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1 – Vídeňský parlament
Vídeňský parlament je umístěn do komplexu velkolepých budov stojících
při bulváru Ringstraße. Vybudován byl podle projektu architekta Theophila Hansena
v letech 1874 až 1883. Willy Ginzkey byl členem zdejší Panské sněmovny,
a proto se objekt parlamentu objevil i na koberci, přestože
v době jeho vzniku už byla stará monarchie dávno pryč.
Archiv Marka Řeháčka

P

říběh Jubilejního koberce je strhující. Mohutné dílo o délce 5 m a šířce 3,40 m bylo
dokončeno roku 1926 ve vratislavické kobercárně u příležitosti 70. narozenin šéfa firmy
Willyho Ginzkeye. Vyvázán byl z 1,74 milionu uzlíků za použití vlněné příze ve 127 různých barvách. Willymu byl slavnostně předán 22. října
a následně byl nejprve vystaven v libereckém
muzeu a listopadu pak ještě ve Vídni. Poté putoval po celém světě a do Vratislavic se vrátil až
v roce 1937. Roku 1958 byl předán do textilního

muzea ve Dvoře Králové nad Labem a vratislavičtí pamětníci možná ještě vzpomenou, že v roce 1984 byl krátce vystaven ve Svobodě u příležitosti otevření nové tiskárny koberců v Bytexu.
Poté se vrátil do východních Čech, kde jeho
stopa na čas zase mizí. Až roku 2019 zde byl díky
úsilí vratislavických patriotů objeven a následně
městem Česká Skalice darován zpět do Vratislavic. Téměř stoletý koberec je stále velmi zachovalý a názorně připomíná postupný vzestup
ginzkeyovského impéria.

2 – Zaniklá vila Ignaze Ginzkeye z roku 1868
Archiv Václava Černého

3 – Severočeské muzeum V Liberci
Willy Ginzkey měl zásadní vliv na vznik této instituce
a vzhled její stavby.
Archiv Marie Heidlassové
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Koberec znázorňuje všechny stavby spojené s rodem kobercářů Ginzkeyů. Jsou na něm i Willyho vyznamenání
a textilácká značka; červené tečky na obou polokoulích představují místa zastoupení firmy.
Archiv MO Vratislavice nad Nisou, foto Radek Drbohlav
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4 – Tvrz Krassa v Osečné
Tvrz získali Ginzkeyové po pozemkové reformě roku 1921
Foto Marek Řeháček

5 –Secesní lovecký dům Ginzkeyových
Dům stojí od roku 1905 na kopci nad Hamerským
rybníkem. Dvě srdíčka představují lásku Wilhelma
k operní zpěvačce Julii Culp, která zde ráda dlela.
Foto Marek Řeháček

6 – Horní vila ve Vratislavicích nad Nisou
postavená roku 1886 sloužila ubytování malířky
Hermine Ginzkey. Dnes zdravotní středisko.
Archiv Václava Černého
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7 – Zámeček
Pro Alfreda Ginzkeye byl postaven roku 1900
Archiv Václava Černého

8 – Pivovar
Vznik pivovaru roku 1872
iniciovali také Ginzkeyové
Archiv Václava Černého

9 – Tovární objekt postavený roku 1886 pod školou
Archiv rodáků (Schwarz, Möller)

10 – Ginzkeyovské stáje
vznikly nad Rochlickou ulicí roku 1873
Archiv Václava Černého
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11 – Obytný dům
z roku 1843 stál
v areálu firmy pod kostelem
Archiv Ondřeje Marčáka

12 – Gürtlerův mlýn zakoupený
Ignazem Ginzkeyem v roce 1868
Archiv rodáků (Schwarz, Möller)

13 – Ondrovi Marčákovi dalo velkou
práci, než identifikoval jeden z dnes již
nestojících objektů kobercárny
Archiv Václava Černého

14 – Rodný dům Ignaze Ginzkeye
V tomto domě v roce 1813
začala historie kobercárny
Archiv Václava Černého
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15 – Průmyslový objekt v západní
části areálu firmy pořízený roku 1861
Archiv firmy Libea

16 – Pohled na celý areál firmy Ginzkey v roce 1876
Archiv Jaroslava Zemana, Architektura na severu Čech, http://liberec-reichenberg.net, http://jablonec-gablonz.net

17 – Ginzkeyova kobercárna
roku 1926 již s moderními objekty od architekta L. Bauera
Archiv Vítězslava Procházky

