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Kniha o evropské větvi anglického
rodu lodních stavitelů Rustonů a s ní
spojené pražské továrně „Rustonce“
nabízí čtenáři pozoruhodný příběh
nejen z dějin paroplavby, strojírenství
a průmyslového podnikání v Čechách,
ale také zážitek z mozaiky pestrých
životních osudů zajímavých osobností
19. a 20. století.
Publikace vychází v únoru 2015, informace na www.mare-czech, objednávky v zásilkové
službě „Mokrá“ kniha na adrese nakladatelstvi@mare-czech.cz, distribuci zajišťuje Kosmas, s.r.o. – http://www.kosmas.cz/.
Ukázka:
Obdobně, jako zmizel s povrchu zemského celý komplex budov bývalé velké továrny, známé v Praze
jako Rustonka, zmizí brzy ze slovníku Pražanů také toto už nic neznamenající slovo. Mělo sice být
použito v názvu multifunkčního komplexu obchodního centra a kanceláří, který měl být do roku 2011
postaven na vyklizeném pozemku, ale jeho stavba nebyla ještě ani zahájena. A tak místo, kde kdysi byla
pole a vinice „Na Švábkách“ a poté velké strojírny,
zpustlo a zarůstá travou. V roce 2013 na něm stála
už jen zchátralá budova kotelny bývalé Rustonky,
z níž smutně čněl vysoký komín – původně plánovaná dominanta celého komplexu. I ta však na jaře
2014 vzala za své.
O historii strojírny Ruston a spol., jejího předchůdce strojírny E. Thomase z roku 1832 a řady následných strojíren, která skončila v roce 2007 tím, že
akciová společnost Pražské strojírny se vystěhovala,
se rozepisuje několik autorů v publikacích o osmé
pražské části Libeň jen krátkými statěmi. Občas se

objevovalo i pár článků příležitostných. Věřím proto, že čtenáři uvítají podrobnější historii těchto strojíren, které během 175 let své existence dodaly do mnoha evropských zemí statisíce výrobků všeho druhu a dávaly
obživu desetitisícům obyvatel Libně, Karlína a přilehlých obcí.1)
Jméno „Rustonka“ má svůj původ v příjmení anglického stavitele lodí,
továrníka a podnikatele Josepha Johna Rustona. Narodil se v Londýně
v roce 1809, do Rakouska přišel v roce 1832 a zemřel ve Vídni roku 1895.
V Čechách byl činný téměř třicet let. Jemu a dalším členům tohoto pracovitého a podnikavého rodu jsou věnovány další kapitoly knihy. V nich jsem
se pokusil vylíčit především jejich soukromý život, nepostrádající někdy
i dramatičnosti – vášnivých lásek, nešťastných manželství a rozvodů i tragických konců. Splnit takový úkol historicky pravdivě by bylo samozřejmě
nemožné bez přátelské pomoci a spolupráce osob žijících v zahraničí, které
se o rod Rustonů také zajímají.
Vůdčí osobností této skupinky osob byl ing. Walter R. Ruston, pravnuk
J. J. Rustona. Ten spolu se svou sestřenicí Audrey Hepburnovou, světoznámou filmovou herečkou, byli posledními potomky rodu Rustonů na evropském kontinentě. Oba už zemřeli, Audrey roku 1993 ve Švýcarsku, W.
R. Ruston roku 2003 v Bruselu. Narodil se roku 1916 ve Vídni, kde vystudoval chemii na technické
univerzitě. Tam působil do konce druhé světové války jako asistent, ale brzy po jejím skončení se se
svou manželkou Eddou přestěhoval do Belgie. Tam našel zaměstnání jako vědecký pracovník v oboru
paliv a komerčních aplikací vědy. V roce 1969 založil vlastní
firmu „Ruston Technical Services Int.“, kterou řídil až do roku
1981, kdy odešel na odpočinek. Patřil mezi světové osobnosti
– např. v roce 1980 byl přijat za činného člena Akademie věd
v New Yorku a k roku 1984 byl zanesen do prestižního seznamu „Who is Who in the World“, když se předtím objevil v „Who
is Who in the Science“ a „Who is Who in the Atom“.
Dalším zájemcem o rod Rustonů, a to z hlediska plavby
a stavby lodí, byl pan Hans Rindt, archivář v městě Bischofsheim a historik říční evropské plavby. H. Rindt se narodil
v Podmoklech-Děčíně, po válce byl odsunut do Německa,
ale na Čechy nezanevřel. Udržoval přátelské styky hlavně
s kpt. Michaelem Borem z Prahy, který se zabýval historií
naší paroplavby. S panem Walterem R. Rustonem se seznámili přes lodní oddělení muzea v Mnichově. Zemřel v březnu
1986.
Významnější kontakt pro Rakousko navázal Walter
R. Ruston s dr. Karlem Vodrazkou, profesorem a tehdy i rektorem Univerzity Johannese Keplera v Linci.2) Publikoval kratší články o počátcích paroplavby na Dunaji a na Travenském jezeře a aktivně se angažoval na opětném uvedení do provozu parníku GISELA
v letech 1981 až 1986 na tomto jezeře. Jako již renomovaný odborník na historii Rustonů byl pověřen
Rakouskou akademií věd zpracovat nově životopis Josepha J. Rustona pro nové, 44. vydání Rakouského biografického lexikonu 1815–1950. Proto písemný
styk s W. R. Rustonem, od něhož získal mnoho nových
informací, započatý v roce 1984, byl pro něho velmi užitečný. Naposled se snad sešli v roce 1995 na výstavě „100
let od úmrtí J. J. Rustona“, pořádané Okresním muzeem
ve Floridsdorfu u Vídně. Dr. K. Vodrazka na ní měl zahajovací proslov a Walter R. Ruston byl čestným a nejvýznamnějším hostem. Na výstavu také zapůjčil mnoho
exponátů, včetně vlastnoručních maleb J. J. Rustona
a výkresů parníků a různých zařízení z Rustonky.
Okresní muzeum ve Floridsdorfu se vedle regionální
a vlastivědné činnosti věnuje soustavně historii rakouské dunajské plavby. Referentem muzea pro tuto oblast
byl ing. Franz Uhlir, jenž na toto téma publikoval několik článků v časopise muzea „Unser schönes Floridsdorf“. Proto se začal také zajímat o rod Rustonů a navázal kontakty s Walterem R. Rustonem. Omezily se však
jen na historii působení J. J. Rustona v Rakousku.

Poslední ze skupiny zájemců o rod Rustonů byla paní Joke
Quarles van Ufford z města Breda v Nizozemsku, narozená
roku 1944. Ta se stala sňatkem se synem staršího ze dvou
synů z prvního manželství holandské baronky Elly van Heemstra nevlastní neteří Audrey Hepburnové. Tato slavná herečka
byla barončinou dcerou z jejího druhého manželství s jedním
z rodu Rustonů, jenž tehdy žil v Belgii. Paní Joke se rozhodla
v roce 1993 sepsat historii rodiny svého manžela Quarles van
Ufford a setkala se při tom i s historií rodu Rustonů. Ta ji zaujala natolik, že pátrala nejen po minulostí své nevlastní tety
Audrey Hepburnové, ale i Rustonů na kontinentě a v Anglii
a přijela za tím účelem také do Prahy. Zajela několikrát do Rakouska, Anglie a Irska a neváhala letět
do Nizozemských Antil, aby vyzpovídala baletku, která v letech 1940 až 1944 učila Audrey Hepburnovou baletu v Arnhemu. Za Walterem R. Rustonem do Bruselu zajížděla samozřejmě častěji. Naše
dosavadní znalosti o rodu Rustonů pak rozšířila o několik důležitých objevů. Pokud vím, pro vydání své
obsáhlé, třídílné knihy v angličtině dosud hledá překladatele i vydavatele. Ti mají zájem jen o vydání
dílu, obsahujícího životopis Audrey Hepburnové. Holandský rod se jim zdá pro čtenáře málo atraktivní.
Zbývající kapitoly knihy se zabývají dalšími podniky, které Rustonové založili, koupili nebo nějakým způsobem řídili. Byly to v časové posloupnosti paroplavba
na Travenském jezeře, paroplavební podnik Andrewse a Rustona na Vltavě a Labi3) a loděnice na Dunaji nad Vídní. Ve věcné
souvislosti jsou zmíněny také dva cukrovary v Čechách a dvě
panství v Maďarsku, statek Rehhof v Rakousku a Lamberk
u Obříství, vily ve Vídni a v Gmundenu aj.
Protože nakladatelství Mare-Czech, které knihu vydává, je
v edici „Lodě v české minulosti“ zaměřeno na říční i námořní
plavbu a lodě, byl do dodatku knihy zapracován i s komentářem
seznam lodí s pohonem, které byly v letech 1854 až 1910 postaveny ve všech loděnicích, které nějak souvisely s rodem Rustonů
na evropském kontinentě.

O autorovi:
Autor této publikace ing. Miroslav Hubert se narodil
v roce 1925 v malé vsi na tehdejší československo-maďarské hranici, kde jeho otec, bývalý ruský legionář
z Kutné Hory, sloužil v četnickém sboru. Bezpochyby
tam na březích Dunaje se v něm probudila celoživotní
láska k této řece a k lodím.
Po návratu rodiny do Čech v roce 1934, neukončeném
studiu na gymnáziu v Čáslavi a maturitě na Vyšší průmyslové škole v Kutné Hoře v roce 1945 vystudoval
autor obor strojního inženýrství na Českém vysokém
učení technickém v Praze. Zde také navštěvoval přednášky ing. J. Vidmana o stavbě lodí a o prázdninách
pracoval v loděnicích v Gdaňsku. Po ukončení studií
nastoupil v roce 1950 do zaměstnání v konstrukční
kanceláři závodu ČKD – loděnice v Praze – Libni, pozdějších Českých loděnic, n. p. Do tohoto období spadá i
počátek jeho zájmu o lodní sporty. Po kánoi a sportovní plachetnici to bylo provozování vlastního kajutového motorového člunu. A to byl také začátek autorovy
publikační činnosti...

