
PØÍBUZENSKÁ POUTA KARLY KATSCHNEROVÉ ROZENÉ LOEVENSTEINOVÉ
(Velký rodokmen je ke shlédnutí na zámku v Dobøenicích)

Anna Budilová
*7.7.1889

 Plzeò 
† 15.3.1962

 Liberec

Vendelín 
Budil

*19.10.1847 Praha
 † 26.3.1928 Plzeò

Krescencie 
 Králová

*27.8.1851 Plzeò 
† 19.5.1930 místo

oo 
16.8.1876 

kostel 
sv. Mikuláše

Vršovice

Eleonora
Belgická

*16.4.2008

 

zleva Paulina *1867 † 1948, 
Pavla *1887 † 1963, 

Marie (Irma) *1889 † 1965, 
Jan *1851 † 1928.

Robert Emil Katschner
*22.10.1990
Sao Paulo

Paulina Piette
*22.2.1842 Dillingen
† 19.1.1894 Maršov

 27.2.1863 
Pusté Žibøidovice

*1832 Praha † 1895

oo

Franz Holub
 

Marie (Irma)
Langhansová

*21.2.1889 Praha
† 18.11.1965 Praha

 14.1.1909 Prahaoo
Viktor (II.) Meisner

*19.11.1883 Praha
† 1.2.1950 Praha

Prosper I. Piette

Margaretha Elisabeth
de Nicolay-Longeville

*13.3.1806 Strasburg
† 11.12.1872 Praha

 4.11.1835  

2.4.1815 Metz

oo

*
† 8.3.1891 Praha

Viktor (III.) Meisner

Vìra Prokopová

*13.9.1910 Praha
† 15.5.1991 Nový

 Vestec
 28.3.1952

*23.5.1927 Praha
jejich potomky 

jsou syn Viktor IV.
(*1953), který má

 syna Viktora V. *1994
a dcera Zuzana 
(*1956) a její syn 

Jan Kašpar Wismer
*26.12.1988 

oo

Josef  Katschner

*1827 Police nad Metují
 † 8.3.1897 místo

*datum † datum 

 1854 Police n.M. oo
Gabriela Birklová

Manželé mìli 
celkem 8 dìtí.

Jean Louis Piette

Gabriela 
von Wurmser

*30.3.1767 Vielsalm
† 23.3.1833 Strasburg

 1.12.1803  oo

rodièe: Jacom 
Valerian Wormser

 a Anna Marie
 Boxberger

Karla Loevensteinová
*11.12.1923 Praha † 12.10.2018 Hradec Králové

 31.12.1948 Lausanne, Švýcarskooo
Milan Katschner

*3.8.1919 Praha † 24.6.1964 Sao Paulo

hereèka, plným 
jménem
Krescencie
(Crescencie) 
Josefa Marie 
Králová

Rudolf Budil
*16.3.1877 

Jindøichùv Hradec
† 10.7.1954

v roce 1919 hrál 
ve filmu Noc 
na Karlštìjnì

Kamil Budil
*10.5.1878 
Pardubice 
 † 8.1.1879

 Plzeò

oo
 10.7.1915

 Praha

1 1
 

oo 
10.7.1915

 Praha

2. 
 

oo
10.7.1915

 Praha

Jiøí Steimar
*24.4.1887 Praha

 - Nové Mìsto
† 16.12.1968

 Praha

Miloš Steimar
*28.3.1922 Praha 
 † 15.2.1949 Brno

herec

Jiøina Steimarová
* 24.1.1916 Praha
† 7.10.2007 Praha

hereèka

Jan Kodet
*1.6.1910 Praha

† 11.11.1974 Praha
sochaø

oo
 31.12.1923

 Praha

Karla Loevensteinová
*11.12.1923 Praha 

† 12.10.2018
 Hradec Králové

Milan Katschner

*3.8.1919 Praha
 † 24.6.1964 
Sao Paulo

oo
 31.12.1923

 Praha

Karla 
Loevensteinová

*11.12.1923 Praha 
† 12.10.2018 Hradec Králové

Milan
 Katschner

*3.8.1919 Praha
 † 24.6.1964 Sao Paulo

oo
31.12.
1948

Lausanne

Pavla Langhansová
*7.11.1887 Praha

† 30.11.1963
 Sao Paulo

Karel Loevenstein
*24.8.1885 

Hradec Králové
† 2.2.1938 Praha

oo
25.6.
1883 

Hradec 
Králové

 

Ludmila 
Richterová 
*22.7.1862 
Hr. Králové

† datum 
místo

Jan 
Richter

obchodník 
se suknem

v Hradci
Králové
è.p. 154;
katolík

Lidmila 
Støemchová 

v Hradci
Králové

èíslo
popisné 

(è.p.) 114;
katolièka

Marek (Marcus)
Löwenstein
obchodník v

 Lounech è.p. 78
 

 z Høíškova u Loun

oo Antonia 
Norbertina 
Fischerová

Arnold
 (Arnošt)

Loevenstein
*16.2.1853 
† 11.8.1907 

Mirošov u Rokycan

oo
1886
Praha

Paulina 
Holubová
*24.2.1867 

Svoboda n. Ú.
† 28.12.1848

Èernošice

Jan Nepomuk
Langhans

*9.7.1851 Klášter 
u Vilémova
† 22.3.1928 
Èernošice

oo
1911 
místo

Halina Friedrichová
*21.1.1891
 Levkovec 

† datum místo

Emil  Katschner ml.

*26.2.1887 Police n. M. 
 † 21.6.1974 Hranice 

na Moravì

Emil Katschner st.

*1859 Police nad Metují
 † 8.4.1932 Praha

oo 1884 místo
Marie Pášmová

*1861 místo 
† 1889 místo

Jaroslav Juhan
*13.10.1921 Praha
† 28.9.2011 Ženeva

automobilový závodníkø

Jan Langhans - portrétní fotograf, 
zakladatel spoleènosti J. F. Langhans 
s vlastními ateliéry v Praze, J. Hradci, 

Plzni, È. Budìjovicích, Hr. Králové 
a v dalších mìstech

Emanuel 
Kodet

*23,3,1880 Pelhøimov
† 4.2.1954 Luèany

sochaø, malíø a grafik

 Antonín Steimar
*datum místo
† datum místo

 mistr pekaøský a majitel domu
 Pavla Ptáková-Loukotkova

*datum místo † datum místo
oo

oba snoubenci byli bez vyznání, ženich byl 
èlen èinohry Národního divadla v Praze èp 
610/III. nevìsta byla èlen zemského 
nìmeckého divadla v Královských 
Vinohradech èp 691

 

svìdkové na svatbì byli Gustav Schmoranz, 
øeditel Národního divadla v Praze èp. 147/II. 
a J.B. Pichl, císaøský rada v Praze èp. 339/VII.

https://billiongraves.com/grave/Rudolf-Budil/18171254

oo
 1982
Haag

Colette
 de Ruiter

 
*10.5.1961
Dallas, USA

Robert Emil 
Katschner
*22.10.1990 
Sao Paulo

Milan Katschner se narodil v nedìli ve
 23 hod 45 minut  a podle sdìlení jeho otce 
dostal jméno Milan „na pamì� po vzácném 
národním hrdinovi a charakteru Rastislavu 
Milanovi Štefánikovi, jehož tragický skon 

5.5.1919 nás hluboce dojal“. Milan Katschner
byl posledním zástupcem firmy EKP z rodu 
Katschnerù. Do exilu odešel po nastolení 
komunistické moci a po švýcarské svatbì 
s Karlou Loevensteinovou - Navrátilovou 
spolu odcestovali do Brazílie. Tam roku 
1984 v Santo Amaro Milan Katschner 
zemøel. Zpopelnìn byl v Sao Paulo 

a jeho popel byl vysypán
 do moøe v zátoce, 

kde prý rád 
sedával. 

 

*1912 Praha
 † 1965 Londýn
 v roce 1932 se

 provdala za 
Jaromíra Peterse 
(*1910 Ostrava
 † 1999 v Irsku), 

se kterým mìla
 dva syny 
- Jaromíra 

(*1935 Praha
 † 2008 Ženeva) 
a Karla Peterse 
(*1933 v Praze), 
který má dvì dìti
 - syna a dceru.

Pavla 
Loevensteinová 

Ing. Emil Katschner vystudoval 
reálné gymnázium v Náchodì 
a studoval na polytechnice 
v Curychu; 

poté Polici natrvalo 
opustil, žil v Hranicích 
na Moravì u své dcery 
Lenky Tugendliebové 
a zde roku 1974 zemøel 
ve vìku 87 let.

Komunistický puè v únoru r. 1948 
znamenal nastolení vlády jedné 
strany, nepøetržitou a stále se 
stupòující komunistickou 
ofenzivu proti všem 
tradièním spoleèenským 
formám a strukturám, které 
se u nás postupnì po staletí 
vyvíjely a znamenal postupnou 
likvidaci všech hodnot, 
vybudovaných pøedchozími 
generacemi.

Vyrábìla kovové zboží - panty, 
petlice a rùzný stavební kování. 
Pozdìji byla zahájena výroba 
prvních, ještì primitivních bruslí 
(šroubovacích). V továrnì bylo 
zamìstnáno nejdøíve osm, pak
40 dìlníkù. Firma Katschnerù
byla 24.12.1895 zapsána do 
obchodního rejstøíku - výroba 
bruslí, zástrèí, kloubových 
závìsù, kovového zboží a 
veškeré zámeènické 
práce. Od roku 1896 jí plnì
pøevzal Emil starší. Roku 
1905 byla zahájena výroba 
dalšího sortimentu - šroubù. 
Roku 1906 mìla továrna již 
100 zamìstnancù. Emil starší
již ve spolupráci se svým synem,
inž. Emilem Katschnerem 
pøenesl koncem roku 1910 celou 
výrobu kovového zboží ze své 
prosperující továrnièky, postavené 
v Mezihorním 
údolí do nového objektu. V nové 
továrnì pracovalo cca 130 dìlníkù, 
vyrábìjících kovové zboží, šrouby 
a zejména brusle, jejichž výroba se 
rozrostla a byla takøka monopolní 
v celém Rakousko-Uhersku. Témìø 
souèasnì se stavbou továrny byl 
postaven (pøibližnì na stejném místì, 
kde stával bývalý hostinec „Koubovna") 
i nový dùm èp. 226, do kterého se 
rodina Katschnerova koncem roku 
1911 ze své budovy èp. 77 na 
námìstí, kde dosud bydlela, 
pøestìhovala. Dùm byl roku 1917 
prodán MUDr. Františku Kacbundovi.

Prosper I. Piette  
byl èelný zakladatel 

papírenského prùmyslu 
v Èechách. 

Rolu 1899 byli 3 bratøi Pauliny povýšeni do 
šlechtického stavu s pøídomkem Rivage.
Prosper II. byl zván Otcem Krkonoš a jeho 

potomci jsou dnes hlavní vìtví rodu. 
Gabriel mìl podíl na patentu Køižíkovy 

obloukové lampy a tøetí bratr Julius, mìl
dceru Elly, která se provdala za bratra 
Pauliny Františka Holuba, viceadmirála 

váleèného loïstva

Marie Pášmová 
zemøela na TBC, 
byla dc. Františka 
Pášmy, mìš�ana 
a kupce v Polici 
è. 74 - byl to on, 
kdo pronajal svùj 
obchod Josefu 
Katschnerovi

Josef Katschner pøišel v roce 1843 jako 16letý syn nemajetného polního zahradníka z Ober 
Sooru (Horní Žïár, èást obce Hajnice v okrese Trutnov) do Police nad Metují a nastoupil v 
obchodì tehdejšího purkmistra Františka Šolce. Jako obchodní pøíruèí tam setrval až do roku 
1855, kdy se osamostatnil. Najal si krám i s obchodem od Františka Pášmy, kupce v èp. 74 a 
koupil domek na Splachovì èp. 241. Daøilo se, obchod vzkvétal. Josef rozmnožoval zboží o 
nové vìci, zavádìl napø. “k noènímu osvìtlení rùzné oleje, svíèky, lampy a též nejprvnìji 
petroleum poøídil a tu poèala louè ustupovati novìjšímu systému osvícení domácností”. Také
koupil dùm èp. 17 od bývalého jeho šéfa Františka Šolce a v roce 1865 tento dùm celý také 
pøestavìl. Roku 1876 koupil též è.p. 226, tak zvanou Koubovnu. Postupnì se tak vlastní pílí 
stal z chudého kupeckého mládence váženým a zámožným mìš�anem. Roku 1874 byl zvolen 
 starostou Police n. Metují a podruhé se jím stal v roce 1882. Jeho starší syn Josef (*1858 
† 1914) zavedl v domì è.p. 17 na námìstí obchod se železným zbožím s dosud nevídanou 
šíøkou nabízeného sortimentu, pozdìji se pustil i do strojní výroby nudlí, makaronù a sušené 
zeleniny, kterou provozoval v domì èp. 16. Roku 1907 zahájil v Hradci Králové stavbu své 
továrny na výrobu cukrovinek, nudlí, makaronù a vajeèných výrobkù - první továrnu na výrobu 

Papírna u Císaøského mlýna v Praze Bubenèi,
kde Piettové také 

Villu Piette nechal 
ve Svobodì nad 

Úpou v letech 1880
-1882 postavit vnuk 

Jeana Louise a 
Gabriely Prosper 
(II.) Piette-Rivage 

František 
Langhans

se ženil ve Žlebech a 
žil v Nových Dvorech;

byl øeditelem chotkovského
velkostatku Nové Dvory 

a Bìlušice; 

Franz 
von Holub

*8.5.1865 Prha
† 28.10.1924 Vídeò

viceadmirál váleèného loïstva;
25.8.1917 nobilitován

Atelier Langhans (2.dùm zprava) v pražské Vodièkovì 

Eduard Maria 
Prosper (II.)

Piette-Rivage *30.11.1846 Beckingen
† 1.3.1928 Maršov

1899 povýšen do 
šlechtického stavu;

2. oo 25.6.1892 Radmer 

*18.2.1862 Pøerov
† 2.2.1942 Svoboda

rodièe: Hugo Fiedler
a Amalia Josefa Rausch

Otec Krkonoš

Rosa Fiedler

Horní Žïár

znak rodu Piette
 s charakteristickou

vlaštovkou

sestry
 Loevensteinovy Atelier Langhans v pražské 

Vodièkovì ulici na snímcích
z doby nejvìtší slávy (druhý 

dùm zprava) a ze souèasnosti,
po restituèním vrácení domu 

rodinì a po celkové rekonstrukci  

Josef 
Richter

hospodský 
Høibojedy è.p. 1
 

ze Zboží è.p. 20

oo Kateøina
 Röhoschová

Karel Støemcha
mìš�an a obchodník
se døevem v Hradci

Králové è.p. 114 
 

z Blešna è.p. 26

oo Františka 
Tomišová

ooGabriela Birklová 
byla dcera Josefa 
Birkla, místního 
provazníka a 
majitele obchodu 
se železným
 zbožím na 
námìstí 
v Polici 
n. M. 

i

perníku v Rakousku-Uhersku. 
Výroba tìstovin z jeho továrny 
tehdy pokryla celý domácí trh 
i export hlavnì na Balkán. Do 
Hradce Králové se roku 1908 
z Police i odstìhoval. Mladší
Josefùv bratr Emil st. (*1859) 
se jako otec nejprve zamìøil 
na obchod, ale l

 

ákala ho též
vlastní výroba. V roce 1887 s
otcem v Polici nad Metují v 
Mezihoøí postavil nevelkou 
továrnu a založil tak firmu EKP,
Emil Katschner Police - výroba  

manželé Loevensteinovi

bruslí, zástrèí, kloubových 
závìsù, kovového zboží a 
veškeré zámeènické práce.
Výroba bruslí se pozdìji 
rozrostla a byla takøka 
monopolní v celém 
Rakousko-Uhersku. 
Po skonèení 1. sv. války továrna 
pokraèovala v tradièní výrobì. 
Zvláštì kvalita bruslí znaèky 
EKP byla pøísloveèná. Roku 
1920 se Emil Katschner st.
odstìhoval do Prahy, firmu 
pøevzal jeho syn Ing. Emil Katschner.
Ten byl poté, jak se ukázalo, posledním 
èlenem rodu, který rodinnou firmu vlastnil. 

brusle EKP

Babièka vnuèkou

Námìstí v Polici nad Metují v roce 1905 

sourozenci

mj. logicky podporoval lední sporty. 
Jak pøímo v Polici, kde byl rovnìž jeho 
zásluhou založen roku 1931 hokejový
oddíl, tak i jiným zpùsobem, když do 
Police nìkolikrát pøivedl na exhibièní 
pøedstavení tehdejší nejlepší èeské 
krasobruslaøe. Pøi vývoji bruslí 
spolupracoval také s vicemistrem Evropy 
v krasobruslení Ottou Goldem; 
výsledkem jejich spolupráce byly 
mistrovské brusle E.K.P. – Gold. 
Sám byl i výteèným fotografem 
a jeho zásluhou byl roku 1927 
v Polici založen klub fotografù 
– amatérù. Bìhem nìmecké 
okupace se aktivnì zapojil 
do odbojového hnutí, zejména 
spoluprací s Václavem Krupkou 
z Pardubic, který byl jednou 
z vedoucích osobností pardubického 
odboje, koordinujících akce výsadkové 
skupiny Silver A. Roku 1948 firma EKP 
vystavovala na veletrhu v Praze novinku, 
která pøedbìhla svou dobu a našla hojné 
uplatnìní až dnes – koleèkové brusle. 
Po únorovém komunistickém puèi byla 
firma EKP znárodnìna a slouèena 
s vedle stojící znárodnìnou firmou 
Hubka (Kovopol).

Po únorovém komunistickém puèi byla 
totiž firma EKP znárodnìna a slouèena 
se stejnì postiženou fy Hubka (Kovopol). 
V roce 1948 tak byla rodinì ukradena 
firma, která zaèínala s osmi dìlníky, roku 
roce 1895 jich mìla ètyøicet a v roce 1906 
dávala práci už stovce zamìstnancù. Poté 
jich bylo 130 a jistì by pøibývali, vždy� firma 
ještì v roce 1948 vystavovala na pražském 
veletrhu v Praze novinku, která pøedbìhla svou 
dobu a našla hojné uplatnìní až dnes - koleèkové 
brusle. Poslední majitel firmy nakonec Polici opustil 
a zemøel roku 1974 

 

v Hranicích na Moravì u své dcery 
Lenky Tugendliebové. Syna Milana pøežil o celých 10 let.

c

 Jan Drocár© 

znak Dobøenic
- první písemná 
zmínka o nich

je z roku 
1339
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