnivý lovec, ktorý uprednostňoval lov jeleňov. Z tohto pohľadu mu slúži ku cti, 
že dokázal podriadiť svoje vášne a  záľuby chovateľským zásadám. Až do  roku 
1903, teda na 10 rokov, výrazne obmedzil lov jelenej zveri v oblasti jej hlavného 
výskytu, teda Antonstálu, Vláry a Kochavca. Počas prvých rokov lovil len jedného 
jeleňa ročne, neskôr bol ročný lov postupne zvýšený až na 9 jeleňov. Z holej zveri 
bol počas prvých desiatich rokov evidovaný len jeden úlovok jelenčaťa. V  tej 
dobe bol lov zameraný skôr na danieliu zver, a najmä na diviačiu zver. Celkový 
ročný počet evidovanej ulovenej zveri sa v prvých 10 rokoch pohyboval v rozpätí 
6–41 ks. V tej dobe lovil hlavne Anton Dreher a jeho rodinní príslušníci – traja 
synovia a manželka Käthy. Až od roku 1904 prudko narástol celkový ročný počet 
evidovanej ulovenej zveri, ktorý sa pohyboval v rozpätí 97–186 ks. Iba v roku 1908 
bolo z neznámych dôvodov ulovených len 61 ks, z toho 16 jeleňov. Počas rokov 
1904–1915 vrátane sa lovilo ročne už 11–21 jeleňov, priemerne teda 15 jeleňov. 
V niektorých rokoch sa lovila aj holá zver, za uvedené obdobie bolo ulovených 
9 jeleníc a 6 jelenčiat.
Za obdobie zachytené kronikou č. 1 bolo ulovených aj 168 ks danielej zveri, väčšie 
množstvo bolo ulovené aj po roku 1904, priemerne 12 ks ročne. Veľmi rozkolísané 
boli aj údaje o love diviačej zveri. Pohybovali sa v rozpätí 1–158 ks za rok, celkovo 
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Anton Dreher (1849–1921), fotografia z Antonstálskej kroniky č. 1.
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Veľkostatok Brumov, ruja 1910.
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Antonstál 1910, vpravo A. Dreher.

Ruja 1910, Anton Dreher a minister-prezident Georg Reichel.
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bolo ulovených 1167 ks. Po  roku 1904 sa ročne priemerne lovilo 90 ks, najviac 
v rokoch 1910–1914, a to 136 ks v priemere.
Evidencia odstrelu zveri sa členila podľa spôsobu lovu. Rozlišoval sa lov 
„šúľačkou“, ktorý sa neskôr ešte členil na „rannú“, „dennú“ a „večernú“ šúľačku. 
Ďalšia kategória sa označovala len ako „lov“, ktorý sa týkal buď jednotlivca alebo 
malej skupiny lovcov. V niektorých rokoch sa vyčleňoval aj lov počas jelenej ruje 
označený ako „ruja“. A nakoniec sa rozlišoval spoločný lov–nadhánka. Pri všetkých 
lovoch sa starostlivo kaligrafickým písmom zaznamenával dátum konania, meno 
lovca, miesto lovu a výsledok lovu v členení podľa počtu vetiev u jeleňov, ďalej 
laň a  jelenča. Pri diviačej zveri sa uvádzalo členenie kanec, diviačica, lanštiak 
a diviača. V niektorých dieloch kroník bolo toto členenie aj rôzne pozmenené. 
Z evidencie taktiež vyplýva, že v jednotlivých dňoch sa šúľačiek naraz zúčastnilo 
v rôznych častiach panstva aj 5 lovcov. Nadhánky sa konali po dobu jedného až 
šiestich dní, počet úspešných strelcov bol v jednotlivých dňoch rôzny, pohyboval 
sa v  rozpätí 4–18 strelcov, najčastejšie okolo 10 strelcov. V  jednotlivých dňoch 
nadhánok sa menili aj zostavy loveckých hosťov. Okrem toho sa organizovali aj 
nátlačky pre jednotlivcov. Výsledky nadhánok boli väčšinou veľmi dobré, najmä 
od roku 1906. Zvyčajne sa uskutočňovali v januári a počas jedného dňa skupina 
lovcov v počte 4–10 ulovila zvyčajne 8–45 ks zveri, prevažne diviačej. Napríklad 
v  roku 1912 počas šesťdňovej nadhánky 3–6 úspešných strelcov ulovilo 78 ks 
zveri, alebo v roku 1914 10 strelcov počas 6 dní ulovilo 159 ks. 
Kronika tiež zreteľne dokladá, že postupom času, ako narastali stavy a kvalita zveri, 
narastal aj počet loveckých hosťov, najmä osobností z politických a hospodárskych 
kruhov. Okrem širšej rodiny majiteľa sa medzi loveckými hosťami často opakujú 
mená minister-prezident Georg Reichel, exel. Paul Freiherr Gautsch, gróf Gudenus, 
princ A. Solms, gróf Karl Fraum, inšpektor Lüdecke, princ Hohenlohe, Arthur 
Krupp, Georg Meichel, gróf Max. Thun, gróf Rudolf Erdödy, Georg Meichel, 
v. Beck, Fritz Hamburger, Dr. Karl Bergr, riaditeľ Kloger, riaditeľ Erhard a mnoho 
iných, ktorých vtedajšie spoločenské postavenie nie je možné zistiť. Záujem o lov 
v prekrásnej prírode bol veľký, Antonovi Dreherovi sa vo všetkých smeroch darilo 
veľmi dobre.  
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Kronika č. 2, roky 1916–1931, okrem rokov 1918–1922:

S odstupom času a so znalosťami o historických skutočnostiach vieme, že v tom-
to období roky hospodárskej, spoločenskej a  rodinnej pohody Dreherovcov už 
pominuli. Doznieva 1. svetová vojna, ktorá priniesla Antonovi Dreherovi a jeho 
rodine mnohé komplikácie v ich rozsiahlej a pestrej hospodárskej činnosti. Ťaž-
kosti sa nevyhli ani hospodárskej činnosti na brumovskom panstve. Nielen v les-
nom hospodárstve citeľne chýba pracovná sila, kone a  mnoho ďalších potrieb. 
Vojnové okolnosti donútili Antona Drehera odložiť realizáciu významných a už 
pripravených zámerov na využitie miestnych zdrojov dreva a posilnenie zamest-
nanosti obyvateľov panstva. V tej dobe netušil, že svoje zámery nebude môcť už 
uskutočniť. Aj v oblasti poľovníctva sa stavalo na predošlej starostlivosti a investí-
ciách. Práve údaje v kronike č. 2 týkajúce sa roku 1916 signalizujú zmeny v tejto 
oblasti. Menia sa najmä počty a zloženie loveckých hosťov a klesá aj množstvo lo-
vov. V tomto roku sa prvýkrát v kronikách objavuje meno grófky Edeltrúdy Dre-
herovej, ktorú neskôr miestne obyvateľstvo volalo výhradne „brumovskou gróf-
kou“. V kronikách je uvedená ako Edel Dreher, od roku 1926 ako grófka Kulmer 
a od roku 1937 ako grófka Harbach. Bola to nevesta Antona Drehera a manželka 
jeho najmladšieho syna Theodora, ktorý tragicky zomrel. Bola taktiež matkou ge-
nerálneho dediča dreherovských majetkov, čo bolo podstatné. V  tom čase mal 
2 roky. Je známe, že Anton Dreher (rovnako ako jeho otec a dedko) so značným 
predstihom spísal závet, pravdepodobne po roku 1917, kedy na fronte 1. sveto-
vej vojny zomrel jeho najstarší vnuk, Anton Dreher. Môžeme teda špekulovať, 
že na majiteľa panstva okrem vojnových ťažkostí doľahli v tej dobe aj zdravotné 
problémy. Zapojenie grófky Edeltrúdy do spoločenského diania, ktorého súčasťou 
bola prevádzka poľovníctva na panstve, mohlo predstavovať postupnú prípravu 
na prípadnú zmenu v riadení rodinného podniku.  
Záznamy v kronike za rok 1916 potvrdzujú mimoriadnu loveckú aktivitu grófky, 
ale aj Anton Dreher ešte intenzívne lovil. V tomto roku sa ulovilo celkovo 113 ks, 
z  toho 22 jeleňov. Počas jelenej ruje sa okruh obvyklých loveckých hosťov 
značne zúžil. Najviac lovil len Karl Berger a Rudolf Wimmer. Lovecky bola veľmi 
úspešná aj grófka, ktorá napríklad 22. septembra 1916 počas večernej šúľačky 
ulovila jedného desatoráka a  dvoch dvanástorákov. V  tomto roku sa konala aj 
trojdňová nadhánka. Termín 17., 18. a  20. november nebol bežný, ulovilo sa 
63 ks prevažne diviačej zveri. Väčšina hosťov sa zúčastňovala spoločných lovov aj 
v predchádzajúcich rokoch.   
Nezvyčajné informácie nám poskytujú zápisy roku 1917. Počas 17.–22. januára 
sa konal netradičný individuálny lov, pri ktorom sa lovila všetka zver. Na  love 
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Ilustrácia z Antonstálskej kroniky č. 2.



77

sa zúčastnil len Anton Dreher, grófka Edel Dreher, pán Gassenheimer, gróf 
Schaffgotsch, riaditeľ veľkostatku A. Erhard, Dr. Niedmann a riaditeľ Hartmann, 
čo je nezvyčajná zostava. Ulovilo sa 18 ks, z toho 4 jelene. Aj lov počas jelenej ruje 
1917 bol iný ako v  predchádzajúcich rokoch. Lovil Anton Dreher, grófka Edel 
Dreher, Georg Aich, gróf Schaffgotsch a  Rudolf Wimmer. Ulovili 13 ks, z  toho 
9 jeleňov.
Pod týmto zápisom v kronike je farebne rozlíšené oznámenie, že dňa 27. 9. 1917 
ulovil Anton Dreher počas večernej šúľačky v revíre Kochavec svojho päťstého 
jeleňa. Tým zápisy roku 1917 končia.
Na  nasledujúcej strane je kresba zimnej krajiny s  ústredným nápisom 
„WELTKRIEG“ (svetová vojna). Pod nápisom je ležiaci jeleň, ktorého vnútornosti 
rozoberajú čierne vrany a oproti leží diviak, na ktorom sa živí líška.    
Rovnako stresujúca je aj nasledujúca strana kroniky, kde je smútočné oznámenie, 
že dňa 6. augusta 1921 zomrel Anton Dreher. 
Bohužiaľ, nemáme informácie o tom, čo všetko postretlo Antona Drehera a jeho 
rodinu počas rokov 1917–1921. S istotou však vieme, že nič dobrého.
Po  smrti Antona Drehera dochádza k  mnohým zmenám, ktoré sú uvedené 
v predchádzajúcich kapitolách. Zmeny sa dotkli aj druhého dielu antonstálskej 
kroniky. Menia sa aj spracovatelia a nepochybne existovali dôvody, ktoré spôsobili, 
že jej ďalšie vedenie je veľmi neucelené. Nasledujúci záznam je až z roku 1922, 
ktorý však obsahuje jedinú, nie príliš dobrú, fotografiu jelenej trofeje. Aj záznamy 
z roku 1923 sú veľmi skromné. Zahŕňajú dve fotografie, na prvej z nich je Dreherov 
najstarší syn Anton s uloveným štrnástorákom z revíra Kochavec. V nasledujúcom 
zozname úlovkov sú uvedené len štyri jelene, dva z nich ulovil Anton Dreher ml. 
Nasledujúce tri roky boli tiež podobné, len sa vyznačovali tiesnivejšou rodinnou 
atmosférou. V  roku 1924 dominuje v  kronike fotografia Antona Drehera ml. 
s uloveným jeleňom a textom „Posledný jeleň …“, ktorého ulovil 25. septembra 
1924 v revíre Kochavec. Ďalšej jelenej ruje sa už nedožil, zomrel v auguste 1925 už 
vo veku 54 rokov. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že v rokoch 1925 a 1926, kedy 
sa ulovilo celkovo len 12 jeleňov, nelovili členovia rodiny. Lovil len úzky okruh 
hosťov, zrejme blízky rodine, vrátane riaditeľa veľkostatku Hanuše. Niet divu, veď 
už vo februári 1926 zomrel dedič dreherovských majetkov Oscar Dreher vo veku 
nedožitých 12 rokov a ešte v tom istom roku zomiera aj posledný mužský člen 
rodiny, Eugen Dreher. 
Napriek všetkým týmto bolestným úmrtiam život na panstve pokračuje. Do centra 
diania sa dostáva grófka Edeltrúda, ktorá má veľkú podporu vedúcich aj radových 
pracovníkov panstva a  postupne sa objavujú ďalšie osoby, ktoré jej pomáhajú 
v riadení správy majetkov. Môžeme to vyčítať zo záznamov kroniky. Už v roku 1926 
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je zaevidované, že v júni lovil v Antonstále gróf Alexander Kulmer diviakov. Bol to 
druhý manžel ovdovenej grófky Edeltrúdy Dreherovej. V roku 1927, kedy už boli 
manželia, lovili spoločne a boli úspešní. Grófka ulovila veľmi silného a starého 
štrnástoráka, gróf dobrého dvanástoráka. V  tomto roku sa ulovilo 7 jeleňov. 
V roku 1928 sa v evidencii prvýkrát objavuje meno grófa Boppa, a to vo funkcii 
generálneho riaditeľa veľkostatku. Bol to otec grófky, ktorý dlhú dobu pôsobil 
v Amerike a preslávil sa ako vynikajúci obchodník a hospodár. Bol grófke oporou 
v riadení veľkostatku. V tomto roku sa ulovilo 10 jeleňov a 3 ks danielej zveri. Aj 
v rokoch 1929 a 1930 postupne narastá počet lovov, no doposiaľ sa neorganizovali 
nadhánky na diviačiu zver. Lovilo sa len individuálne. Lovili prevažne členovia 
rodiny vrátane synov grófa Kulmera z predchádzajúceho manželstva a pomerne 
malá skupina hosťov. Medzi nich patrili napríklad Dr.  Doležal, Dr.  Urbánek, 
senátor Fr. Křepek, poslanec Špaček, ústredný riaditeľ Vidtmann, gen.  riaditeľ 
Hanuš. Počas 2 rokov sa ulovilo 27 jeleňov a 8 ks diviačej zveri.  
Zásadná zmena nastala v roku 1931, kedy sa celkovo ulovilo 95 ks zveri. Po dlhej 
dobe sa obnovili nadhánky, na ktorých sa v dňoch 12.–14. januára ulovilo 64 ks. 
V jednotlivých dňoch sa na love zúčastnilo 5–9 úspešných strelcov, ulovilo sa 
6 laní, 21 ks danielej zveri, z toho 7 danielov, 34 ks diviačej zveri, 1 zajac a 2 líšky. 
Lov jeleňov v  ruji bol záležitosťou domácich. Z  deviatich jeleňov ulovil len 
jedného vrchný súdny úradník Dr. Urbánek, zvyšok gróf a grófka Kulmerovci 
a gróf Bopp. Prvýkrát sa v kronikách stretávame s tzv. „jesenným lovom“, ktorý 
sa konal v dňoch 3.–5. novembra. Na love sa zúčastnili manželia Kulmerovci, 
gróf Lazara, v. Sekulič a  vystriedali sa aj zamestnanci veľkostatku–Wokurka, 
Schallmayer, Lachmüler, Brunner a  Flassati. Bolo ulovených 8 laní, 1 jelenča, 
2 ks danielej zveri, 1 ks srnčej a 2 zajace.    
Posledný rok kroniky č. 2 svedčí o snahe postupne obnoviť lovecké a spoločenské 
aktivity na veľkostatku Brumov. 
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Lovecký zámoček Antonstál v roku 1916. Prehliadka trofejí jeleňov a úlovkov diviačej zveri.
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Kronika č. 3, roky 1932–1937, okrem rokov 1934–1936:

Nadväzuje na  predchádzajúci diel kroniky nielen formou záznamov, ale aj 
rozsahom loveckých aktivít. Je výhodou, že fotografie úspešných lovov sú 
popísané, no nevýhodou je ich veľkosť – väčšinou sú malé. 
Počas ruje 1932 sa ulovilo 14 jeleňov, 5 danielov, 2 danielice a 8 ks diviačej zveri. 
Tzv. „zimné lovy“ boli v  tomto roku dvojitého druhu. Počas 10.–15. decembra 
mali skôr „domáci“ charakter, zúčastňovali sa na nich 2–4 lovci, vždy manželia 
Kulmerovci, 1–2 hostia a striedal sa personál. Na týchto lovoch sa ulovilo 17 ks. 
Veľké zimné nadhánky sa konali 16.–18. XII. a zúčastnilo sa na nich v jednotlivých 
dňoch 5–11 úspešných strelcov. Na týchto nadhánkach sa ulovilo 45 ks. Počas roku 
1932 bolo evidované ulovenie 91 ks zveri, z toho 15 jeleňov, 12 laní, 5 jelenčiat, 
14 ks danielej zveri, 34 ks diviačej, 1 ks srnčej, 7 zajacov a 3 líšky. Okrem členov 
rodiny boli najčastejšími loveckými hosťami gróf Lazara, gróf Serenyi, gróf Thun 
Hohenstein, barón Tišljar, vrchný súdny úradník Urbánek, poslanec Špaček a iní.
Špecifikom roku 1933 bol tzv. „Hegeabschuss“, teda výberový odstrel. Táto 
kategória odstrelu sa vyskytuje v evidencii len v roku 1933, a to v dvoch zostavách. 
V  prvej zostave lovcov sa vykonala celkovo 32x: v  januári 3x, vo  februári 11x, 
v marci 1x, v júni 7x, v auguste 1x, v septembri 3x, v novembri 7x a v decembri 
1x. Zostavu strelcov tvorila grófka Edel Kulmerová, barón Tišljar, Dr. Kabig, pani 
Urbanová, Ulrich Bopp a personál. Celkovo ulovili 64 ks, z toho 2 jelene, 3 lane, 
12 jelenčiat, 1 daniel a 46 ks diviačej zveri. Personál ulovil 12 ks. Druhá zostava 
lovcov lovila 10x: 1x december 1933, 3x január 1934, 3x február, 1x marec, 1x jún 
a 1x august. Zostavu tvorili manželia Kulmerovci, 5 cudzích lovcov a personál. 
Celkovo sa ulovilo 16 ks, z toho personál 1 laň. 
Lov jeleňov v októbri 1933 bol tiež záležitosťou rodiny majiteľov, z hosťov lovili 
jeleňa gróf Thun Hohenstein, barón Tišljar, poslanec Špaček a lesmajster Nehyba. 
Počas ruje sa ulovilo 12 jeleňov, 2 daniele, 2 ks diviačej zveri a 1 srnec. Zimná 
nadhánka sa konala v dňoch 16.–20. decembra, teda 5 dní. Počas jednotlivých 
dní sa počet úspešných strelcov menil v  rozpätí 3–10. Každý deň boli medzi 
strelcov zaradení aj 2–3 zamestnanci veľkostatku. Grófka sa zúčastnila na dvoch 
loveckých dňoch, gróf na  štyroch. Ďalších účastníkov lovov prevažne tvorili 
stáli hostia majiteľov. Celkovo sa ulovilo 77 ks, z  toho 1 jeleň, 13ks holej zveri, 
12 danielov, 9 ks danielej zveri, 29 ks diviačej zveri, 1 srnec, 10 zajacov a 2 líšky. 
Rok 1933 bol lovecky veľmi úspešný. Podľa evidencie bolo ulovených celkovo 
174 kusov, čo pripomína najúspešnejšie roky za Antona Drehera. 
Po  roku 1933 sa tento diel antonstálskych kroník na  tri roky odmlčal. Pauzy 
v  kronikách vždy signalizovali určité problémy. Keďže nevieme nič určité, 



81

Fotografia uloveného jeleňa z Antonstálskej kroniky č. 3.
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o  problémoch môžeme len špekulovať. Do  úvahy prichádzajú sprievodné javy 
predvojnového obdobia, ale najmä manželská kríza grófky Edeltrúdy. V závere 
tohto obdobia sa rozviedla s grófom Alexandrom Kulmerom a vzápätí sa vydala 
za Ervina Rainera von Harbacha. Táto zmena je zrejmá aj zo zápisov posledného 
evidovaného roku kroniky č. 3.
Evidencia úlovkov roku 1937 začína nadhánkou, ktorá sa konala 19. februára 
v revíre Antonstál. Zo zápisu nie je jasné koľko dní trvala, ale lovecký výsledok 
zodpovedá skôr jednému dňu. Bolo ulovených 12 ks diviačej zveri. Okrem 
zvyčajných hosťov sa zúčastnil barón Maner Kronegg v. Beer, generálny konzul 
v. Troll a medzi úspešnými strelcami boli aj traja zamestnanci panstva. Je potrebné 

Veľkostatok Brumov 1937. Brumovská grófka so svojím tretím manželom, Ervinom Rainerom von zu 
Harbachom.
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pripomenúť, že majitelia sú v kronike uvádzaní už pod menami Edeltrude Rainer 
von Harbach a Ervin Rainer von Harbach. Úspešných strelcov bolo 11.
Počas jelenej ruje bolo v tom roku ulovených 7 jeleňov, grófka ulovila jedného a v. 
Harbach dvoch. Zvyšných ulovili barón Tišljar, major Bopp, v. Block a gróf Thun 
Hohenstein. 19. novembra 1937 sa v revíre Antonstál konala nadhánka na diviačiu 
zver. Bolo ulovených 14 kusov, úspešných lovcov bolo osem. A  to je posledný 
zápis troch antonstálskych kroník. Vojnové a  povojnové udalosti boli hlavným 
dôvodom, prečo bola evidencia úlovkov ukončená. Poľovníctvo počas 2. svetovej 
vojny nepochybne pokračovalo, ale prispôsobilo sa zložitým podmienkam. 
Celkovo antonstálske kroniky dokumentujú, že pri uplatnení a  dôslednom 
dodržiavaní správnych chovateľských zásad dochádza pomerne rýchlo nielen 
k nárastu stavov, ale aj k nárastu kvality jelenej zveri. Silné jelene boli ulovené 
už v rokoch 1900, 1901 a najmä 1907. V tomto roku ulovil Anton Dreher jeleňa 
v revíre Vlára, ktorého parožie bolo v rovnakom roku na medzinárodnej výstave vo 
Viedni ohodnotené ako najsilnejšie parožie výstavy zvernicového chovu. Bodová 
hodnota známa nie je, ale zdroje uvádzajú dĺžku kmeňov nad 120 cm. Je potrebné 
pripomenúť, že v tom istom roku významní hostia ulovili ešte najmenej tri ďalšie 
jelene, ktoré silou parožia za uvedeným jeleňom príliš nezaostávali. Viedenskou 
výstavou fakticky prvýkrát prezentoval Anton Dreher úroveň chovu jelenej zveri 
na panstve Brumov.
Informácie o početných stavoch jelenej a ostatnej zveri a o jej pohlavnej a vekovej 
štruktúre sa, bohužiaľ, nezachovali. Podľa pamätníkov (hájnik Bližňák) dosahoval 
počet jelenej a diviačej zveri niekoľko stoviek kusov. Nie je však známe, či sa tento 
neurčitý údaj, posudzujúci zrejme 30. roky minulého storočia, týka všetkých zverníc 
alebo len zvernice na moravskej strane. Koncentrácia zveri bola zrejme značná 
a systematické prikrmovanie bolo nevyhnutné. Zodpovedala tomu vybudovaná 
sieť dobre vybavených kŕmidiel, z ktorých niektoré mali aj zariadenie na varenie 
zemiakov (Jedľovina na pol. Vlára). Neurčité sú aj informácie o spotrebe krmiva. 
Krmivá sa nakupovali jednak od drobných miestnych dodávateľov, ale dovážali sa 
aj po železnici. Podľa p. Bližnáka sa údajne ročne skŕmilo 4–6 vagónov kukurice 
a 4–5 vagónov repy. Či to bola celková spotreba, nie je jasné.
Objemové krmivo (seno) s  najväčšou pravdepodobnosťou zabezpečoval 
veľkostatok z  vlastných zdrojov. Na  obidvoch častiach veľkostatku sa totižto 
vyskytoval pomerne veľký počet horských lúk, o  založení ktorých mnoho 
nevieme. Určitý podiel lúk nesporne vznikol v súvislosti s valašskou kolonizáciou, 
so vznikom tzv. kopaníc a ich postupným rozširovaním. Ide predovšetkým o lúky 
na okrajoch lesných komplexov a v blízkosti bývalých roztrúsených hospodárskych 
usadlostí. Lúky vnútri lesných komplexov a v blízkosti bielokarpatského hrebeňa 
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(Grófka, Peňažná a  iné) však boli zrejme založené a  udržiavané poslednými 
majiteľmi veľkostatku z rodu Sinovcov a Dreherovcov.
Porovnaním nájdených lesníckych máp z  druhej polovice 19. storočia z  okolia 
Vlárskeho priesmyku s povojnovým stavom lúk v  tejto časti panstva je zrejmé, 
že v lesných komplexoch sa v čase úmrtia Šimona Juraja Sinu lúky nevyskytovali. 
Keďže je málo pravdepodobné, že by lúky nákladne zriaďovala často zadĺžená 
Ifigénia D´Harcourt, zastávam názor, že boli prevažne založené za  Antona 
Drehera. Vzhľadom na rozsah týchto lúk, ich kvalitu a mnohoročné využívanie 
to bol mimoriadne prospešný čin. Dodnes sa prevažná väčšina týchto lúk a lúčok 
účelne využíva nielen v  oblasti Vláry a  Antonstálu, ale aj v  ostatných častiach 
bývalého veľkostatku Brumov. Vtedajší rozsah lúk na veľkostatku nie je známy, 
ale je možné predpokladať, že dosahoval stovky hektárov, čo zodpovedá potrebe 
sena na chov koní a ostatného dobytka na veľkostatku a na potreby poľovníctva.
Zabezpečenie kosenia sena na takej rozlohe bola mimoriadne ťažká úloha. Všetko 
sa vykonávalo ručne, čo si vyžadovalo, hoci len krátkodobo, veľký počet koscov 
a pracovníkov na sušenie, skladanie a nakladanie sena na lúkach. Nemenej náročný 
bol aj odvoz sena a jeho uloženie v blízkosti miesta spotreby. Len pre predstavu, 
jediný ručný pokos naprieč lúkou Peňažná trval približne jednu hodinu. Pri dĺžke 
lúky cca 1400 m vzniká hrubá predstava o náročnosti „len“ kosenia a všetkých 
nasledujúcich prác, zvyčajne ešte skomplikovaných klimatickými podmienkami. 
Na tieto horské lúky dochádzali všetci účastníci kosenia členitým terénom pešo, 
väčšinou hodinu a dlhšie. Nemôžeme sa preto čudovať, že mnohí na lúkach často 
prespávali.           
Zakladaním lúk sa nesledovala len dostatočná produkcia objemových krmív, ale 
aj zvyšovanie úživnosti poľovníckych revírov. To platilo najmä pre zvernice, ale 
tento dôvod sa uplatňoval aj na ostatných častiach veľkostatku, teda mimo plochy 
zverníc. Je známe, že Anton Dreher sa postupne odkláňal od poľnohospodárskej 
výroby, ktorú minimalizoval a uprednostňoval skôr lesné hospodárstvo. Nemôže-
me sa preto čudovať, že nielen jemu, ale aj lesníckemu personálu, škody spôsobe-
né zverou na lesných porastoch stále viac prekážali. Nielenže sa rapídne zhoršoval 
stav lesa v zverniciach, úspešnosť prirodzených a umelých obnov bola žalostná, 
ale súčasne dochádzalo aj k výrazným ekonomickým stratám. Znižovali sa ťažby 
a vyťažené drevo malo len kvalitu paliva. Je isté, že riešenie tohto problému znač-
ne komplikovalo nečakané úmrtie Antona Drehera v  roku 1921, ktoré okrem 
iného spôsobilo aj časový odklad praktického riešenia tohto problému. Rozsah 
a konkretizácia uplatňovaných opatrení nie sú známe, ale v záujme zníženia škôd 
sa riešila špecializácia jednotlivých zverníc na druh chovanej zveri tak, aby do-
šlo k minimalizácii škôd. Zároveň sa mala znížiť plocha zvernice na moravskej 
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strane o cca 300 ha s tým, že zver bude z pôvodnej výmery nahnaná do zvernice 
s menšou výmerou. Podľa článku J. Hirta uverejnenom v Poľovníckom kalendári 
v roku 1976 je zrejmé, že tento zámer sa opakovane nepodaril. Prvýkrát sa rea-
lizoval koncom 20. rokov minulého storočia a následne sa opakoval v roku 1936 
s rovnakým výsledkom, kedy bol navyše zaťažený atmosférou blížiacej sa vojny. 
Personál nemeckej národnosti údajne „zdvíhal hlavu“ a trval na svojich návrhov 
a rozhodnutiach, ktoré často neboli správne. Úpravy zverníc predstavovali veľkú, 
náročnú a drahú operáciu, na ktorej sa zúčastnilo cca 500 ľudí. Nakoniec sa naj-
lepšie osvedčil odchyt jelenej zveri a jej následné premiestnenie alebo predaj. Naj-
úspešnejší bol údajne odchyt v zime 1928/29, kedy v kraji panovali mrazy až –40 ºC.           
Posledná majiteľka veľkostatku, grófka Edeltrúda Harbachová, sa chovu zveri 
a  poľovníctvu venovala veľmi intenzívne, a  to po  celú dobu svojej pôsobnosti 
na panstve. V tomto smere bola teda nepochybne dôstojnou nástupkyňou svojho 
svokra, Antona Drehera. 
V  povojnovom období bol majetok grófky prevedený na  štát. Majiteľka odišla, 
ale tradícia dobre fungujúceho poľovníctva sa zachovala. Jej nositelia, miestni 
pracovníci moravskej a  slovenskej časti veľkostatku, prešli väčšinou do  služieb 
štátu, kde svoj vzťah k  poľovníctvu ďalej šírili a  udržiavali. Zvernica postupne 
zanikala a zver sa rozšírila do okolia alebo sa pomiešala v rámci bývalých zverníc, 
kde sa aj po zániku plotov zvernice pomerne dlho a prevažne zdržiavala.
V roku 1951 nastúpil na polesie Vlára Ing. Alois Indruch, ktorý sa s podporou 
vedenia Lesného závodu Brumov venoval chovu jelenej zveri systematicky, 
s veľkým nasadením, a navyše ho dokázal úspešne skĺbiť s intenzívnym bukovým 
hospodárstvom. Podobné snahy prebiehali aj na  slovenskej strane bývalého 
veľkostatku.
Z  hľadiska ďalšieho chovu jelenej zveri bol dôležitým medzníkom rok 1976, 
kedy bola na základe vládneho uznesenia č. 775 zo dňa 6. 9. 1961 ustanovená 
na moravskej strane severovýchodnej časti Bielych Karpát jelenia oblasť Vlára. 
Pôvodne mala rozlohu 9 842 ha. Zároveň bol ustanovený poradný výbor oblasti, 
ktorý ako poradný orgán štátnej správy prostredníctvom nej usmerňoval 
a  ovplyvňoval chov jelenej zveri nielen v  oblasti, ale aj v  tzv. honitbách, ktoré 
na ne nadväzovali. Rovnako v ďalších desaťročiach dokázala skupina obetavých 
a oddaných ľudí zachovať chov jelenej zveri na vysokej úrovni. Dokázali prekonať 
rad prekážok vyplývajúcich nielen z  politických zmien, zmien zákonov, ale aj 
z nepriazne určitých kruhov poľovníkov, lovcov a mocných, a zachovať existenciu 
„Oblasti chovu jelenej zveri Vlára“. V  súčasnosti má rozlohu 18  260 ha a  jej 
predstavitelia spolu so štátnou správou poľovníctva všetkých úrovní s  veľkým 
nasadením riešia mnohé súčasné problémy chovu jelenej zveri. S  potešením 
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môžeme konštatovať, že nádeje na  úspech boli výrazne posilnené sľubne sa 
rozvíjajúcou spoluprácou so Slovákmi. Naším spoločným cieľom je dosiahnuť 
a udržiavať v oblasti chovu jelenej zveri Vlára a v susednej časti Slovenska vysoko 
kvalitný a  stabilný základ chovu, ktorý svojím rozsahom bude zodpovedať 
ekologickým a hospodárskym možnostiam tejto oblasti. 

Ilustrácia z Antonstálskej kroniky č. 1.
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5. OSTATNÉ HOSPODÁRSKE AKTIVITY NA BRUMOVSKOM  
    PANSTVE

Oblasť brumovského panstva bola v  stredoveku veľmi chudobná a  biedu jeho 
obyvateľstva zvyšovalo časté drancovanie najrôznejšími vojskami a  lúpežnými 
skupinami. Na moravskej strane panstva sa nachádzalo 24 obcí a 2 mestečká, Brumov 
a Valašské Klobouky. Pôvodne sa obyvatelia živili prevažne poľnohospodárstvom 
a chovom dobytka, no prírodné podmienky pre poľnohospodársku výrobu neboli 
dobré, a  preto mnohé rodiny nemohlo poľnohospodárstvo uživiť. Hoci môžu 
byť ťažké životné podmienky aj inšpiratívne, miestne obyvateľstvo bolo dosť 
konzervatívne a  nedôverčivé voči novinkám. Za  týchto okolností mala značný 
význam domáca výroba, ktorá postupne narastala. Základným materiálom na túto 
výrobu bolo drevo, ktorého bolo v okolitých lesoch dostatok, takže aj majitelia 
panstva odber dreva pre domácu výrobu umožňovali, a  tým ju podporovali. 
Prevažne išlo o bukové a jedľové drevo.
Domácim spracovateľom dreva stačili na  ich činnosť len základné nástroje, 
a  to sekera, píla, obojručný nôž, nebožiec a  hoblík. Aby predĺžili životnosť 
svojich drevených výrobkov, impregnovali ich v  peciach dymom. Uvedenú 
konzervatívnosť tunajšieho obyvateľstva potvrdzuje aj skutočnosť, že v porovnaní 
s  inými oblasťami dlhšie využívali na výrobu nástrojov výhradne drevo, a  teda 
nepoužívali na  svoje výrobky kovové časti. Napríklad kolesá vozov boli len 
drevené, železné obruče sa používali pomerne neskoro.      
Pivovarníctvo, ktoré už vtedy predstavovalo určitú formu priemyselnej výroby, 
má na panstve dlhú tradíciu. O existencii pivovaru Brumov máme prvú zmienku 
z  roku 1573. Vtedy panstvo vlastnila Magdaléna z  Lomnice. Pôvodný pivovar 
v  podhradí sa postupne upravoval, napríklad stavebné úpravy boli vykonané 
v roku 1862 a celková modernizácia v rokoch 1872–1873.
Druhým pivovarom na panstve bol mestský pivovar vo Valašských Kloboukoch, 
ktorému bolo právo variť pivo udelené Joštom v roku 1407. Zriadenie a prevádzka 
pivovarov mali svoj význam, ale z hľadiska zamestnanosti a zárobku miestneho 
obyvateľstva bol ich dopad nepodstatný a iba lokálny.
Pri postupnom zavádzaní priemyselnej výroby na panstve zohralo dôležitú úlohu 
aj súkenníctvo. Jeho centrom boli Valašské Klobouky, kde k výraznému rozvoju 
došlo najmä v 18. storočí. Vtedy tu bolo 50 súkenníckych majstrov a 40 pomocných 
pracovníkov, ktorí vyrábali súkna na 70 stavoch a 14 strojoch. Vyrobené súkna 
sa dodávali prevažne do Uhorska. V tej dobe vznikla v Brumove aj súkennícka 
manufaktúra zameraná na výrobu plátna. 



88

Znakom postupného zavádzania priemyselnej výroby v oblasti panstva bolo aj 
budovanie mnohých píl, mlynov, garbiarní, tehelní a najmä zavádzanie sklárskej 
výroby. 
Budovanie sklární bolo nepochybne vyvolané nadbytkom dreva, najmä 
bukového, ktorého predaj bol dlhodobo zložitý. Touto snahou bol vedený aj Ján 
Baptista Illésházy, ktorý v roku 1788 vybudoval v údolí okolo moravsko-uhorskej 
hranice skláreň, ktorú nazval podľa patrónky svojej manželky „Sv.  Sidónia“. 
Údolie nadväzovalo severne na  Vlársky priesmyk a  jednotlivé objekty sklárne 
boli na  moravskej aj uhorskej strane. V  roku 1799 sa v  sklárni vyrábalo 8  562 
kôp dutého kriedového skla (1 kopa = 60 ks), 524 kôp dutého zeleného skla, 
254 kôp malých fliaš, 11  150 kôp okenných tabúľ, 131 kôp brúseného skla, 32 
kôp maľovaného a  16 druhov iného skla. Na  výrobe sa podieľalo 9 majstrov 
na deviatich peciach. V roku 1834 tu boli dve pece a 14 pracovníkov, ktorí vyrobili 
18 000 kôp jemného a 7 000 kôp obyčajného skla. Výrobný sortiment bol teda 
od začiatku výroby veľmi náročný. 
Majiteľ panstva skláreň neprevádzkoval, ale prenajímal ju. Rovnakú prax volili aj 
všetci nasledujúci majitelia panstva. Osada okolo sklárne sa rozrastala, takže v roku 
1900 bolo na moravskej strane 36 domov s 584 obyvateľmi, na uhorskej strane 3 
domy s 32 obyvateľmi. Počas 1. svetovej vojny sa skláreň dostáva do odbytových 
problémov, takže výroba bola v roku 1932 zastavená.
Ďalšia skláreň na panstve bola postavená v roku 1815. Podľa vzoru svojho otca Jána 
Baptistu Illésházyho ju vybudoval Štefan Illésházy. Nazval ju podľa svojho patróna 
„Sv. Štepán“. V  mieste huty, ktorá ležala blízko Bylnice, v  údolí pod Javorníkom, 
bolo v tej dobe už niekoľko príbytkov pre drevorubačov. Aj táto skláreň sa rýchlo 
rozrastala. V roku 1834 v nej bola 1 pec a 9 pracovníkov, v roku 1843 už 3 pece 
a 40 pracovníkov. 

S výrobou skla súvisela aj výroba potaše (drasla, flusu, salajky), čo predstavovalo 
ďalšie využitie dreva. Na panstve boli v tej dobe tri potašiarne, a to v Štítnej, vo Vyso-
kom Poli a Vláre. Ich celková ročná produkcia bola 292 centárov (1 centár = 61,68 kg). 
Keď v roku 1835 kúpil panstvo Brumov barón Juraj Šimon Sina, mení sa prístup 
majiteľa k všetkým hospodárskym aktivitám. Spolu so svojím synom Šimonom, 
ktorého hneď ustanovil do  funkcie správcu panstva, podrobili všetky činnosti 
nekompromisnému a  všestrannému posúdeniu, dnes by sme povedali auditu, 
v  záujme nastolenia poriadku, systému, pokroku a  zefektívnenia hospodárskej 
činnosti. Tomu sa nevyhla ani sklárska výroba, a to aj napriek tomu, že sklárske 
prevádzky sa prenajímali. V roku 1845 nájomcovi sklárne nariadil, aby zaviedol 
zdokonalený denník a v ňom presne evidoval všetky výrobky vrátane ich cien, 
nakúpené suroviny a všetky výdavky spojené s tavením skla.
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Vďaka nastolenému poriadku sa dozvedáme aj ďalšie informácie. Objem dodávok 
dreva bol už uvedený v lesníckej časti. Drevo malo byť vyťažené v dohodnutom 
množstve v období od januára do marca. Ťažba dreva a jeho doprava do sklární 
a potašiarní bola do roku 1848 vykonávaná formou poddanskej roboty.  V nájomnej 
zmluve bolo preto uvedené, že panstvo poskytne ľudí na odpracovanie 5 000 dní 
práce, za  čo nájomca zaplatí majiteľovi 1  428 zlatých ročne. Pre zaujímavosť 
uvádzam, že pred rokom 1848 mala moravská časť panstva 18  266 obyvateľov. 
Po zrušení roboty sa výrobné náklady skla výrazne zvýšili. V roku 1850 prenajíma 
barón Sina firme „Josef Schreiber a synové“ obidve sklárne na dobu desiatich rokov 
za ročný nájom 2 000 zlatých rakúskej meny. 
Počas doby existencie boli obidve sklárne prenajaté niekoľkým nájomcom. Medzi 
významných nájomcov patrili napríklad Antonín Ries, Josef Schreiber, jeho 
synovci Emanuel a Max Göpfertovi, Vincenc Schreiber a Josef Schreiber a synovia. 
Údajne sa dve tretiny výrobkov dodávali do Uhorska, Krakova a inam. Významný 
objem predaja skla bol zaznamenaný aj v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
K  rozvoju sklárskej výroby významne prispel po  roku 1894 aj ďalší majiteľ 
panstva, Anton Dreher. Ten sa zaslúžil o  výstavbu veľkej sklárne na  uhorskej 
strane, v Nemšovej, ktorá spustila výrobu v roku 1902. Na rozdiel od obidvoch 
sklární na moravskej strane, ktoré boli v roku 1936 zrušené, nemšovská skláreň 
dobre prosperuje až do dnešných dní. 
Anton Dreher svoje hlavné hospodárske aktivity zameral na lesné hospodárstvo, 
poľovníctvo a  v  počiatkoch aj na  hospodárske dvory, ktoré neskôr väčšinou 
prenajímal. V  snahe lepšie využiť miestne zdroje budoval parné píly (Brumov, 
Bylnice), mlyn, postavil a  uviedol do  prevádzky tehelňu v  Bylnici a  udržiaval 
v  prevádzke už existujúce objekty ako sklárne a  pivovar, ktorý po  celkovej 
konsolidácii predal s tým, že výroba piva bude trvalo zabezpečená. Údajne v roku 
1920, teda krátko pred svojou smrťou, realizoval aj obnovu prevádzky cementárne 
v Hornom Srní. Mal však rozpracovaný aj zámer vybudovať liehovar v Bylnici 
a v štádiu projektovej prípravy bola výstavba papierne a celulózky vo Vlárskom 
priesmyku. Bohužiaľ, tieto dobre myslené a so všetkou vážnosťou pripravované 
zámery a možno ešte aj iné už nemohol zrealizovať. Jeho úmrtie a ďalšie tragické 
udalosti v rodine tomu zabránili.
Za  zmienku stoja Dreherove zásluhy na  zavedení chovu haflingských koní 
na brumovskom panstve. Stalo sa tak údajne po prvej svetovej vojne, ale možno 
aj skôr, kedy A. Dreher importoval z Rakúska niekoľko haflingských koní. Uvádza 
sa, že ich domovom je Južné Tirolsko a svoje meno dostali podľa rovnomennej 
obce, ktorá leží medzi Bolzanom a Meranom (severné Taliansko). Existujú však aj 
iné názory na ich pôvod. Ide o pomerne mladé plemeno, ktoré vzniklo až koncom 
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19. storočia krížením malých norických kobýl s  arabskými žrebcami. Podľa 
niektorých zdrojov bol A. Dreher prvým, kto na území Československa zaviedol 
chov haflingov.
Hafling svojím vonkajším vzhľadom pripomína zmenšeného chladnokrvníka. 
Dojem umocňuje aj typická ryšavá farba s  bielou hrivou a  častou široko 
prebiehajúcou lysinou. Od  chladnokrvníka sa odlišuje nielen veľkosťou 
a  hmotnosťou, ale najmä malou ušľachtilou hlavou, ktorú získal od  arabských 
predkov, bystrým výrazným okom, veľkými nozdrami a  typickými malými 
pohyblivými „myšími“ uškami. Výška v  kohútiku sa pohybuje okolo 140 cm 
a hmotnosť od 400 do 500 kg. Haflingovia majú vynikajúci charakter a všestrannú 
využiteľnosť. 
Podľa pamätníkov sú počty chovaných haflingov na  brumovskom veľkostatku 
rozdielne, čísla sa pohybujú v  rozpätí 20–30 koňov. Počet kobýl bol 12–14, 
od ktorých sa odchovalo až 30 žriebät do veku 4 rokov. Žrebce boli dva. Väčšina 
koňov bola ustajnená na dvore Petrostudna, v ktorého okolí boli rozsiahle horské 
pastviny. Okrem poľných prác a práce v lese sa haflingovia pre svoj elegantný klus, 
vytrvalosť a temperament zapriahali aj do kočov. To sa týkalo najmä plemenných 
žrebcov, ktoré sa podľa potreby obmieňali z  rakúskych chovov. Vynikajúce 
úžitkové vlastnosti, samozrejme, neunikli pozornosti miestnych roľníkov, majiteľ 
však prísne dbal na to, aby sa plemeno nekrížilo a nerozšírilo mimo veľkostatok. 
Preto ošetrovateľom žrebcov hrozil za  pripustenie cudzej kobyly najprísnejší 
trest–okamžitá strata zamestnania.      
Koncom II. svetovej vojny jadro chovaného stáda „odsunuli“ Nemci, ktorí 
o prevzatí haflingov spísali s nemeckou dôkladnosťou zápis. Zvyšok koní, najmä 
žriebätá a mladé kone, zmizol počas prechodu frontu. O ďalšom osude haflingov 
chovaných na veľkostatku Brumov nie je nič známe. 
Pre ďalší rozvoj chovu tohto plemena je nepochybne nádejné, že od roku 1990 
existuje Český zväz chovateľov haflingov, ktorý podľa informácií už prekonal 
mnohé problémy súvisiace vždy s obnovou každého chovu ušľachtilých koní. 
V  súvislosti so zmienkou o  dvore Petrostudna je potrebné poznamenať, že 
v jeho priestore sa v stredoveku nachádzala osada Vlár. Jej existencia je doložená 
niekoľkými písomnými správami. Posledná, ktorá pochádza z  roku 1516, nás 
informuje o  zániku osady. Jej obyvatelia sa presťahovali do  Bylnice. Písomná 
správa z roku 1758 však už prvýkrát dokladá, že na mieste zaniknutej osady Vlár 
bol zriadený panský dvor nazvaný „Petrostudna“. 
Zo stručného prehľadu ostatných hospodárskych aktivít majiteľov panstva 
Brumov, počínajúc Jánom Baptistom Illésházym a končiac grófkou Edeltrúdou 
Harbachovou, je zrejmá ich snaha o čo najväčšie a najlepšie využitie potenciálnych 
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zdrojov, ktoré oblasť brumovského panstva poskytovala. Miestnym obyvateľom, 
ktorí sa živili prevažne poľnohospodárskou výrobou a chovom dobytka, podporou 
umožňovali zavádzanie najrôznejších domácich výrob, no zároveň budovaním 
prevádzky priemyselného charakteru im vytvárali úplne nové možnosti obživy.   
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6. ZÁVER

Existuje mnoho dôkazov o trvalej prítomnosti ľudí v oblasti Vlárskeho priesmyku 
v  pravekom období. Už vtedy bol Vlársky priesmyk významnou a  pomerne 
frekventovanou obchodnou cestou, čo zvyšovalo záujem o  osídľovanie jeho 
okolia. V stredoveku, kedy sa utváral přemyslovský štát na Morave a arpádovský 
štát v Uhorsku, sa situácia pre miestne obyvateľstvo významne mení. Táto oblasť 
sa ocitla v hraničnom pásme a Vlársky priesmyk sa stáva aj dôležitou vojenskou 
cestou. Zmena prináša obyvateľstvu dlhé obdobia nepredstaviteľného utrpenia, 
biedy a neistoty. Tento stav sa navyše zhoršoval aj častým striedaním užívateľov 
brumovského hradu, a  to aj po  roku 1503, kedy hrad prechádza do  plného 
vlastníctva šľachty. Až po  roku 1727 zásluhou Jozefa Illésházyho dochádza 
k zjednocovaniu a stabilizácii panstva Brumov, čo so sebou prináša aj postupné 
zlepšovanie vzťahov medzi majiteľom panstva a poddanými na obidvoch stranách 
hranice. 
Snaha šľachty osídľovať doposiaľ nevyužívané horské oblasti vyústila 
v  severovýchodnej časti Bielych Karpát v  polovici 16. storočia do  valašskej 
kolonizácie. Tá bola posilnená aj časťou miestneho obyvateľstva, ktorá 
z  bezpečnostných dôvodov unikala do  hôr. Okolo skromných chalúp 
a hospodárskych objektov tam kolonizátori zakladali polia, lúky a pastviny. A práve 
vďaka tomuto procesu získala tunajšia krajina svoj typický ráz–pestrú a pôvabnú 
kombináciu horských lesov, polí, lúk a  pastvín. Vďaka niekoľkým generáciám, 
vrátane tej súčasnej, sa tento ráz krajiny na obidvoch stranách bývalého panstva 
zachoval až dodnes. Postupným sprístupnením hôr a pomocou modernej techniky 
sa tu opäť hospodári, po opravách ožívajú mnohé staré chalupy, hoci prevažne 
za účelom aktívnej rekreácie.
Medzi najcennejší odkaz minulosti patria v  moravskej aj slovenskej časti 
niekdajšieho panstva Brumov lesy. Napriek všetkým, mnohokrát zničujúcim, 
tlakom v histórii sa zachovali v optimálnom rozsahu a závideniahodnej kvalite. 
Vďačíme za to všetkým osvieteným hospodárom a lesníkom, ktorých snahy vyústili 
do rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie stanoviť záväzné pravidlá hospodárenia 
v  lesoch. Nemenej však vďačíme aj tým, ktorí tieto pravidlá uvádzali a  uviedli 
do života. 
Rovnako aj majitelia brumovského panstva a  ich lesnícky personál veľakrát 
preukázali nielen pokrokovosť, ale aj obozretnosť. Napríklad boli rozumní 
voči zvodom smrekovej mánie, v rámci svojich možností sa snažili riešiť škody 
na  lesných porastoch súvisiace s  intenzívnym chovom zveri, dokázali prekonať 
mnohé komplikácie, ktoré so sebou priniesli obidve svetové vojny a  iné. Toto 
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všetko spolu s  bežnou a  systematickou lesníckou starostlivosťou sa zaslúžilo 
o  skutočnosť, že na  obidvoch častiach bývalého panstva Brumov máme dnes 
veľmi uspokojivý stav lesov. Mnohé z toho, napríklad zloženie drevín a zdravotný 
stav lesov, plne doceňujeme až dnes, kedy celá Európa vrátane podstatnej časti 
Českej a Slovenskej republiky rieši vážne problémy spojené s chradnutím lesov, 
hmyzími, hubovými a klimatickými kalamitami.
S  lesným hospodárstvom súvisí aj ďalší významný odkaz panstva Brumov, a  to 
pracovná, morálna a profesijná úroveň pracovníkov panstva. Počas jeho existencie 
sa spomedzi miestneho obyvateľstva vyčlenila relatívne veľká skupina ľudí 
s mimoriadne pozitívnym vzťahom k  lesom a  lesnému hospodárstvu. Vznikali 
„lesnícke rodiny“ a ich početné generácie. Bez ohľadu na pracovnú pozíciu bola 
pre ich príslušníkov práca v lese nielen zdrojom obživy, ale aj určitým poslaním. 
Takto to cítili a podľa toho sa aj správali. V rodinách sa bežne debatovalo a riešili 
sa konkrétne lesnícke záležitosti. Títo ľudia skrátka žili svojou prácou, svojím 
odborom. Dôležitá bola skutočnosť, že tento stav sa zachoval aj v dobách, kedy 
na obidvoch častiach panstva už existovali aj iné a pomerne početné a atraktívne 
pracovné príležitosti.
Bohužiaľ, tieto nesmierne a  stále nedoceňované hodnoty, ktorými lesné 
hospodárstvo v  povojnovom období disponovalo, podstatnou mierou 
zlikvidovala transformácia lesného hospodárstva po  roku 1989. Prevažne išlo 
o  kvalifikovaných manuálnych pracovníkov pestovateľskej a  ťažobnej činnosti, 
na ktorých sa preniesli nielen dopady rozmarov počasia, ale aj vrtochy trhovej 
ekonomiky lesného hospodárstva, nestabilita trhu v  lesnom hospodárstve, 
neistota trvalejšieho dostatku práce a nezodpovedajúce spoločenské a finančné 
ohodnotenie. Pracovníci, najmä tí najlepší, opúšťajú odbor, odchádzajú do miest, 
mladí ľudia vrátane technicko-hospodárskych pracovníkov nevidia v  lesnom 
hospodárstve perspektívu. Vyľudňuje sa vidiek, prehlbuje sa kríza lesného 
hospodárstva. Je potrebné dodať, že po rozdelení Československa 1. 1. 1993 bol 
vývoj v tomto smere priaznivejší na Slovensku než v Českej republike. 
Ďalším významným dedičstvom po  panstve Brumov bola vysoká úroveň 
poľovníctva, najmä chovu jelenej zveri. Lesníctvo a poľovníctvo tu vždy tvorili 
jeden celok, čo pozitívne ovplyvňovalo výšku škôd spôsobovaných zverou. Škody 
sa koncentrovali predovšetkým v zverniciach, kde sa ich snažili znižovať, mimo 
zverníc boli škody minimálne až zanedbateľné. V tomto smere zohralo významnú 
úlohu aj rozsiahle zakladanie horských lúk. O kvalitný chov jelenej zveri sa najviac 
zaslúžil Šimon Juraj Sina a  Anton Dreher. Posledná majiteľka panstva, grófka 
Edeltrúda Harbachová, vysokú úroveň zachovala a v tomto stave chov prechádza 
po  druhej svetovej vojne na  Československý štát, konkrétne na  lesné závody 
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Brumov a Trenčín. Z pochopiteľných dôvodov sa zvernice v povojnovom období 
neobnovovali, zver sa rozišla do okolia, ale až do deväťdesiatych rokov minulého 
storočia boli jej stavy primerané. Nepochybne sa o tento stav zaslúžila aj odborná 
úroveň prevádzkovania poľovníctva na slovenskej aj moravskej strane. Bohužiaľ, 
vplyvom niekoľkých faktorov prichádzajúcich s  dobou dochádza od  konca 
minulého storočia k  postupnému narastaniu stavov jelenej zveri v  priestore 
bývalého panstva, no táto zver pomerne masívne expanduje aj do oblastí, kde sa 
predtým nevyskytovala. S týmito zmenami narastajú aj škody na lesných porastoch, 
ktoré v  niektorých lokalitách dosahujú neúnosné výšky. To všetko sa deje aj 
napriek tomu, že posledných takmer dvadsať rokov sa cieľavedome vykonávajú 
vyložene redukčné odstrely, ktorých súčasný stav je na hrane loveckých možností. 
Tomuto enormnému loveckému tlaku však jelenia zver pohotovo a úspešne čelí 
zmenami revírov, najmä medzi Slovenskou a Českou republikou. Je preto dobre, 
že tento vážny problém v posledných rokoch spoločne riešia poľovníci a príslušné 
inštitúcie Slovenska a Českej republiky.   
Kvalita tunajšej populácie jelenej zveri sa dlhodobo a  priebežne preukazuje. 
Napríklad tým, že v „Oblasti chovu jelenej zveri Vlára“ bolo za posledných 40 
rokov potrebné uloviť na jedného „medailového“ jeleňa len 9–15 jeleňov vrátane 
1. vekovej triedy a najsilnejší ulovený jeleň v revíre Vlára mal bodovú hodnotu 
parožia 221,15 CIC. Situácia na  slovenskej strane je rovnaká a  v  niektorých 
revíroch aj lepšia. 
Minulosť brumovského panstva na českej aj slovenskej strane sa taktiež pripomína 
niekoľkými stále existujúcimi objektmi. Na  českej strane je to napríklad dobre 
prosperujúci a  moderný piliarsky a  drevospracujúci podnik v  Bylnici, ktorého 
majiteľ uviedol správnu budovu do pôvodného vzhľadu. Napriek tomu, že sklárska 
výroba zanikla, stále ju pripomína robotnícka kolónia v  Sv. Sidónii, vrátane 
zachovanej verejnej chlebovej peci. Táto pec slúžila sklárom na  pečenie chleba 
a  sviatočného pečiva. V  budove bývalej sklárne v  Sv. Štepáne sa dnes nachádza 
drevospracujúca výroba. Významnou pripomienkou minulosti je aj podhradie 
brumovského hradu, kde sa nachádza komplex sídelných a správnych budov, kam 
sa odsťahovalo osadenstvo hradu po požiaroch na hrade, najmä po požiari v roku 
1820, kedy bol hrad definitívne opustený. Súčasťou podhradia je aj panská vila 
postavená brumovskou grófkou na začiatku 20. storočia. Dnes sa v týchto objektoch 
nachádza mestské múzeum, do  roku 1992 tu sídlilo ústredie Lesného závodu 
Brumov a po transformácii lesného hospodárstva prechádza hlavná budova tohto 
komplexu do majetku LČR, s. p. Lesnícku činnosť nám pripomínajú aj doposiaľ 
zachované staré hájovne, napríklad Křekovská, Hložecká, U  Koliby, Cigánska, 
Štěpánska, Nadříčí, Petrostudna, Kochavecká, Běhunčíkova, Valašská Senica a iné.
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Na  slovenskej strane nám bývalé panstvo pripomína predovšetkým samotné 
údolie Antonstál so svojou dominantou–loveckým zámočkom s okolitými lú-
kami. Dnes je tento starostlivo udržiavaný objekt v majetku štátneho podniku 
LESY Slovenskej republiky, a je plne využívaný ako účelové zariadenie lesníckej 
pedagogiky a rekreácie. Súčasťou údolia sú aj pozostatky slávnej úzkokoľajnej 
lesnej železnice, ktorá bola vo svojej dobe nielen prejavom zavádzania techni-
ky do lesného hospodárstva, ale aj snahy o lepšie uplatnenie vyťaženého dreva 
na vtedajších trhoch. Dnes je trasa lesnej železnice vedúca z Ľuborče zreteľná, 
miestami je spevnená a využíva sa ako prístupová cesta na poľnohospodárske 
pozemky. Trasa od vstupu do  lesa v  lokalite Košiare je upravená ako artefakt 
s pôvodnými koľajnicami, naloženým vagónom dreva a lokomotívou. Ďalej slú-
ži aj ako náučný chodník a prechádza lokalitami Ihličné, Humienko, Strmeň, 
k  hájovni Bonová, od  ktorej ide po  trase súčasnej lesnej cesty pod loveckým 
zámočkom Antonstál až na  lúku Čerešienková, k  historickému centrálnemu 
kruhovému kŕmidlu Javornícka lúka. Od kruhového kŕmidla je trasa úzkoko-
ľajky vedená úvraťami na ľavý hrebeň k hájovni Čerešienka, kde končila. A prá-
ve túto časť trasy využil projektant v  šesťdesiatych rokoch minulého storočia 
na prepojenie Antonstálskej doliny s osadou Krovináci-Horná Súča. Geologický 
prieskum nebol vykonaný a skutočnosť, že na tomto úseku nikdy nedošlo k zo-
suvu pôdy, svedčí o odbornej úrovni staviteľov úzkokoľajky. Brumovské panstvo 
na slovenskej strane nám pripomínajú aj spomenuté hájovne a početné horské 
lúky, napríklad Veľká a Malá Grófka, lúky okolo loveckého zámočku Antonstál, 
ďalej Javornícka, Čerešienková a  iné. Na  lúkach okolo hájovne Čerešienková 
boli vysadené pôvodné ovocné stromy–jablone, hrušky, jarabiny a  oskoruše. 
V oblasti priemyselnej výroby nám predchádzajúcich majiteľov panstva pripo-
mína predovšetkým prosperujúca sklárska výroba v Nemšovej a taktiež cemen-
táreň v Hornom Srní, kde údajne Anton Dreher po prvej svetovej vojne obnovil 
prevádzku. 
     
Stredovek rozdelil pohorie Biele Karpaty a jeho obyvateľov na uhorskú a českú 
časť. Hoci táto skutočnosť prinášala do  oblasti mnohé komplikácie a  útrapy, 
zaznamenávame v  nasledujúcich obdobiach opakované udalosti, ktoré 
preukazujú súdržnosť týchto častí, pretože spoločné korene nepoznajú hranice. 
Okrem iného už vznik a  dlhodobá existencia a  prosperita panstva Brumov, 
pozostávajúceho z  uhorskej a  českej časti, je toho dôkazom. Dá sa povedať, 
že dopady a  dôsledky konfliktných historických udalostí boli na  miestne 
obyvateľstvo v rámci panstva takmer vždy miernejšie a priaznivejšie. Vrcholným 
prejavom súdržnosti Čechov a Slovákov bol neskôr aj vznik spoločného štátu 
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pred 100 rokmi a na tom nič nemenia ani niektoré udalosti počas 2. svetovej 
vojny alebo rozdelenie Československa v roku 1993. S odstupom času môžeme 
konštatovať, že rozdelenie nielenže vyriešilo niektoré vtedy existujúce problémy, 
ale celkovo prispelo aj k zlepšeniu a upevneniu vzájomných vzťahov. Dnes medzi 
Českou a  Slovenskou republikou prebieha rozsiahla a  obojstranne prospešná 
spolupráca v mnohých smeroch a na všetkých možných úrovniach. Rovnako je 
toho dôkazom aj tzv. cezhraničná spolupráca, zahŕňajúca pestrú škálu oblastí, 
profesií a záujmových činností.
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 Antonstál v súčasnosti.
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Antonstál, náučný chodník v parku okolo zámočku.
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ANTONSTÁL V SÚČASNOSTI

Zámoček Antonstál je pýchou Odštepného závodu Trenčín. Vlastníctvo a správa 
tejto historicky cennej architektúry je však i veľkým záväzkom, ktorý odštepný 
závod úspešne napĺňa. No cesta k  plnohodnotnému využitiu potenciálu tejto 
atraktívnej stavby obklopenej lesmi nebola vždy jednoduchá a samozrejmá. 
Do roku 2004 bol Antonstál v správe štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, 
Odštepný závod Trenčín. Po  komplexnej rekonštrukcii nadobudol interiér 
zámočku svoju súčasnú podobu a v rokoch 2005–2007 sa stal strediskom turizmu 
a poskytoval služby návštevníkom oblasti. 

V roku 2008 prevzalo správu zámočku priamo Generálne riaditeľstvo štátneho 
podniku LESY Slovenskej republiky. Ako ekonomicky nerentabilné zariadenie 
bol zámok ponúknutý vo verejnej dražbe na predaj. Proces dražby bol neúspešný, 
za čo môžeme byť s odstupom času vďační. Už v roku 2010 sa zámku opäť ujal 
Odštepný závod Trenčín, ktorý ho v rokoch 2014–2017 zrekonštruoval. Prestavba 
sa sústredila na  zmenu spôsobu vykurovania z  elektrického na  vykurovanie 
peletami a na čiastočnú zmenu dispozičného riešenia, ktorá dovolila zvýšiť počet 
lôžok z tridsať na päťdesiat.

Úpravy umožnili sprístupniť krásy lokality a zámočku Antonstál širokej verejnosti. 
Tematickým ťažiskom programovej ponuky Antonstálu sa stala environmentálna 
výchova detí, ktorú zamestnanci odštepného závodu realizujú prostredníctvom 
lesnej pedagogiky – zameriavajú sa najmä na zážitkové učenie o lese. V ponuke 
sú krátkodobé, ako aj dlhodobé programy – napr. školy v prírode či letné tábory. 
Okolité nádherné hory sú ideálnym priestorom na takéto pobyty. V roku 2018 sa 
ich zúčastnilo viac ako 1000 detí a záujem detí i pedagógov stále rastie. Antonstál je 
aj veľmi atraktívnym miestom na rôzne druhy spoločenských podujatí – rodinné 
oslavy alebo firemné podujatia – porady, školenia, konferencie – a  je oň veľký 
záujem. Toto pôvabné miesto uprostred lesov, ktoré bolo v roku 2015 zaradené 
do  siete významných lesníckych miest na  Slovensku, cieľavedome pokračuje 
v  tradíciách užitočných i  príjemných spoločenských stretnutí zrodených 
v minulosti.
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LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zaradili Antonstál do  siete významných lesníckych miest 
v r. 2015 a pri tejto príležitosti odhalili bustu bývalému majiteľovi Antonovi Dreherovi (1849–1921).
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