Josef Florián Vogl (1818 až 1896)
Významný občan Horní Blatné.
Josef Florián Vogl se narodil 6.11.1818 v Kamenickém
Šenově v domě č.p. 84, ale celý život působil v Krušných
horách, zejména v Jáchymově, v Horním Slavkově a nakonec
dlouhá léta, od roku 1868 až do své smrti dne 1.10.1896, v
Horní Blatné, v domě č.p. 234.

J.F.Vogl byl pohřben dne 4.10.1896 na hřbitově v Horní
Blatné. Pan J.F.Vogl byl od roku 1877 až do roku 1893
starostou města Horní Blatná, a od roku 1890 do 1893 také
zemským poslancem za politický obvod Jáchymov - Horní
Blatná v českém sněmu v Praze. Tento penzionovaný c.k.
hormistr zemřel 1.10.1896 v domě č.p. 234 v Horní Blatné.
Pan
J.F.Vogl
byl
jedním
z
nejvýznamnějších
sudetoněmeckých geologů 2.poloviny 19.století, působil v
letech 1850 až 1857 v jáchymovských uranových dolech v tzv.
c.k. západním důlním oddělení na cechu sv. Eliáše ve funkci
druhého horního přísežného, následně byl přeložen v roce
1857 jako c.k. hormistr do Horního Slavkova, kde vydržel až do
roku 1868, tedy do doby, kdy došlo k uzavření slavkovských
dolů. V roce 1868 vystoupil ze státní báňské správy a živil se

jako obchodník s realitami. Přestěhoval se do Horní Blatné, do
domu č.p. 234, kde se 28.10.1873, v pozdním věku, oženil s
Theresií Schmuck (narozena 1.3.1844 v domě č.p. 177 v Horní
Blatné). V tomto manželství měl dvě dcery, Marii Františku
narozenou 2.2.1870 v domě č.p. 120 v Horní Blatné, zemřela
dne 3.10.1892 tamtéž, a Eleonoru Voglovou, narozenou dne
28.9.1974 v domě č.p. 234 v Horní Blatné. Eleonora Voglová
se dne 22.8.1893 provdala za hornoblatenského obchodníka a
měšťana Johanna Nepomuka Linka, narozeného 11.11.1863

v Horní Blatné v domě č.p. 120, se kterým měla 4 děti,
Eugen Laurenz Link, narozený 10.8.1894, Karolina Anna Link,
narozena 12.4.1896, Johann Nepomuk Link, narozen 8.5.1898

a Emil Link, narozen 14.3.1903.

U pana J.F.Vogla byl v roce 1941 německou NSDAP
prověřován jeho árijský původ.
J.F.Vogl je autorem nejvýznamnější geologické publikace
o jáchymovských dolech "Gangverhaltnisse und Mineralreichthum Joachimsthals" (Poměry rudných žil a minerální bohatství
Jáchymova), které vytiskl nakladatel J.W.Pohlig v Teplicích v
roce 1856, a celé řady dalších geologických článků o nových
uranových materiálech z Jáchymova, které vycházely v
rakouském časopisu pro hornictví a hutnictví ve Vídni (OZBH) a
v časopise montanistické společnosti v Krušných horách. Po
J.F.Voglovi je pojmenován nový a velmi vzácný uranový
minerál voglit s typovou lokalitou minerálu v Jáchymově.

J.F.Vogl je zřejmě i autorem rukopisné kroniky města
Horní Blatná (chronik von Bergstadt Platten), která je uložena
ve Státním archivu v Karlových Varech a je jedním ze
spolutvůrců projektu Buštěhradské dráhy z Ostrova do
Jáchymova, která byla spuštěna v roce 1896 až po jeho smrti.
Tento velmi významný blatenský historický představitel je
známější v USA než v naší republice, a to jako spoluobjevitel
mnoha významných sekundárních minerálů uranu, kobaltu,
niklu a bismutu spolu s abertamským lékárníkem Kosefem
Lindackerem, který mu prováděl ve své chemické laboratoři v
Abertamech, kterou J.F.Vogl koupil, chemické analýzy
minerálů.
Paní Marie Linková, narozena 11.5.1926 zemřela 6.1.2011
v Perninku v domově důchodců, byla pravnučkou pana
J.F.Vogla.

Rodina Linků nebyla po 2.světové válce zařazena do
"odsunu", zřejmě z důvodu práce v ostatní výrobě v Horní
Blatné.

Materály poskytnuty MUDr Vladimírem Horákem z Kralup nad Vltavou
Foto z archivu Petro R.

