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ZAâALO TO HAMREM
K ÎidÛm, ktefií se uplatnili na poli suhl-

ské zbrojní v˘roby, patfiili zámoÏní ob-
chodníci s odûvy a textilem Löb a Mo-
ses Simsonovi, ktefií – uÏ víceménû na
stará kolena – v roce 1856 zaloÏili pod-
nik na v˘robu zbraní Gebrüder Simson.
Zfiejmû se jim tento obor zdál obchod-
nû perspektivní, ale bez oceli by jim v˘-
roba zbraní ne‰la. Vlastnû uÏ dva roky
pfied zaloÏením nové firmy tak koupili od
Andrease Bauera tfietinov˘ podíl na
hamru zfiízeném uÏ v roce 1740 na fiíã-
ce Lauter v Heinrichsu; pozdûji v nûm
získali majetkovou vût‰inu.
Heinrichs je západní pfiedmûstí Suh-

lu, leÏí v témÏe údolí, a v té dobû v nûm
Ïila nevelká Ïidovská obec vãetnû rodin
obou SimsonÛ. Také jejich podnik se pak
po celou dobu rozvíjel a koncem 20. sto-
letí doÏil právû na tomto místû. MoÏná
byli bratfii Simsonové prozfietelní a po-
ãítali s úspû‰n˘m rozvojem firmy, tak-

Ïe se usadili tam, kde se podnik mohl
rozrÛstat. MoÏná také „árijci“ radûji vi-
dûli Îida Simsona za mûstem... Firem-
ní areál dodnes spojuje se Suhlem
dlouhá fiada domkÛ, domÛ a panelákÛ,
které v minulosti nepochybnû ob˘vali
právû zamûstnanci tohoto podniku.
PÛvodní Heinrichs byla samostatná

obec, která byla pfiipojena k Suhlu tepr-

ve v roce 1936, nicménû uÏ v roce
1862 „Gebr. Simson – továrna na ba-
jonety a nabijáky“ byla zapsána v suhl-
ském obchodním rejstfiíku. Zpoãátku fir-
ma s dvaceti zamûstnanci vyrábûla rÛz-
né Ïelezáfiské zboÏí, mimo jiné také se-
kery a halapartny, brzy k tomu pfiibyly
nabijáky pro pfiedovky a polotovary
hlavní pro suhlské firmy vyrábûjící ar-
mádní pu‰ky-jehlovky. Záhy byla zave-
dena v˘roba bodákÛ, která se stala
u SimsonÛ tradicí na mnoho desetile-
tí; firma patfiila k nejvût‰ím nûmeck˘m
producentÛm tohoto artiklu.
V roce 1871 se Simsonovi pfiestali

spoléhat na vodní energii a pofiídili si prv-
ní parní stroj. V polooficiální historii
firmy Simson se doãteme, Ïe v roce 1872
získala obrovsk˘ vládní kontrakt na do-
dávky vojensk˘ch pu‰ek. Byly to jedno-
ranové pu‰ky (Mauser) G71 na náboj
11,15x60R, které od tohoto roku po-
stupnû nahradily jehlovky a jiné zbranû
ve v˘zbroji armád v‰ech státÛ právû
sjednocen˘ch do nûmeckého císafiství.
Simsonovi jich v letech 1872-1876 vyro-
bili neuvûfiitelné mnoÏství 150 000 kusÛ.
Byla to právû tato zakázka, která nastar-
tovala dal‰í boufiliv˘ rozvoj firmy.
V roce 1878 zemfiel Moses Simson

(jméno jeho bratra se ztrácí uÏ dfiív)
a vdova pfiibrala k podnikání partnera.
Pod jménem Simson & Luck Stahlfab-
rik rodinná firma pÛsobila i potom, co
z ní Luck v roce 1884 ode‰el a fiízení pfie-
vzal MosesÛv syn Gerson. Teprve v ro-
ce 1899 byl název zmûnûn na Simson
& Co., coÏ pak vydrÏelo aÏ témûfi do nu-
ceného odchodu SimsonÛ.
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Výroba zbraní v Suhlu má dlouhou tradici. Drtivou většinu podnikatelů,
kteří zde působili, tvořili Němci. Na rozdíl třeba od Lutychu, kde se kromě
Belgičanů uplatnili i Francouzi a mnozí Němci, v Suhlu bylo národnostní
složení podnikatelů velmi fádní. Mezi německé křesťany se ovšem občas dostal
i německý Žid. Někomu to vadilo, někomu to nevadilo, ale až do nástupu Hitlera
k moci mohli němečtí Židé v Německu podnikat bez zásadních problémů.

Simsonova
fabrika v Suhlu

Prudký rozvoj firmy má na svědomí veliká státní zakázka na výrobu pušky M/71

Nad starým areálem Simsonovy továrny se klene nový dálniční most, vybudovaný, podobně
jako většina dálnic v okolí, až po roce 1990


