PRŮKOPNÍCI VÝROBY HOSPODÁŘSKÝCH
STROJŮ
Ježkové z Blanska
Karel Ježek narozen 11. února 1851 v Blansku, zemřel 7. ledna 1919
Ing. Richard Ježek narozen 3. února 1860 v Blansku, zemřel 5. dubna 1948
Historie rodiny Ježků z Blanska,
obsahuje typické osudy českých pokrokových
podnikatelů, kteří začali podnikat na konci
éry Rakouska-Uherska jako živnostníci a v
době 1. republiky vybudovali prosperující
firmu, opírající se o moderní tovární výrobu.
V dějinách Blanska 19. a 20. století má
Ježkova rodina své nezastupitelné a
neopominutelné místo, i když se po
znárodnění rodinné firmy po druhé světové
Ing. Richard Ježek
Karel Ježek
válce nad touto rodinou na mnoho let jakoby
zavřela voda. Teprve od šedesátých let - zejména v souvislosti s výročími bývalé Ježkovy továrny, v té
době přeměněné na národní podnik Adamovské strojírny, Adamov - se znovu objevují stručné zmínky
o historii rodiny Ježků a o zakladatelských osobnostech Karla a Richarda Ježkových.
V tehdejším tisku (podnikovém, okresním a krajském) se autoři zabývají obvykle jen jedním
aspektem - podnikatelskou aktivitou. Publikace zdůrazňuje i jiné oblasti činnosti rodiny Ježků, jejíž
členové osvědčili velkou lásku ke svému rodišti a vynaložili neutuchající úsilí i mnoho vlastních
finančních prostředků, aby přeměnili svou rodnou obec na moderní, české město.
Ježkové jako jedni z prvních vlastenecky smýšlejících obyvatel Blanska po revoluci roku 1848
zakládali a vedli české spolky, české instituce, stáli v čele obecní samosprávy, osvědčili své sociální
cítění finančními podporami sociálním ústavům či zřizováním nadací pro studenty z Blanska. Svými
organizačními schopnostmi prosadili nejednu významnou stavbu v Blansku a v neposlední řadě je
třeba připomenout, že výrobky
jejich podniku šířily nejen
věhlas majitelů, ale zároveň
proslavily
sídlo
podniku
Blansko
a
dovednost
blanenského dělnictva nejen v
českých zemích, ale i v
zahraničí.
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vydatně pomáhala zemědělcům na vesnicích blanenského regionu, ale i na
Malé Hané a Vysočině, úspěšně zvládnout jejich obilní žně.

