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Kulatá výročí – výběr 

6. 1. 1622 – císař Ferdinand podepsal tzv. Mikulovský mír s nepřítelem 

Habsburků Gabrielem Bethlenem, s nímž ustoupil z Moravy i jeho spojenec Jan 

Jiří Krnovský. Jan Jiří si ani netroufal vrátit se mezi své vojáky, protože jim nemohl 

zaplatit žold; jeho vojsko se rozpadlo a bylo císařskými vytlačováno ze země. 

Jednotky se postupně vzdávaly, jen část vojska se probila obklíčením přes 

Jeseníky do Kladska. 

15. 3. 1622 - Karel I. z Lichtenštejna, který roku 1599 konvertoval ke katolictví, 

o devět let později dosáhl knížecího titulu a roku 1614 mu bylo uděleno Opavské 

vévodství. Po bitvě na Bílé hoře se z pověření císaře stal zemským místodržícím 

v Čechách a získal Krnovské knížectví. 

15. 3. 1422 – císař Zikmund odměnil knížete Jana II. za jeho protihusitský postoj 

Krnovskem, které krátce předtím vykoupil od knížat břežsko-olešnických. 

24. 4. 1872 – dělníci textilní firmy Horny zahájili masovou stávku za vyšší mzdy 

a desetihodinovou pracovní dobu. Stávka, v jejímž čele stál Hugo Schmidt, trvala 

do konce května. 

 

11. 6. 1742 – Vratislavský mír potvrdil porážku Rakouska ve válce s Pruskem. 

Prusko získalo většinu Slezska a Kladsko. Rakousku zůstalo ze Slezska jen 

5 146,88 km2 území s tehdy 250 tisíci obyvateli. Prusku připadla rovněž část 

krnovského a opavského knížectví na levém břehu Opavice a Opavy. Krnovu, jenž 

se tak stal pohraničním městem, bylo za řekou ponecháno jen malé předmostí. 

Mír byl potvrzen 28. 7. 1742 v Berlíně. 

 

6. 7. 1722 – byl slavnostně položen základní kámen kostela na Cvilíně. 

 

7. 7. 1997 – Krnov postihla katastrofální povodeň, kdy došlo k zaplavení téměř 

celého intravilánu města. Zatímco průměrný roční průtok na řece Opavě na 

krnovské vodoměrné stanici je 4,33 m3/s, kulminační průtok 7. července 1997 

dosáhl hodnoty 375 m3/s a vodní stav 453 cm, což odpovídalo úrovni 700leté 

vody. Mimo obrovských materiálních škod si povodeň ve městě vybrala i dva 

lidské životy. 
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28. 7. 1872 – Jako pětadvacetiletý mladík byl do Krnova přidělen František Křižík, 

aby zde uplatnil své technické schopnosti při stavbě Moravskoslezské centrální 

dráhy. V průběhu svého krnovského pobytu zkonstruoval nový typ elektricky 

ovládaného vzdálenostního návěstidla, které přispělo ke zvýšení bezpečnosti 

železničního provozu. Toto převratné řešení bylo prvním velkým úspěchem 

v kariéře významného českého vynálezce a technika. 

 

1. 8. 1912 – Slavnostně byla otevřena nová budova nemocnice v Krnově, která 

ještě téhož roku získala označení "Veřejnoprávní nemocnice města Krnova 

Knížete Johanna II. z Liechtensteinu". Označení si udržela až do vzniku 

Československa. První nemocnice ve městě byla otevřena v roce 1869 a měla 

kapacitu 12 až 20 lůžek. Městská Jonasova nemocnice byla v provozu až do roku 

1912, kdy byla provedena kolaudace nové budovy nemocnice. Nová budova se 

plánovala od roku 1904 až do roku 1907 a první stavební práce byly započaty až 

v roce 1909. 

3. 8. 1932 zemřel Heinrich Kinzer. Narozen 30. 1. 1867 v Krnově. Ředitel 

a profesor Odborné textilní školy v Krnově, dlouholetý správce krnovského 

muzea. Veřejnosti je známý svými perokresbami významných objektů v Krnově. 

Autor první učebnice „Technologie ručního tkalcovství“, která byla používána 

v Německu, Holandsku a Americe.  

 

19. 8. 1612 – se střeleckých slavností ve Vratislavi mimo jiné zúčastnili i krnovský 

kníže Jan Jiří a devět krnovských měšťanů. Petru Wendelovi z Krnova připadla 

hlavní cena – pozlacený pohár v ceně 100 tolarů a 50 dukátů, navíc obdržel 35 

dukátů. 

 

29. 8. 1542 – zaplavilo celý kraj mračno kobylek. Podle soudobých pramenů byly 

žluté, bílé, modré, černé a zelené barvy a bylo jich takové množství, že zastínily 

slunce a sežraly všechnu zeleň. 

1. 9. 1872 – narodil se Leopold Bauer (+ 7. října 1938 Vídeň), rakouský 

a především slezský architekt. V jeho životě a díle se spojovala kultura tehdejšího 

hlavního města monarchie Vídně s německou kulturou Horního Slezska. 

Bauerovy plány i realizace procházely funkcionalismem, secesí, klasicismem, 

neobiedermeierem a řadou historismů, přičemž často prvky jednotlivých směrů 

organicky kombinovaly.  

 

13. 9. 1422 – potvrzení privilegií Krnovu seniorem přemyslovského rodu, 

vévodou Janem II. Opavským a Ratibořským poté, co v létě 1422 získal své rodové 

dědictví zpět od krále Zikmunda Lucemburského. 
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1. 10. 1862 – byl do provozu uveden telegrafní úřad. Nacházel se v budově Horní 

brány (stávala v prostoru mezi zámkem a gymnáziem). 

 

1. 10. 1872 – byl zahájen provoz na železničních tratích Olomouc–Krnov 

a Krnov–Jindřichov. 

 

16. 10. 2012 – zemřel krnovský výtvarník Jindřich Gola (* 2. 1. 1940) absolvent 

Uměleckoprůmyslové školy v Brně, přes třicet let pracoval jako výtvarník 

Okresního vlastivědného muzea v Bruntále, kde se věnoval výstavnictví 

a propagaci, autor výtvarného zpracování mnoha publikací, katalogů, plakátů 

a instalací muzejních a výtvarných expozic. 

 

1. 11. 1872 – byl zahájen provoz na železniční trati Krnov–Opava. 

 

9. 11. 1932 – informoval místní tisk o tom, že bylo v Krnově podle úředních 

pramenů na 7 000 nezaměstnaných. Krnov byl pro svůj průmyslový charakter 

krizí postižen z Opavského Slezska nejvíce. Nouzové práce přitom ke zmírnění 

nezaměstnanosti přispěly jen velmi málo; mohly totiž zaměstnat pouze 60 až 90 

osob. 

 

2. 12. 1782 – od 2. do 21. prosince 1782 probíhal v Krnově kurz povinný pro 

všechny učitele z Krnova a okolí. Učitelé se v něm zdokonalovali v psaní. 

 

13. 12. 1812 – narodil se Franz Rieger, průkopník varhanářské tradice v Krnově. 

Franz měl od dětství velký zájem o hudbu a řemeslo. Tyto dvě záliby se mu 

podařilo dokonale skloubit ve varhanářském řemesle. Po ukončení střední školy 

v Krnově se vydal do Vídně, kde se mu dostalo velice kvalitního varhanářského 

vzdělání od Josefa Seyberta. V roce 1844 složil závěrečné zkoušky a vrátil se do 

rodného Krnova už jako mistr varhanář. Už od počátku svého působení byl známý 

po celém Slezsku jako varhanář výjimečných kvalit. Společně s výrobou varhan 

se věnoval také výrobě flašinetů. Do obchodní ho rejstříku rakouské monarchie 

byla jeho firma zapsána v roce 1852. Franz Rieger stavěl mechanické nástroje 

a vybudoval si velmi dobrou pověst a věhlas pro svou kvalitní varhaní výrobu. 

Společně se svou ženou Rosalií Schmidt vychovával Franz Rieger celkem 9 dětí. 

Dvě z jeho dětí měly pro varhany stejnou vášeň jako on. Synové Otto a Gustav 

pokračovali ve varhanářském řemesle. Oba studovali varhanářství ve Vídni. 

V roce 1872 Franz Rieger převedl prosperující firmu svým dvěma synům. Byl 

změněn název firmy, a to na Franz Rieger & Söhne a číslování opusů začalo od 
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nuly. Otec jim ponechal volnou ruku a až do roku 1880 vykonával funkci 

konzultanta. V roce 1886 Franz Rieger umírá. 

 

30. 12. 2002 – zemřel Zdeněk Máčel, akademický malíř, grafik, umělec, který 

ovlivnil kulturní dění města Krnova (* 9. 6. 1921) 

 


