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ABSTRAKT

Práce  se  zabývá  sociální  politikou  Vítkovických  železáren  od  jejich 
vzniku do roku 1945, přičemž se zaměřuje především na oblast Vítkovic. 
Vývoj  sociální politiky  závodu  je vykreslen na pozadí obecné  sociální 
péče  v  českých  zemích  a  na  technickém  vývoji  železáren.  Výzkumné 
poznatky  jsou doplněny o vzpomínky pamětnice, která prožila dětství 
v  závodním  sirotčinci,  jednom  ze  zařízení  Vítkovických  železáren. 
V práci je využit historický výzkum a metoda orální historie. Vychází ze 
zdrojů primárního i sekundárního charakteru, přičemž primární zdroje 
byly čerpány především z Archivu města Ostravy.

Klíčová slova: Historie, Sociální politika, Sociální péče, Vítkovické železárny. 

ABSTRACT

The work is concerned with social policy within Vítkovice ironworks from 
their establishment until 1945. The work is focused mainly on the city 
district - Vitkovice. The social policy evolution in this factory is described 
in the background of the general social welfare in the Bohemian lands 
together with technical development of Vítkovice ironworks. Research 
findings are supplemented with memories of eyewitness who relived her 
childhood in the factory´s orphanage – one of the facilities at Vítkovice 
ironworks. The history research and the oral history method are used 
in  this  work.  The  work  comes  out  from  the  primary  and  secondary 
sources. The primary sources were mainly derived from the archives of 
Ostrava. 

Keywords: History, Social policy, Social care, Vítkovice ironworks. 
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Předmluva

Předkládaný text seznamuje čtenáře s  vývojovou etapou Vítkovických 
železáren,  jako  jednoho  z  historicky  významných  zaměstnavatelů 
v Ostravě a okolí. Podnik a hlavně jeho představitelé vystupují v odborné 
literatuře  i  v  povědomí  obyvatel  jako  zástupci  „sociálně  smýšlejících“ 
ředitelů  či  majitelů,  kteří  se  snažili  svým  pracovníkům  nabídnout 
nejen odpovídající mzdy, ale i sociální výhody pro ně samotné a jejich 
rodinné  příslušníky.  Někteří  autoři  (Ondřej  Ševeček,  Jiří Matějček) 
označují Vítkovické železárny včetně sociálního zajištění zaměstnanců 
za předchůdce Baťova koncernu. 

V první polovině sedmdesátých let 19. století zasáhla rozvoj Vítkovických 
železáren hospodářská krize, která vedla k propadu podniku do finanční 
ztráty. Majitelé železáren nalezli řešení této situace v mladém technikovi 
Paulu Kupelwieserovi (1843-1919), kterého dosadili do funkce ředitele 
celého závodu. Jeho příchod provázela pověst sice mladého, zato však 
schopného a ambiciózního metalurga a organizátora, který měl dostatek 
ctižádosti  stagnující  železárny  opět  pozdvihnout  na  vysokou  úroveň. 
Kupelwieserovy snahy nebyly založeny pouze na modernizaci výrobního 
zařízení  a  zřizování  nových  provozů,  ale  také  na  promyšlené  sociální 
politice opřené o na pevnou víru v existenci zákonité  souvislosti mezi 
všestranně dobře zabezpečenými zaměstnanci a kvalitou jimi odváděné 
práce. Svůj sociální program, jehož jádrem byla výstavba zcela nového 
města  pro  zaměstnance  železáren,  zahájil  Paul  Kupelwieser  ihned 
po  svém  příchodu  v  roce  1876.  V  letošním  roce  tak  uplyne  140  let 
od zahájení tohoto vskutku revolučního počinu, který neměl v dobovém 
kontextu mnoho srovnání.

Sociální politika je jedním z profilujících předmětů studijních programů 
Fakulty  sociálních  studií  Ostravské  univerzity,  kde  předkládaný  text 
vznikl.  Je  tedy  logické,  že  hlavním  cílem  práce  je  seznámit  studenty 
fakulty, akademické pracovníky, praktiky a zájemce o popisované téma 
s historickou etapou vývoje sociálního zajištění pracovníků ostravského 
podniku, s obsahem a šíří sociální péče v něm, s přehledem fungujících 
sociálních  zařízení,  sociálních  služeb  a  dalších  výhod  ve  prospěch 
zaměstnanců.  Chloubou  textu  je  zařazení  vzpomínek  pamětnice 
popisovaného období. Prací s podobnou tematikou není mnoho, proto 
považuji  syntézu  zajištěných  poznatků  za  velmi  přínosnou  nejen  pro 
historiky, ale i pro obory příbuzné k sociální politice. 

Věřím, že obsah práce poslouží jako výchozí studijní materiál pro analýzu 
sociální politiky a sociální péče tak, jak se v našem regionu realizovala již 
před 140 lety. Kéž by inspirovala dnešní podnikatele!

Marie Špiláčková
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ÚVOD

Tématem práce  a  zároveň  i  jejím názvem  je  „Sociální  politika Vítkovických 
železáren  do  roku  1945“.  Proč  bylo  vybráno  téma,  které  se  nezaměřuje 
na historii sociální péče o specifickou cílovou skupinu, ale na sociální politiku 
podniku? 

Prvotním  impulsem  pro  zpracování  tématu  bylo  setkání  s  pamětnicí,  která 
vyprávěním  svého  příběhu  umožnila  nahlédnout  do  života  dětí  v  závodním 
sirotčinci, jednoho ze zařízení vybudovaných právě Vítkovickými železárnami. 
Její  výpověď  je možné považovat  za  velmi  hodnotný  zdroj  informací  právě 
proto,  že  nejde  jen  o  strohá,  byť  možná  přesnější  data,  ale  nabízí  pohled 
jednotlivce  jako  individua. Konečná  podoba  tématu  tedy  vzešla  z  úvah,  jak 
zasadit  cenné  vzpomínky  pamětnice  do  výzkumu,  který má  osvětlit  určitou 
historickou epochu sociální péče spjatou s činností Vítkovických železáren.

Vítkovické  železárny  představují  neodmyslitelnou  součást  Ostravy  a  jejího 
okolí. S postupem času se však z povědomí jejích obyvatel vytrácejí souvislosti, 
které stojí za podobou města, jak ji známe dnes. Jaké faktory vůbec rozhodly 
o výběru Vítkovic pro vybudování závodu světového významu a jakou cestu 
musel  tento podnik urazit,  než  se  stal  tak  významným? Co  znamenal  vznik 
železáren pro malou vesnici Vítkovice a jak se závod podílel na jejím rozvoji? 
Víme vůbec,  jaké významy se skrývají za charakterem města, kterým denně 
procházíme?

Vznik a dynamický rozvoj železáren s sebou zákonitě musel přinést obrovský 
nárůst počtu obyvatel. Jestliže chtěl podnik udržet svou prosperitu, bylo v jeho 
zájmu postarat se o dobrou životní úroveň svých zaměstnanců. A právě na tuto 
oblast je zaměřen následující výzkum, v němž se zabýváme historií sociálních 
počinů podniku na pozadí jeho vývoje, ale také na pozadí všeobecného vývoje 
sociální péče a významných historických událostí.

Cílem je deskripce sociální politiky Vítkovických železáren od jejich založení 
do roku 1945 v kontextu vývoje závodu a potřeb jeho zaměstnanců. Dále je to 
popis důležitých mezníků ve vývoji sociální péče na našem území od konce 18. 
století, na nichž je demonstrován význam sociální politiky závodu. Výzkumné 
poznatky  jsou  doplněny  o  vzpomínky  pamětnice,  která  prožila  velkou  část 
dětství v závodním sirotčinci.

Časově  je  práce  ohraničena  roky  1828  a  1945,  což  umožňuje  orientovat  se 
na vývoj  závodu a  jeho  sociální politiky od  jeho vzniku po celou dobu, kdy 
fungoval jako soukromý podnik. K naplnění cíle byl využit historický výzkum, 

přičemž  data  byla  čerpána  z  primárních  i  sekundárních  zdrojů.  Vzhledem 
k rozsáhlému časovému vymezení práce a skutečnosti, že informace v primárních 
zdrojích jsou o tomto období mnohdy jen útržkovité, vycházíme převážně ze 
sekundárních zdrojů. Při jejich využití je však nutné mít v patrnosti účel, pro 
který byly vytvářeny. Objevují se mnohdy ideologicky zabarvené informace, a to 
jak v pracích vznikajících v období komunismu, tak v publikacích vytvořených 
přímo železárnami v období jejich největšího rozkvětu. Cílem práce však není 
interpretace  těchto  významů,  měla  by  spíše  poskytnout  přehled  sociálních 
počinů železáren a zasadit je do doby, ve které se odehrávaly. 

Práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola se věnuje metodologii výzkumu. 
Kromě  vymezení  výzkumné  strategie,  metody  a  popisu  fází  historického 
výzkumu je pozornost věnována také detailnějšímu vysvětlení specifik metody 
orální historie, která byla použita k získání a zpracování informací poskytnutých 
pamětnicí. Součástí první kapitoly  je  také vymezení užívaných pojmů, bližší 
zdůvodnění časového vymezení práce a užívané formy citací. 

Ve  druhé  kapitole  jsou  popsány  důležité  mezníky  ve  vývoji  sociální  péče 
od  konce  18.  století  do  roku  1945.  Třetí  kapitola  se  pak  zabývá  vznikem 
a vývojem Vítkovických železáren ve stejném období.

Druhá a třetí kapitola vytváří teoretické pozadí pro následující čtvrtou kapitolu, 
která  popisuje  konkrétní  sociální  kroky  železáren.  Kapitola  je  v  podstatě 
rozdělena na dvě části -  první část se zabývá sociálními počiny závodu od jeho 
vzniku, druhá část pak popisuje sociální kroky uskutečněné od projektu tzv. 
Nových Vítkovic, který měl velký význam pro rozvoj Vítkovic a životní úrovně 
jejich obyvatel.

Pátá kapitola výzkum doplňuje o cenné vzpomínky pamětnice, která má osobní 
zkušenost  s  výchovou  v  závodním  sirotčinci. Kapitola  pojednává  především 
o životě v sirotčinci, okrajově jsou zde však zmíněny také další formy podnikové 
sociální péče. Celá kapitola je vytvořena na základě zásad již zmíněné metody 
orální historie.

Historický výzkum je zakončen závěrem v šesté kapitole, ve kterém jsou shrnuty 
zjištěné  poznatky  a  zodpovězeny  výzkumné  otázky.  Součástí  práce  je  také 
seznam literatury a dalších použitých zdrojů. Výzkum je doplněn fotografiemi, 
na kterých  jsou zachyceny některé z popsaných objektů, které  se zachovaly 
do  dnešních  dnů.  Jsou  zde  též  fotografie  poskytnuté  pamětnicí  nebo  další 
dobové fotky. V příloze je uveden také informovaný souhlas s publikováním 
vzpomínek pamětnice.
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metOdOlOgie histORickéhO Výzkumu1. 

 Výzkumná strategie1.1. 

Pro  zpracování  tématu  byla  zvolena  strategie  kvalitativního  výzkumu. 
V literatuře můžeme najít mnoho definic kvalitativního výzkumu. Kupříkladu 
Disman jej pokládá za „nenumerické řešení a interpretaci sociální reality“1. Autor dále 
vymezuje kvalitativní výzkum tím, že používá induktivní logiku, což znamená, 
že  na  začátku  výzkumu  je  pozorování  a  sběr  dat,  ve  kterých  výzkumník 
pátrá po jejich pravidelnostech a významu. Výzkumník formuluje předběžné 
závěry a výstupem mohou být nově formulované závěry či nová teorie.2 Autor 
Maxwell vnímá silné stránky kvalitativního výzkumu právě v této induktivní 
logice, v zaměření na konkrétní situace nebo osoby a v důrazu spíše na slova 
než čísla.3

Historický výzkum je podle Hendla jedním ze základních přístupů kvalitativního 
výzkumu.  Podle  autorů  Fraenkela  a  Wallena  je  historický  výzkum  „proces 
systematického popisu a přezkoumávání minulých událostí nebo kombinací událostí s cílem 
podat zprávu o tom, co se v minulosti stalo“4, přičemž nejde jen o shromažďování 
údajů, ale také o jejich interpretaci.

Historický  výzkum má  také  nepochybně  velký  význam  pro  rozvoj  sociální 
práce.  Tuto  myšlenku  rozvíjí  například  americká  profesorka  sociální  práce 
Danto ve své publikaci věnované historickému výzkumu v sociální práci. Podle 
ní mělo postmoderní hnutí5 dramatický vliv na přístup k sociální práci. Právě 
historický výzkum může podle autorky vést k přehodnocení některých dlouho 
užívaných postupů v sociální práci.6

1 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele.  2000, s. 285.
2 Tamtéž, s. 284-322.
3 MAXWELL, J. A. Qualitative research design: an interactive approach. 1996, p. 97.
4 In HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 2005, s. 135.
5 Postmoderní hnutí je evropský myšlenkový proud poslední třetiny 20. století, který je zaměřen 
proti doposud převládající koncepci jediné pravdy a usiluje o alternativnost lidských přístupů ke 
světu. (Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 6 p/r. Praha: DIDEROT, 1999, s. 215.)
6 DANTO, E. A. Historical research. 2008, p. 6.

 Fáze historického výzkumu1.2. 

Historický výzkum byl realizován dle jednotlivých fází podle Špiláčkové7. Byl 
formulován předmět výzkumu - definováním cíle práce a výzkumných otázek, 
vymezen objekt výzkumu, popsán sběr dat se zaměřením na způsob používání 
těchto  zdrojů  a  upozorněním  na  rizika,  která  s  sebou  přinášejí.  Následuje 
zdůvodnění  vybrané  techniky  sběru  dat.  K  validaci  výzkumu  byla  využita 
triangulace a na závěr evaluace historického výzkumu.

 Předmět výzkumu1.2.1. 

Cílem výzkumu je deskripce sociální politiky Vítkovických železáren od jejich 
založení do roku 1945 v kontextu vývoje závodu a potřeb jeho zaměstnanců, 
dále  popsat důležité mezníky ve vývoji sociální péče na našem území od konce 
18. století a na nich demonstrovat význam sociální politiky závodu. Výzkumné 
poznatky doplníme o vzpomínky pamětnice, která prožila velkou část dětství 
v závodním sirotčinci.

Cíl výzkumu byl formulován do následujících výzkumných otázek.

•	 Kdo zajišťoval na našem území sociální péči od konce 18. století do roku 
1945?

•	 Jakou  úlohu  ve  společnosti  plnila  ve  vymezeném  období  sociální 
politika Vítkovických železáren?

•	 Jakým  vývojem  prošla  sociální  politika  Vítkovických  železáren 
ve vymezeném období a jaká byla její konkrétní podoba?

•	 Jak  vnímala  paní  Zdenka  Kovaříková  péči  v  jednom  ze  zařízení 
Vítkovických železáren?

Deskripce sociální politiky železáren je zaměřena na oblast Vítkovic potažmo 
Ostravy, i když v různých stádiích vývoje podnik zahrnoval hutě a doly v širším 
okolí, kde také byla budována mnohá sociální zařízení.

 Objekt výzkumu1.2.2. 

Zdroje  v  dějepisectví  podle  Hendla  rozlišujeme  na  písemné  dokumenty, 
numerické záznamy obsahující statistická data, výpovědi svědků a předmětné 

7 ŠPILÁČKOVÁ, M. Historický výzkum v sociální práci. In Gojová, A. a kol. Výzkumné metody v 
sociální práci. 2014, s. 171-202.
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artefakty,  které  svým  fyzickým  nebo  vizuálním  charakterem mohou  přinést 
informaci o minulosti8. 

Dokumenty mají písemnou nebo  tištěnou podobu a rozlišují  se na primární, 
jejichž  autor měl  úzký  vztah  k  události  nebo  byl  jejím  přímým  účastníkem 
(kroniky, deníky, mapy, přepisy orální historie a další) a dokumenty sekundární, 
které  byly  vytvořené  pomocí  primárních  dokumentů.9  V  práci  vycházíme 
z  vymezení  primárních  a  sekundárních historických materiálů,  jak  jej  uvádí 
Špiláčková. Materiály primárního charakteru podle ní vznikají v době, o které 
pojednávají a zachycují autentické informace o době, jevech a skutečnostech, 
ke kterým mají časově nejblíže. Naproti  tomu materiály sekundární vznikají 
s časovým odstupem a plní funkci doplňující.10

Primární pramen chápe Kerlinger jako původní zdroj historického údaje a řadí 
zde původní zprávy o důležitých událostech, popisy událostí očitým svědkem, 
fotografie, protokoly ze schůzí apod.11

Jako objekt historického výzkumu byly využity zdroje primárního i sekundárního 
charakteru.  Primární  zdroj  vzhledem  k  výše  uvedenému  chápeme  jako 
materiály vzniklé v době, o které pojednávají. V případě tohoto výzkumu jsou 
to tedy materiály vzniklé do roku 1945. Tyto však také mohou obsahovat prvky 
sekundárního  zdroje,  protože  mohou  popisovat  události  a  skutečnosti,  které 
jejich autor nezažil. Materiály vzniklé po roce 1945 považujeme jako sekundární. 
Získaná  data  byla  obohacena  o  některé  materiály  pramenného  charakteru, 
výpovědi pamětnice a její fotografie vztahující se k tomuto období.

 sběr dat1.2.3. 

Popis sociálních podmínek dělnictva a sociálních kroků Vítkovických železáren 
je v dostupné literatuře velmi často zatížen ideologickým náhledem v souvislosti 
s dobou, ve které vznikal a účelem, pro  jaký byl vytvářen. Jde  jak o soupis 
„blahobytných“ zařízení vytvořený Vítkovickým horním a hutním těžířstvem 
(dále VHHT) v roce 1908, ale také o prvorepublikové práce vznikající v období 
komunismu. Také některé současné výzkumy, ze kterých v práci vycházíme, 
čerpají  z  velké  části  opět  z  těchto  několika  dříve  vytvořených  publikací. 
Vzhledem k rozsáhlému období, ke kterému se deskripce má vztahovat, není 

8 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 2005, s. 137.
9 Tamtéž.
10 ŠPILÁČKOVÁ, M. Historický výzkum v sociální práci.  In Gojová, A.  a kol. Výzkumné metody 
v sociální práci. 2014, s. 171-202. 
11 KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. 1972.

možné  tyto  pohledy  detailně  analyzovat  studiem  pramenného  materiálu. 
S  ohledem  na  požadovanou  objektivitu  práce  se  tedy  alespoň  snažíme 
poukazovat na možnou „zabarvenost“  sdělení nejen v metodologii práce, ale 
také v příslušných kapitolách. 

Dalším  problémem  při  realizaci  výzkumu  byl  také  fakt,  že  téma  sociální 
politiky Vítkovických  železáren  (dále  VŽ),  především  její  nejstarší  podoby, 
není v dostupné literatuře téměř vůbec zpracováno a zmínky o něm jsou jen 
útržkovité. V  získávání  dat  o  období  od  založení Vítkovických  železáren  až 
do roku 1918 byl pro nás výzkum ztížen i tím, že veškeré primární materiály 
jsou psané německy. 

Přesto  však  primární  materiály  využíváme.  Podstatným  zdrojem  dat  je  už 
zmiňovaná  publikace  VHHT  Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz, 
která  poskytuje  ucelený  přehled  sociálních  počinů  VHHT,  jež  se  v  době,  kdy 
publikace vznikala (1908) stále rozvíjely. Dále byly využity některé výroční zprávy 
nebo zmínky o pojetí sociální politiky z období první republiky. V Archivu města 
Ostravy (dále AMO) bylo zajištěno několik přínosných listin, úředních dokumentů 
nebo  korespondence.  Většina  informací  v  nich  jsou  však  pouze  zajímavými 
zmínkami, které dokreslují ucelenější informace v sekundárních zdrojích.

Jako  podstatný  sekundární  zdroj  informací  k  tématu  sociální  politiky 
Vítkovických železáren byly použity studie Barcucha a Rohlové Místopis starých 
Vítkovic, Nové Vítkovice 1876-1914 Matěje a kol., nebo Založení a počátky Vítkovických 
železáren Milana Myšky. Jsou  to  také další  publikace  nebo příspěvky,  které 
danou problematiku doplňují o zajímavá data a pohledy. Žádný ze studovaných 
zdrojů však dané téma nezpracovává jako ucelený popis sociální politiky VŽ 
vykreslené na pozadí vývoje „mimopodnikové“ sociální péče, vývoji VŽ a toho, 
co fungování VŽ znamenalo pro lidi, kteří na Ostravsku žili.

 Výzkumná technika1.2.4. 

Pro  získávání  dat  byla  použita  technika  obsahové  analýzy.  Špiláčková  ji 
považuje za nejužívanější techniku v historickém výzkumu.12 Podle Miovského 
je  obsahová  analýza  širokým  spektrem  dílčích  metod  a  postupů  sloužících 
k  analýze  jakéhokoli  textového  dokumentu  s  cílem  objasnit  jeho  význam, 
identifikovat  jeho  stylistické  a  syntaktické  zvláštnosti,  případně  určit  jeho 
strukturu13.

12 ŠPILÁČKOVÁ, M. Historický výzkum v sociální práci.  In Gojová, A.  a kol. Výzkumné metody 
v sociální práci. 2014, s. 171-202.
13 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006, s. 238.
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 triangulace a evaluace historického výzkumu1.2.5. 

Závěr historického výzkumu je věnován validaci výzkumné strategie. V rámci 
kvalitativního výzkumu výzkumník často pracuje s více technikami. Užíváním 
těchto technik se zabývá pojem triangulace, kterým se rozumí „kombinace různých 
metod, různých výzkumníků, rozdílných zkoumaných skupin nebo osob, rozdílných 
lokálních a časových okolností a teoretických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání 
určitého jevu“14.

Pro účel práce byla využita datová triangulace, kterou Denzin uvádí jako jeden 
ze tří typů triangulace. Datová triangulace označuje použití různých datových 
zdrojů a doporučuje zkoumat jev v různých časových momentech, na různých 
místech a u různých osob.15

Doporučovaná různorodost ve výběru byla v tomto případě značně omezená 
vzhledem k časovému vymezení tématu. Ke sběru a zpracování dat byla využita 
metoda orální historie, konkrétně  technika interview (rozhovoru). Interview se 
zpravidla váže k určité historické události,  kterou dotazovaný prožil,  a  jsou 
zde častější zpřesňující otázky, než u druhé formy orální historie – životního 
příběhu (životního vyprávění).16 

Usuzujeme, že díky této metodě je možné pro výzkum nejlépe využít vzpomínek 
pamětnice, kterou bylo možné osobně poznat. Je to paní Zdenka Kovaříková, 
která byla v letech 1930-1942 vychovávána ve vítkovickém závodním sirotčinci. 
Byla požádána o vyprávění svého příběhu, přičemž hlavním tématem měl být 
život v sirotčinci a okolnosti nástupu do něj. Při vyprávění však paní Kovaříková 
zacházela  i  do  témat,  která  se  přímo  nevztahovala  k  tématu  sirotčince,  ale 
souvisela se vzpomínkami na toho období. V jejích vzpomínkách tak můžeme 
najít zmínky i o jiných formách realizace sociální politiky VŽ. Okrajově jsou 
zde  zmíněny např.  otázky bytové,  nebo potravinové péče,  školství  či  jiných 
forem péče o děti. 

Evaluace historického výzkumu je uvedena v poslední kapitole 6.

 metoda orální historie1.3. 

Metoda  orální  historie  vychází  z  narativního  přístupu,  který  využívá  formu 
vyprávění  jako  důležitý  zdroj  informací.  V  souvislosti  se  zaměřením  práce 

14 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 2005, s. 149.
15 Tamtéž.
16 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 76.

může být zajímavý výrok skotského filozofa Alasdaira MacIntyra, který říká, 
že  „společenský život je příběh.“17  Využití  osobních  zkušeností  očitého  svědka 
událostí tedy může být cenným doplnění jakéhokoli sociálního tématu.

V  rámci  metody  orální  historie  se  opíráme  o  záznamy  rozhovorů  s  lidmi, 
kteří  byli  přímo  nebo  nepřímo  účastníky  historické  události.18  Jedná  se 
o kvalitativní metodu, která se na rozdíl od jiných přístupů v pojímání dějin, 
často  zpracovávaných na  základě  „neorálního“ pramenného materiálu,  snaží 
„dávat slovo“ také opomíjeným vrstvám společnosti. Více reflektuje individuální 
prožitky a díky  těmto pramenům můžeme výzkum rozšířit o velmi zajímavý 
a bezpochyby přínosný rozměr každodennosti.19

 klady, zápory a rizika orální historie1.3.1. 

Vznikem orální historie jako metody byl učiněn významný krok ke zmenšení 
rozdílu  mezi  tzv.  „velkými“  a  „malými“  dějinami.  Smyslem  této  metody  je 
ukázat, že žádný životní příběh není ve své jedinečnosti měřitelný generalizujícími 
a schematizujícími kritérii posuzujícími „velikost“, „malost“ nebo „významnost“. 
V centru zájmu orální historie tak stojí sledování člověka  jako  lidské bytosti 
prostřednictvím zachycení, analýzy a interpretace jeho verbálních i neverbálních 
sdělení.20

Různorodost  historických  škol  se  odvíjí  od  preference  výběru  pramenů, 
způsobu  práce  s  nimi,  jejich  interpretace  a  následně  také  prezentace 
a  společenské reflexe badatelských výstupů. Orální historie byla  svého času 
v  porovnání  s  jinými  prameny  odmítána  a  vnímána  jako  příliš  subjektivní. 
Vedené rozhovory, které vycházejí z minulosti jedince, jsou totiž ovlivňovány 
časovým odstupem, prostředím, ve kterém vznikají, závisejí taky na osobních 
motivech dotazovaného a mnoha dalších aspektech.21 

Je nutné také brát v potaz selektivitu paměti, ve které se mohou promítat různé 
motivy lidského jednání. Ve vyprávění se může selektivita projevovat v cíleném 
zdůrazňování toho, o čem se narátor domnívá, že je podstatné, dále to může 
být  vyprávění  spojené  s  hodnocením  sebe  sama  a  životním  bilancováním, 
potlačování  negativních  zážitků  nebo  výběrovost  pod  vlivem  kolektivní 
paměti,  kdy má  naše  paměť  tendenci  přizpůsobovat  se  neustále  se měnícím 
17 In CZARNIAWSKA, B. Narratives in social science research. 2004, p. 3. 
18 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 2005, s. 137.
19 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 11-24.
20 Tamtéž.
21 Tamtéž.
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obrazům utvářeným v rámci společnosti.22 Při zpracovávání těchto pramenů je 
tedy nutné velmi citlivě zacházet se získanými informacemi a v rámci analýzy 
a interpretace dat zvažovat také to, co „nebylo řečeno“.

Údaje  získané  na  základě  individuálních  sdělení  mohou  tedy  být  vnímány 
z  hlediska  kvantifikujících měřítek,  které  jsou  využívány  při  práci  s  jinými 
druhy pramenů, jako bytostně subjektivní. Autoři Vaněk, Mücke a Pelikánová 
však poukazují na to, že z epistemologického hlediska jsou si všechny druhy 
sdělení o minulosti rovny. V tomto úhlu pohledu se podle nich také stírá striktní 
rozdíl  mezi  tzv.  objektivními  a  subjektivními  historickými  prameny.  Cesta 
k dosažení objektivních výsledků by se na poli historické vědy měla skládat 
z uváženého maxima legálně dostupných a z etického hlediska bezproblémově 
nabytých a využitelných pramenů.23

 Příprava a vedení rozhovoru1.3.2. 

Pro  získání  dat  byla  využita  forma  interview  (rozhovoru),  která  je  vedle 
životního  příběhu  (životního  vyprávění)  hlavní  formou  orální  historie.  Při 
interview vstupuje tazatel do rozhovoru častěji a jeho otázky jsou konkrétnější, 
ale současně respektuje subjektivní přístup dotazovaného a směřuje k rozkrytí 
jeho osobního prožitku.24

Cílem interview bylo primárně získat informace o životě narátorky v sirotčinci 
a o  tom,  jak celkově narátorka vnímala  své dětství. Dostali  jsme se ale  také 
k jiným tématům, která jsou pro práci přínosem.

Nyní se zaměříme na vysvětlení základních zásad, které jsou důležité pro to, 
aby byl rozhovor kvalitní. 

Před  samotným uskutečněním  rozhovoru  by  se měl  badatel  snažit  zjistit  co 
nejvíc  o  zkoumaném  tématu  z  jiných  dostupných  zdrojů.  Pečlivá  rešeršní 
příprava  v průběhu vedení rozhovoru pomohla v lepší orientaci v událostech 
daného období a v možnosti pokládat konkrétnější otázky na dané téma.25

Kromě  toho  je  při  vedení  rozhovoru  důležité,  aby  se  tazatel  vyvaroval  chyb, 
jako je bagatelizace, zkoušení, interpretace, intelektualizace nebo moralizování narátora. 
Neměl by také vnucovat narátorovi své názory. Měl by trpělivě a pozorně poslouchat 
22 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 62-74.
23 Tamtéž, s. 11-24.
24 Tamtéž, s. 76.
25 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 83-121.

a uplatňovat tak principy aktivního naslouchání. Z vlastní zkušenosti však víme, 
že je někdy velmi těžké rozpoznat hranici, kdy už můžeme jako tazatel narátora 
začít „směřovat“ jinam bez toho, aby to nepůsobilo jako nátlak. V celém procesu 
narace je také velmi důležitý způsob kontaktování narátorů a zjištění, zda vybraný 
člověk může být vhodným narátorem (ochota vyprávět, vracet se k minulosti, být 
nahráván apod.). V neposlední řadě je to také výběr místa, kde bude rozhovor 
probíhat, věkový rozdíl mezi  tazatelem a narátorem nebo genderové hledisko, 
což jsou všechno aspekty, se kterými musíme při přípravě počítat.26

Vyprávění je zpravidla vedeno ve dvou, spíše však ve více setkáních tazatele 
a narátora. Autoři Vaněk, Mücke a Pelikánová popisují čtyři fáze rozhovoru, 
přičemž jednotlivé fáze se nemusí nutně rovnat počtu jednotlivých sezení. Měla 
by se však konat minimálně dvě sezení, přičemž při  tom druhém může dojít 
buď na jednu, nebo na všechny tři další fáze rozhovoru.27

Fáze rozhovoru
První fáze rozhovoru by měla začít zdvořilostmi, zopakováním hlavních okruhů 
rozhovoru a zkontrolováním nahrávacího zařízení. Na začátku by měl tazatel 
povzbudit  narátora  připomínkou  předchozí  dohody  o  tématu  rozhovoru. 
Optimální je, když narátor konstruuje svůj životní příběh bez přerušení, v praxi 
se však setkáváme s tím, že narátoři potřebují alespoň na začátku rozhovoru 
pomoci. Jinak by ale měl dát tazatel narátorovi co největší prostor. Pokud klade 
otázky, neměl by jimi narátora zahltit a otázky by měly být spíše formulovány 
tak,  aby  narátora  povzbudily  k  pokračování  ve  vyprávění  nebo  objasnění 
dosavadního  sdělení.  Jestliže  chce  tazatel  přerušit ticho,  neměl  by  to  dělat 
otázkou,  ale  zopakováním  poslední  myšlenky  narátora,  čímž  dává  najevo, 
že  narátora  pozorně  poslouchá  a  je  zvědavý  na  další  pokračování.  Přerušit 
může tazatel narátora tehdy, pokud nevybočí z probíraného okruhu, ale z celé 
tematiky rozhovoru. Tazatel by měl taky umět rozpoznat signály, že je narátor 
unaven nebo že se nudí.28

Ve druhé fázi rozhovoru by měla být konkretizována témata zmíněná v první 
fázi, případně by měla doplňovat nebo rozšiřovat dosavadní sdělení. Tazatelovy 
vstupy jsou zde již častější. U druhého rozhovoru lze očekávat větší otevřenost 
a sdílnost narátora, který už tazatele blíže poznal. Cílem by nemělo být prosté 
získání faktů, ale hlavně osobní stanovisko a vzpomínka na daný prožitek.29

26 Tamtéž.
27 Tamtéž.
28 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 83-121.
29 Tamtéž.
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Ve třetí  fázi  se dostává na  řadu  soubor  témat a dílčích otázek připravených 
v týmu. Shromáždění podrobných informací nám umožňuje srovnávat různé 
výpovědi narátorů. Tato fáze může volně navazovat na fázi předchozí a může 
se uskutečnit při stejném sezení. Čtvrtou fázi nazýváme „fází sporu“ a může k ní 
dojít na konci rozhovoru. V této fázi se vracíme k probraným okruhům, jestliže 
se domníváme, že narátor dosud neřekl vše nebo jestliže existuje rozpor mezi 
narátorovým líčením a informacemi, které získal tazatel.30

V  rozhovoru,  který  proběhl  v  rámci  výzkumu,  byly  využity  první  dvě  fáze 
rozhovoru. Narátorka  začala  vyprávět  svůj  příběh  od  raného  dětství  a  dále 
pokračovala podle toho, co ji postupně napadalo a co považovala za důležité, 
přičemž během „odmlk“ ve vyprávění bylo snahou klást otázky, o kterých bylo 
vzhledem  k  účelu  výzkumu  záhodno  vědět  více.  Během  prvního  rozhovoru 
byly  tyto  otázky méně  časté  a  narátorce  byl  více  ponechán prostor  určovat 
„směr vyprávění“. Ve druhém a třetím rozhovoru se již více objevovaly otázky 
na události a významy, které během prvního rozhovoru narátorka zmiňovala 
a  bylo  snahou  si  ověřit  správné  pochopení  vyřčeného.  I  v  těchto  dvou 
rozhovorech ale byla narátorkou spontánně zmiňována nová témata, případně 
se znovu vracela k tématům již vzpomínaným.

 zpracování rozhovoru1.3.3. 

Po  nahrání  rozhovorů  na  diktafon  následoval  jeho  doslovný  přepis,  který 
umožňuje mnohem lepší orientaci než je práce s nahrávkou. Přepis rozhovoru 
nejen zpřístupňuje rozhovor dalším badatelům, ale také je nutný pro další práci 
s rozhovorem, která se liší podle účelu, ke kterému byly rozhovory pořizovány.31 
Zaměříme se nyní na několik zásad, které by měly být při přepisu rozhovoru 
dodržovány.

Přepis rozhovoru by měl co nejvíce zachycovat smysl a obsah rozhovoru, takže 
by neměl být jakkoli upravován a korigován. Měla by být zachována jazyková 
a stylistická specifika narátora, ale přepis by neměl zachycovat např. nějaké 
defekty ve výslovnosti narátora, které nesdělují nic o obsahu rozhovoru, jeho 
formě nebo vytvořené atmosféře. Také zachycování „vatových“ slov narátora 
má  smysl  jen  tehdy,  kdy  dokresluje  narátorův  slovní  projev.  Přepis  by 
naopak měl obsahovat (např. v závorce) neverbální projevy narátora, které 
jsou k pochopení rozhovoru velmi důležité. Může to být pláč, smích, odmlky 
apod. Přepis by měl zachycovat také poznámky o mimořádných událostech, 

30 Tamtéž.
31 Tamtéž.

které ovlivnily průběh rozhovoru (například přerušení, telefon, příchod další 
osoby atd.).32

Redakce rozhovoru
Pokud má být rozhovor publikován, je vhodné provést jeho redakci. Redigovaný 
rozhovor by měl co nejvíce zachovávat původní narátorův projev, zároveň by 
však měl čtenáři umožnit plynulou orientaci v textu a sledování linie vyprávění. 
I když se nesnažíme, aby redakční úpravy jakkoli „vylepšily“ projev narátora, 
je velmi těžké toho dosáhnout, protože jakékoli úpravy více či méně modifikují 
narátorův  projev  a  vnášejí  do  něj  přístup  redaktora.33  Takovou  modifikaci 
můžeme eliminovat v souladu se zásadami redakčních úprav. 

Vhodné je pracovat souběžně s přepisem rozhovoru i nahrávkou, protože si můžeme 
ověřovat nejen omyly v přepisu, ale také pracovat s různými „podprahovými“ 
sděleními. Úpravy je také nutné dělat s vědomím, že tištěný text postrádá sdělení 
mluvy, jakými mohou být rytmus a hlasitost řeči, výraz obličeje atd. Vhodné je 
taktéž upravit místa, kde narátor opakuje určitá sdělení, aniž by je jakkoli obohatil 
a  nejedná  tak  ve  snaze  zdůraznit  určitá  sdělení.  Za  účelem  srozumitelnosti 
textu  je  také  vhodná korekce nesprávných mluvnických tvarů a syntaktických 
nedostatků,  pokud  nijak  nedokreslují  autentický  projev  narátora. Na  druhou 
stranu zachováváme nářeční prvky, slangové a profesní termíny, vulgarismy nebo 
neologismy narátora. Zachováváme také přímou řeč, kterou narátor v rozhovoru 
použil,  stejně  tak  v  textu  ponecháme  jakékoli  sdělění v cizím jazyce,  případně 
u něj uvedeme český překlad.34 Při rozhovoru, který probíhá ve více sezeních, 
můžeme v rámci  redakce zachovat  strukturu  jednotlivých sezení, ale  je  také 
možné jednotlivá sezení propojit do jednoho celku. Literatura se také zmiňuje 
o  redakčních  úpravách  otázek  a  vstupů  tazatele,  ty  ale  nebyly  využity,  jak 
zdůvodníme dále.

Původní  přepis  i  přepis  s  redakčními  úpravami  by  měl  být  narátorem 
autorizován.35

Redakce rozhovoru s paní zdenkou kovaříkovou
Autoři  Vaněk,  Mücke  a  Pelikánová  formulují  obecné  pravidlo  při  řešení 
rozporu  mezi  mírou  redakce  textu  a  původním  narátorovým  projevem: 
32 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 83-121.
33 Tamtéž.
34 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 83-121.
35 Tamtéž.
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„přistupovat ke každému rozhovoru individuálně a respektovat v něm jak narátorovu 
osobnost a osobitost, tak nároky čtenáře, pro něhož je publikace určena“36. 

V kapitole věnované fázím rozhovoru je popsán průběh samotného rozhovoru. 
Celková  doba  nahrávek  přesahuje  čtyři  a  půl  hodiny  a  přepis  rozhovoru 
má padesát dva  stran. Problémem bylo,  jakým způsobem  rozhovor upravit 
tak, aby bylo zachováno co nejvíce z obsahu a smyslu rozhovoru a aby byly 
v práci zachyceny přehledně potřebné informace. Snahou taktéž bylo oprostit 
rozhovor  od  témat,  která  se  nijak  nevztahovala  k  tématu  práce,  nebo  se 
nejednalo o jakékoliv srovnání narátorky tehdejší doby s dneškem, nebo která 
nepopisovala vliv výchovy v sirotčinci na pozdější život narátorky. 

Narátorka byla vybídnuta k vyprávění jejího příběhu a dotazy bylo do rozhovoru 
zasahováno  jen  sporadicky,  jak  je  uvedeno  výše.  Paní  Kovaříková  pojala 
vyprávění velmi široce a často měnila témata. 

V  rámci  redakce  textu  jsme  přistoupily  ke  členění  získaných  informací 
do  tematických okruhů a nenechaly vyprávění  ve  formě otázek a odpovědí. 
Postupně byla vymezena témata a z textu k nim byly hledány další informace. 
Následně byly nalezené  informace  seskupovány do vyprávění,  které  je  díky 
takovému třídění informací přehlednější. Po stylistické stránce není redigovaný 
text  příliš  propracovaný  a  neshoduje  se  se  slohovým  členěním  narátorky. 
Některé popisované příhody jdou uváděny jen ve zkrácené verzi. Snahou bylo 
co nejvíce zachovat užívané výrazy a smysl, ve kterém je narátorka používala. 
I proto je vyprávění ponecháno v „ich formě“. 

Při užití popsaného postupu inspirace vycházela z projektu „Historické podmínky 
procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy“,  vedeným  prof.  PhDr.  Ninou 
Pavelčíkovou,  CSc.,  nebo  z  publikací  PhDr.  Martina  Jemelky,  Ph.D.  Lidé 
z kolonií vyprávějí své dějiny37. 

Významy  a  emoce  v  rozhovoru,  které  byly  zaznamenány,  jsou  popsány 
v poslední podkapitole kapitoly 5,  která  obsahuje  redigované vyprávění paní 
Zdenky Kovaříkové. 

Pro doplnění některých informací ve vyprávění byly okrajově použity vzpomínky 
paní  Kovaříkové,  které  sama  napsala.  Využity  byly  pouze  informace,  které 
zpřesňovaly témata zmiňovaná v rozhovoru (např. psaní jmen, detailnější popis 
sirotčince). Psané vzpomínky můžeme řadit mezi prameny osobní povahy, které 
sice postrádají kritérium orální historie, s touto metodou ale přesto souvisí.38

36 Tamtéž, s. 120.
37 JEMELKA, M. Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. 2009.
38 VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 
aspekty orální historie.  2007, s. 75.

Pokud  nebyla  jména  a  některé  např.  slangové  pojmy  nalezeny  v  psaných 
vzpomínkách, jsou psána foneticky.

Paní Kovaříková podepsala prohlášení se souhlasem k publikování vzpomínek, 
čímž mimo jiné souhlasila s tím, aby byly publikovány jí poskytnuté a nadiktované 
a následně přepsané vzpomínky. Podepsané prohlášení, nahrávky jednotlivých 
rozhovorů, jejich přepis a sepsané vzpomínky jsou archivovány.

 teoretické vymezení pojmů1.4. 

Pro pochopení zvoleného tématu je nutné vymezit nejen pojem sociální politika, 
který  je  v  názvu  práce  zvolen  pro  zaštítění  sociálních  aktivit  Vítkovických 
železáren, ale také pojmy chudinská péče nebo sociální péče, které se v práci 
objevují  v  souvislosti  s  různými  obdobími  vývoje  společnosti  a  její  péče 
o potřebné. Interpretace vztahu a návaznosti těchto pojmů je však v odborné 
literatuře nejednoznačně pojímána, stejně jako definování jednotlivých pojmů.

Slovo „sociální“ se v češtině používá v různých významech. Dříve byl pojem 
„sociální“  vnímán  v nejširším slova smyslu,  tedy  jako  společenský,  týkající  se 
společnosti. Například Bláha v  roce 1934 pojem vysvětloval  jako všeobecné 
označení vztažnosti ke společnosti. Tato vztažnost může mít povahu teoretickou, 
kam můžeme  zařadit  poznání,  výzkum a  studium, nebo povahu praktickou, 
jež představuje jednání, kterým je možno uskutečnit to, co by se mělo stát.39 
Pozdější  pojetí  pojmu  bylo  však  užíváno  také  v  užších významech.  Krebs 
poukazuje  na  užší  smysl  pojmu,  kdy  jde  o  aktivity  bezprostředně  směřující 
ke zdokonalování životních podmínek lidí, nebo na nejužší smysl slova, který 
chápe „sociální“ spíše ve smyslu kurativním, tedy ve smyslu řešení nepříznivých 
nouzových sociálních situací.40 Každá z těchto rovin má své opodstatnění, což 
také otevírá prostor pro různé vnímání pojmů sociální péče a sociální politika.

Stejně tak i slovo politika je definováno mnoha různými způsoby. Můžeme ji 
chápat například jako úsilí o udržení nebo změnu systému, nabízí se ale také 
pohled na politiku jako na soubor politických nástrojů (institucí) apod.41 I tento 
termín tedy otevírá mnoho možností, jak chápat náplň sociální politiky.

39  In NOVOTNÁ, V., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. 
1992, s. 13.
40 KREBS, V. Sociální politika. 2010, s. 21.
41 TOMEŠ, I., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, 2010, s. 28.
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 Vztah pojmů chudinská péče, sociální péče a sociální politika1.4.1. 

Sociální  politika  je  tak  stará,  jak  staré  jsou  formalizované  sociální  systémy. 
Úsilí,  jimž se  formalizovaná seskupení  lidí a stát staral o  ty, kteří si nemohli 
zajistit svou existenci, se však v dějinách označovalo různě. 

Jako jeden z nejstarších pojmů pro označení sociální politiky můžeme chápat 
pojem chudinská péče, kterou se rozumí soustava státních a obecních opatření 
na pomoc chudým, jimiž stát navázal na církevní charitu v době hroutícího se 
feudalismu.42 Pro období 19.  století  tedy v práci nejčastěji používáme pojem 
chudinská péče, přičemž pojem „chudý“ je podle domovského a chudinského 
zákona z let 1863 a 1868 „člověk, který není s to, opatřiti si vlastními silami potřebné 
výživy, při čemž vlastními silami rozuměti jest jmění a způsobilost k výdělku.“43 

Pojem  chudinská  péče  jako  souhrnné  označení  veřejných  sociálních  agend 
však  začal  od  konce  19.  století  postupně  nahrazovat  pojem  sociální  péče. 
Změnu v  chápání  těchto pojmů můžeme demonstrovat  například na  vzniku 
prvního ministerstva, které v nově vzniklém Československém státě spravovalo 
pracovní a sociální agendy a které se jmenovalo Ministerstvo sociální péče.

Jiné  zajímavé  pojetí  nabízejí  prvorepublikoví  autoři  Engliš  a Macek,  kteří 
odlišují sociální politiku od sociální péče. Sociální politika  se podle  těchto autorů 
snaží změnit společenské zřízení, aby se jeho vinou hromadně nevyskytovala 
společenská zla. Naproti  tomu sociální péče  se  snaží  toto zlo odstranit nebo 
napravit v konkrétních případech. Sociální politika je tedy v podstatě vnímána 
jako činnost preventivní a sociální péče jako činnost represivní.44 

Autorky Novotná  a  Schimerlingová  zmiňují  jako  jedno  z  pojetí  sociální péče 
to, že pomáhá uspokojovat společností objektivně uznávané sociální potřeby 
občanů (hmotné, psychické, sociální), přičemž v tomto pojetí je sociální péče 
součástí sociální politiky.45 

Zmíněné pojetí autorů Engliše a Macka, popř. také Novotné a Schimerlingové 
podle  mého  názoru  umožňuje  vysvětlovat  sociální  péči  také  jako  činnost 
směřovanou k sociálně potřebným prostřednictvím pomoci rodiny, dobročinných 
spolků  a  jiných  forem  neformalizované  pomoci.  Navíc  pokud  sociální  péči 
chápeme jako jakýsi zásah nebo pomoc v individuálních případech, lze tento 
pojem obecně užívat pro konkrétní poskytovanou péči, ať už je organizovaná 
42 Tamtéž, s. 26.
43 Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce 1931. 
1935, s. 19
44 In TOMEŠ, I., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 2010, 
s. 25-38.
45 NOVOTNÁ, V., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy, 1992, s. 15.

státem, obcí, zaměstnavatelem či filantropickým jedincem. V textu práce je pojem 
sociální péče často užíván v pojetí jakékoli pomoci směřované k jednotlivci.

V názvu práce se objevuje pojem sociální politika, protože jsme toho názoru, 
že  aktivity  podniku  popsané  v  práci  jsou  obsahově  blízké  dnešnímu  pojmu 
sociální politika. Avšak  i dnešní  chápání pojmu  je velmi nejednoznačné,  což 
kromě  jiného  souvisí  právě  s  jeho  historií.  V  práci  je  proto  využíváno  širší 
pojetí sociální politiky, které Krebs chápe jako „konkrétní jednání zejména státu, 
ale i ostatních subjektů, kterým je ovlivňována sociální sféra společnosti“46. Sociální 
politika  je  v  tomto  pojetí  chápána  jako  aktivity  vážící  se  bezprostředně 
k životním podmínkám lidí.

Podle autora Hilla se v jednom z možných přístupů můžou za sociální politiku 
považovat obory veřejné politiky, o nichž nikdo nepochybuje, že do sociální 
politiky patří. Na uvedené definici vidíme, že ve vymezení je mnoho možných 
pohledů,  přičemž  jejich  validita  je  značně  subjektivní. Podle Hilla  zde patří 
hlavně  politika  sociálního  zabezpečení,  zdravotní  politika,  speciální  sociální 
služby, může to být ale také politika bydlení, zaměstnanosti nebo méně často 
vzdělávací politika.47

  časové vymezení práce, užívání pojmu Vítkovické železárny, 1.4.2. 
citace

Časové  vymezení  práce  souvisí  se  založením  VŽ  v  roce  1828.  V  popisu 
„mimopodnikové“ sociální péče a aspektů, které umožnily vznik VŽ, se však 
okrajově věnujeme také období před rokem 1828.

Jako horní hranici  časového  vymezení  práce  je  zvolen  rok  1945.  VŽ  byly 
od  svého  založení  až  do  2.  světové  války  soukromým  podnikem,  což  bylo 
zásadní kritérium zvoleného vymezení. V průběhu války však byly železárny 
nejprve neoficiálně  a později  oficiálně  řízeny orgány nacistického Německa. 
I  v  této  době  však  ještě  „dobíhalo“  fungování  některých  sociálních  zařízení 
financovaných  soukromými majiteli  VŽ,  proto  jsmeobdobí  2.  světové  války 
také  zahrnuly  do  časového  vymezení  práce. Definitivním mezníkem  je  říjen 
roku 1945, kdy došlo ke znárodnění klíčového průmyslu a tím i VŽ.48

V  práci  obecně  používáme  pojmy  „Vítkovické železárny“,  „Vítkovice“,  „podnik“, 
„závod“ nebo „železárny“. Uvedené pojmy však jsou vždy užívány s vědomím toho, 
jakým vývojem podnik prošel, jak se oficiálně nazýval v různých obdobích a co 
46 KREBS, V. Sociální politika. 2010, s. 24.
47 In KREBS, V. Sociální politika. 2010, s. 23.
48 MATĚJČEK, J., VYTISKA, J. Vítkovické železárny a strojírny Klementa Gottwalda. 1978, s. 245.
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tento název znamenal. Používáme tedy také pojmy „Rudolfova huť“, „Vítkovické 
těžířstvo“ a „Vítkovické horní a hutní těžířstvo“.  Jednotlivé  významy  jsou  blíže 
popsány v kapitole 3, která se zabývá vývojem závodu. Pro pojem „Vítkovické 
železárny“ a „Vítkovické horní a hutní těžířstvo“ nevyužíváme výše uvedené 
zkratky „VŽ“ a „VHHT“ v úvodu, závěru, v názvech kapitol, a v dalším textu 
v případě, že chceme v daném kontextu zdůraznit celý název závodu.

K  citování  použitých  zdrojů  byla  zvolena  forma horního indexu v textu 
s poznámkou pod čarou. Tato  forma  se  jeví    přehlednější,  protože  čtenář může 
u dané informace ihned identifikovat její zdroj, aniž by musel hledat např. název 
publikace v seznamu literatury. Na příslušné stránce je vždy jen zkrácená citace 
(PŘÍJMENÍ, J. Název knihy. Rok vydání,  strany.). Uvádění přesné stránky 
nebo vymezení stránek,  ze  kterých  jsmedané  informace  čerpaly  jsme  zvolily 
u  většiny  parafrázovaných informací,  opět  pro  jejich  snadnější  dohledatelnost. 
Přesné citace, u kterých jsou samozřejmě uváděny stránky, jsou odlišeny kurzivou 
textu ohraničenou uvozovkami.

Celá citace včetně celého jména autora, místa vydání publikace a nakladatelství, 
event. počtu stran, pořadí vydání a ISBN je uvedena na konci práce v seznamu 
literatury  a  archivních  pramenů. U  některých  prvorepublikových  publikací 
nebyl uveden rok vydání, takže uvádíme přibližnou dataci podle obsahu textu 
a za ni píšeme otazník.

chudinská Péče Od kOnce 18. stOletí 2. 
V českých zemích

V  následující  kapitole  přiblížíme  nejdůležitější  mezníky  ve  vývoji  péče 
o chudé. Jak už bylo uvedeno výše, jako „chudý“ byl chápán ten, který si 
vlastními silami nedokázal zajistit potřebnou obživu, tedy i ten, který nemohl 
pracovat pro nemoc nebo stáří. Nástin obecného vývoje sociální péče je velmi 
důležitý pro pochopení sociální politiky VŽ. Díky němu je možné srovnat 
sociální situaci ve Vítkovicích s obecným vývojem v českých zemích a zjistit, 
v  čem mohla  sociální  politika  podniku  „předběhnout“  obecný  vývoj  a  co 
naopak bylo jejím úskalím.

 Období do roku 18482.1. 

Období  18.  století  se  v  českých  zemích  neslo  v  duchu  osvícenského 
absolutismu,  jehož  předními  představiteli  byla  císařovna  Marie  Terezie 
(1717-1780) a její syn Josef II. (1741-1790). Za jejich vlády byla přijata celá 
řada reforem z oblasti hospodářství, náboženství, školství, ale také mnoho 
nařízení a zákonů, které měnily zdravotní a sociální péči v českých zemích.

Jedním  z  takových  zákonů  byl  Generální  zdravotní  řád,  vydaný  v  roce 
1770, který stanovoval  strukturu státního zdravotnického a hygienického 
dohledu pro všechny země monarchie.49 

Josefínské reformy vedly  také ke zrušení mnoha klášterů a v budovách, 
jež po nich zůstaly, byly zřizovány špitály, sirotčince, věznice, chudobince, 
blázince  a  další  státem  kontrolovaná  zařízení  pro  hendikepované  lidi. 
Josefem  II.  byly  takto  zrušeny  některé  hygienicky  nevyhovující  špitály. 
Místo  nich  císař  zřídil  nové  zdravotně-sociální  instituce.  Významným 
počinem  za  vlády  Josefa  II.  v  oblasti  chudinské  péče  bylo  v  roce  1782 
zavádění  tzv.  farních  chudinských  institutů,  které  byly  podporované 
z veřejných financí. Farní chudinské instituty se staly základem „veřejného 
chudinství“ a budovaly síť útulků pro chudinu, přičemž své poslání plnily 
až do vydání domovského zákona v roce 1863. Jejich vznik byl inspirován 
ústavy,  které  na  svém  panství  zavedl  hrabě  Jan  Buquoy.  Ten  v  roce 
1779  zřizuje  tzv.  Ústav  chudinský,  později  pojmenovaný  jako  „Spolek 
lásky k bližnímu“. Každé  jeho panství bylo rozděleno podle  farních obcí 
na chudinské okrsky, které řídil farář za pomocí účetního a „chudinského 
49 LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době předbřeznové, 1792-1848. 1999, s. 301-310.
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otce“. Farář pečoval o sbírky, ze kterých uděloval pod dozorem vrchnosti 
potřebnou pomoc chudým.50

Zřizování  farních  chudinských  ústavů  však  nebylo  povinné,  bylo  pouze 
doporučováno. Na jejich provozování se podílela církev, soukromé charitativní 
spolky  nebo  filantropičtí  jedinci.  Péči  o  nemocné  se  v  té  době  věnovali 
například  členové  hospitalského  řádu  sv.  Jana  z  Boha  (milosrdní  bratři). 
V nemocnicích i sociálních ústavech působily sestry starších řádů (například 
Alžbětinky),  ale  také nové ženské charitativní  řády, které  začaly v  českých 
zemích  vznikat  v  první  polovině  19.  století.  V  tomto  období  zde  přichází 
kupříkladu řád milosrdných sester sv. Vincence de Paul, jehož členky hojně 
zakládaly  své  kláštery  v  průmyslových  oblastech.  K  novým  charitativním 
řádům patřily i milosrdné sestry sv. Karla Boromejského, které budeme dále 
zmiňovat v souvislosti s některými zařízeními VŽ. Bez práce řádových sester 
by  tedy  byla  existence  jakýchkoli  zdravotnických  nebo  sociálních  institucí 
nemyslitelná.51

Jak  ale  na  přelomu  18.  a  19.  století  vypadala  sociální  péče  v  praktickém 
životě?  Člověk,  který  se  dostal  do  sociální  nouze,  byl  odkázán  především 
na  pomoc  rodiny.  I  přesto,  že  péče  v  zařízeních  budovaných  ve  městech 
i  na  vrchnostenských  panstvích  byla  záležitostí  řádových  sester  a  bratří, 
jejich úroveň byla často nevalná. Například sociální zabezpečení ve stáří bylo 
tak stále záležitostí především rodiny. V tradičních řemeslnických, selských 
a dalších rodinách si rodiče při předávání hospodářství nebo živnosti běžně 
vymiňovali  podmínky,  za  jakých  se  o  ně  bude  hlavní  dědic  jejich  majetku 
starat.52 V případě nově vznikající dělnické třídy byla situace zcela jiná. Dělník, 
který velkou část svého života pracoval v továrně daleko od své rodiny, nemohl 
spoléhat ve stáří na její pomoc, a tak tito lidé končili zpravidla ve starobincích 
nebo žebrali. 

Během první poloviny 19. století docházelo ke zlepšení hygienických poměrů 
obyvatelstva, zdokonalovala se protiepidemická opatření, ve městech ke zlepšení 
hygieny výrazně přispělo zavedení kanalizace. Je však nutné připomenout, že 
zdravotní poměry obyvatelstva se stále výrazně lišily podle sociálního postavení. 
Nejhorší  zdravotní  stav  vykazovaly  nejchudší  městské  vrstvy,  které  žily 
v přeplněných bytech a pohybovaly se v prašných továrních a řemeslnických 
provozech,  kde  vykonávaly  fyzicky  náročnou  práci  a  zároveň  neměly 
dostatečnou  stravu  a  ošacení.  Životní  podmínky  osob,  které  se  pohybovaly 
50 KODYMOVÁ, P. Sociální práce do druhé světové války.  In: MATOUŠEK, O. Základy sociální 
práce. 2007, s. 114-115.
51 LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době předbřeznové, 1792-1848. 1999, s. 301-310.
52 Tamtéž.

na hranici sociální únosnosti, se v době válek, krizí, epidemií nebo hladomorů 
rychle zhoršovaly a docházelo k masovému strádání obyvatelstva.53

 Období od roku 1848 do vzniku Československého státu2.2. 

V letech 1848-1849 prošla Evropou vlna revolucí. Přesto, že v různých zemích 
se  cíle  revoluce  lišily,  vždy  šlo  o  vypořádání  se  s  absolutistickým  režimem, 
odstranění  stavovství  a  uvolnění  prostoru  pro  občanská  práva,  o  větší 
samostatnost  národa,  sjednocení  státu,  ale  také  o  sociální  práva.  Revoluce 
změnily podobu mnoha evropských států. Bylo zrušeno poddanství  a začala  se 
prosazovat občanská práva a svobody. Revoluce také výrazně aktivizovala národní 
hnutí, které se v následujících desetiletích dále rozvíjelo.54 Revoluční období 
zapříčinilo mnohé sociální a společenské změny, které se postupem času začaly 
projevovat i v českých zemích.

V následujícím textu se podíváme na stěžejní mezníky v organizaci sociální péče 
v českých zemích od druhé poloviny 19. století do vzniku první Československé 
republiky v roce 1918. Vzhledem k účelu práce se zaměříme také na změny 
v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců.

 Pojištění zaměstnanců v průběhu 19. století2.2.1. 

V polovině 19. století existovaly 4 typy pokladen, které zajišťovaly dělnictvo 
v případě nemoci a jinak tíživé situaci. Byly to pokladny cechovní, pokladny 
závodní,  na  dolech  pokladny  bratrské  a  jako  poslední  podpůrné  dělnické 
spolky, které fungovaly na základě svépomoci.55

Většina  cechů podporovala  své  práceneschopné  zaměstnance.  Předpisy  je 
zavazovaly k placení výdajů za ošetřování nemocného tovaryše ve špitále, ne 
však v domácím léčení. Cechy mnohdy neměly ani určená přesná pravidla pro 
poskytování podpor. Situace se tak často řešila případ od případu a podpory 
se poskytovaly jednorázově, např. na cestovné, při úmrtí apod. Formy podpor 
v ceších byly dány místní tradicí a často se od sebe odlišovaly.56

Závodní pokladny zakládal podnikatel, ale přispívali do nich i dělníci. Počet 
takovýchto pokladen byl však malý. Živnostenský zákon z roku 1859 nařizoval 
53 LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době předbřeznové, 1792-1848. 1999, s. 301-310.
54 RADA, I., ČORNEJ, P. Dějiny zemí Koruny české. 1992, s. 85-94.
55 MACHAČOVÁ, J. Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech Českých zemí 1848-1914. In: Slezský 
sborník. č. 2, 3. roč. 88. 1990.
56 Tamtéž.
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pokladny v závodech továrního typu a v provozech s nebezpečným povoláním. 
Stanovil příspěvek pro dělníky ve výši 3% ze mzdy a pro podnikatele polovinu 
této  částky.  Závodní  pokladny  poskytovaly  podpory  v  nemoci,  v  invaliditě 
a pozůstalým při úmrtí dělníka. Povinného členství dělníků v pokladně někteří 
podnikatelé  často  využívali  k  vytváření  stálého  kádru  dělnictva,  protože 
přechod  do  jiného  podniku  znamenal  pro  dělníka  obvykle  ztrátu  nároků 
na vklady do pokladny nebo v lepším případě na část těchto vkladů.57

S  dlouhou  tradicí  v  báňské  a  hutní  výrobě  existovaly  bratrské  pokladny. 
Vydržovali je sami členové. Pokladny poskytovaly podporu v nemoci, při úrazu, 
invaliditě a ve stáří. Jejich stanovy se však místo od místa značně lišily. Horní 
zákon z roku 1854 ukládal těžařům bratrské pokladny zakládat, ale neexistovalo 
žádné represivní opatření, které by je k tomu nutilo. Pro horníky bylo členství 
v pokladně povinné. Pokud ale v huti nebo dole pokladna neexistovala, měl 
podnikatel povinnost postarat se o nemocného horníka podle obecných zákonů 
jako v případě čeledi. Měl povinnost se o něj starat tři týdny a potom měl právo 
ho propustit. Další péče o práceneschopného přecházela na veřejnou chudinskou 
péči. Horní zákon nepředpisoval povinné vklady majitelů podniků do pokladen, 
správa pokladen ale přesto byla v jejich rukou. Pokladny poskytovaly podpory 
v nemoci, při úrazu a snížené pracovní schopnosti, důchody vdovám a sirotkům 
a důchody starobní. Jejich počet vzrůstal až v 60. letech.58

V  šedesátých  letech  19.  století  přibývalo  podpůrných  spolků  na  základě 
spolkového zákona z roku 1867. Tyto spolky podporovaly své členy, například 
v době nemoci, ale také v případě úmrtí, kdy rodině uhradily část pohřebních 
výloh. Na Moravě to byly především spolky katolických tovaryšů a podpůrné 
spolky  dělníků. Nejvíc  bylo  spolků  náboženských. Nejprve  vznikaly  spolky 
organizované místně, později pak spolky organizované profesně.59

Okrajovou  snahou bylo  zapojit  dělnictvo do  spořitelen, kde by  se  vytvářely 
jisté peněžní rezervy.60

 uzákonění povinného úrazového a nemocenského pojištění2.2.2. 

Hlavními sociálními reformami konce 19. století bylo vedle úprav živnostenského 
řádu    také  uzákonění  úrazového  a  nemocenského  pojištění.  Do  počátku  

57 MACHAČOVÁ, J. Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech Českých zemí 1848-1914. In: Slezský 
sborník. č. 2, 3. roč. 88. 1990.
58 Tamtéž.
59 Tamtéž.
60 Tamtéž.

1.  světové  války  nedošlo  v  tomto  systému  k  zásadním  změnám.  Systém 
sociálního pojištění, který vznikl v 80. letech, částečně vyřešil problém obživy 
a zaopatření osob, neschopných pracovat ze zdravotních důvodů, které do té 
doby byly spolu s nezaměstnanými odkázáni na prostředky chudinské péče. 
Úrazové pojištění  se mělo  týkat  závodů  s větším počtem dělnictva, kde byli 
dělníci  ohrožováni nebezpečím úrazu  (lomy,  stavby),  a  v  závodech, kde byl 
používán  motorový  pohon.  Nemocenské  pojištění  mělo  být  závazné  pro 
všechny kategorie závodů, povinnost se týkala také zemědělského dělnictva.61

Zákony  o  povinném  úrazovém  a  nemocenském  pojištění  dělnictva  vešly 
v  platnost  v  letech  1887  a  1888.  Tyto  zákony  zvýšily  počty  pojištěných 
dělníků především v průmyslových  oblastech. Cílem bylo  zřizování  velkých 
pokladen  a  spojování  malých  institucí,  aby  byla  zajištěna  větší  stabilita 
pojišťovacího systému. Finančně i organizačně bylo odděleno pojištění úrazové 
od nemocenského. Zajištěn byl  také přechod dělníka do  jiného podniku bez 
ztráty nároku na pojištění.62

Zákony  určily  podíl  dělníků  (10%)  a  podnikatelů  (90%)  na  příspěvcích 
do úrazových pokladen a podíl dělníků (2/3) a podnikatelů (1/3) na příspěvcích 
do nemocenských pokladen. Podpory po úrazu měly činit 60% mzdy dělníka 
za poslední rok. Podpory v nemoci měly být vypláceny ve výši 60% obvyklých 
místních mezd.63

 Úpravy pracovních podmínek2.2.3. 

Pracovní doba dělnictva nebyla po celou dobu druhé poloviny 19. století nijak 
jednotně upravena a měnila se s charakterem výroby. Pro jednotlivé pracovní 
obory byla soukromě smlouvána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle 
živnostenského řádu z roku 1859. Ke změnám přispěla novela živnostenského 
řádu z roku 1885, která stanovovala pracovní dobu v továrnách na 11 hodin. 
Vlivem hornické stávky v roce 1900 byla pracovní doba snížena na 9 hodin. 
V malých živnostech nebo v zemědělství však nebyla pracovní doba ani nadále 
nijak zákonně upravena. Kromě úpravy pracovní doby v některých odvětvích 
doporučovala  novela  živnostenského  řádu  nedělní klid,  byla  jí  upravena  také 
bezpečnost práce.  Novela  živnostenského  řádu  formálně  zakazovala  dětskou 
práci do 14 let věku. Novela upravovala také práci žen, kdy byl uzákoněn zákaz 
zaměstnávat ženy dříve než čtyři týdny po porodu, omezeny byly i jejich noční 
61 EFMERTOVÁ, M. C. České země v letech 1848-1918. 1998, s. 250-272. 
62 MACHAČOVÁ, J. Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech Českých zemí 1848-1914. In: Slezský 
sborník. č. 1, 3. roč. 88. 1990.
63 Tamtéž.



- 31 - - 32 -

směny  v  průmyslu. Všechny  tyto  změny  se  však  uplatňovaly  jen  ve  větších 
průmyslových podnicích.64

 domovský zákon a chudinské zákony2.2.4. 

Celkově málo rozšířená péče o práceneschopné zaměstnance a značně omezená 
účinnost existujících opatření a institucí vedla k tomu, že se v nově vzniklém 
domovském zákoně a zákoně o chudinské péči z let 1863 a 1868 stanovilo, že 
o práceneschopné je povinna se starat domovská obec. Tato ustanovení platila 
všeobecně pro chudinskou péči.65

Přijetí Říšského  zákona o domovském právu  č.  105 v  roce  1863  znamenalo 
zásadní  změnu  v  oblasti  veřejné  chudinské  péče.  Vydání  tohoto  zákona  lze 
chápat  jako  pokus  o  řešení  sociálních  problémů  obyvatelstva.  Obec  měla 
od jeho vydání převzít povinnost postarat se v případě potřeby o své občany. 
Zákon o domovském právu navazuje na Konskripční patent z roku 1804, v němž 
figurovalo nařízení, že jedinec získává po desetiletém pobytu v obci domovské 
právo.  Později  to  byl  Provizorní obecní zákon  z  roku  1849,  který  umožňoval 
nabytí domovského práva každému, kdo žil na území obce čtyři roky, pokud 
nebyl  odkázán  na  veřejnou  chudinskou  péči.  Jinak  mohla  být  domovská 
příslušnost získána pouze narozením a  tzv. zvláštními osobními poměry, což 
bylo vykonávání veřejného úřadu.66

Vrchní dozor nad chudinskou péčí byl svěřen zemským správním institucím 
a zemský výbor pro Čechy dále upravil jeho soustavu vydáním zákona o chudinství 
č. 59 z roku 1868. Majetek dřívějších farních chudinských fondů byl po vydání 
tohoto  zákona  rozdělen. Dobročinné  ústavy  v  církevní  správě  byly  zrušeny 
i ve Slezsku v roce 1870, na Moravě naopak zůstaly stále pod jeho dozorem.67

Povinnost  obce k  zaopatřování  chudých však nastupovala  jen  tehdy,  pokud 
nebyly  podle  civilního  práva  anebo  jiných  zákonů  k  zaopatřování  chudých 
povinné jiné osoby  (rodiče,  děti,  manžel  atd.),  a  dále  pokud  zaopatřování 
obecních chudých přesahovalo možnosti stávajících chudinských a dobročinných 
ústavů a nadací. Chudinská péče tak v podstatě zůstala zcela na bedrech jednak 
obcí, jednak církevních a jiných zaopatřovacích ústavů.68

64 EFMERTOVÁ, M. C. České země v letech 1848-1918. 1998, s. 264-265.
65 MACHAČOVÁ, J. Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech Českých zemí 1848-1914. In: Slezský 
sborník. č. 1, 3. roč. 88. 1990.
66 KLADIWA, P. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. 2007, s. 117-118.
67 EFMERTOVÁ, M. C. České země v letech 1848-1918. 1998, s. 261.
68 KLADIWA, P. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. 2007, s. 119.

Domovské právo podle zákona z roku 1863 automaticky získávaly narozené 
děti  –  manželské  a  legitimované  děti  obdržely  domovské  právo  podle 
příslušnosti  otce,  nemanželští  potomci  pak  podle  příslušnosti  matky.  Ženy 
získávaly sňatkem domovské právo v lokalitě, v níž je měl jejich manžel, měl 
ho  také  držitel  veřejného  úřadu  (státní  zaměstnanci,  důstojníci,  duchovní 
a veřejní učitelé). Udělení domovského práva přistěhovalci však nově záviselo 
plně  na  rozhodnutí  obecního  výboru  bez  možnosti  opravných  prostředků 
a neexistoval na ně právní nárok.69

Zákon  však  blíže  nespecifikoval,  jakým  způsobem  má  být  chudinská 
péče  poskytována,  takže  se  její  podoba  a  kvalita  lokalitu  od  lokality  lišila. 
Nejhorší  byla  situace  v malých  obcích  s  omezenými  finančními možnostmi. 
Naopak  ve  velkých  městech,  kde  byla  rozvinutá  síť  dobročinných  ústavů, 
byla  situace  lepší.  Byly  to  také  větší  finanční  prostředky,  kterými  město 
disponovalo, kdy výdaje na chudinství nepředstavovaly v porovnání s jinými 
odvětvími  nijak  závratné  sumy.  To,  že  se  dobročinným ústavům dařilo  více 
ve městech, ovlivnila také skutečnost, že lidé z vyšších společenských vrstev 
přispívali na dobročinnost. Byl to ale také fakt, že v průmyslových lokalitách 
s vysokou kvótou migrace obyvatelstva žili a pracovali především  lidé, kteří 
měli domovské právo jinde. Na tento systém ale na druhou stranu doplácely 
některé venkovské obce, z nichž odcházeli jejich rodáci za prací do velkoměst, 
ale v případě zchudnutí zůstávali na bedrech obce. Například v průmyslové 
Polské Ostravě mělo v roce 1900 z celkového počtu 18 805 obyvatel domovské 
právo v obci jen 1 067 lidí.70

Chudinský zákon z roku 1868 dále stanovil, že chudinské břemeno nese kromě 
obce také okres a země. Zákon nařizuje, že obce, které nedokážou zdolat toto 
břemeno bez přílišného přetížení poplatníků, mají právo obrátit se na okres, 
aby podle potřeby doplatil neuhrazený zbytek. Obdobné právo přiřkl zákon 
také okresům vůči zemím.71

Intervence vyšších samosprávných celků byla však spíše okrajová. Ze zemských 
fondů  byly zřizovány např. některé ústavy pro péči o invalidy (hluchoněmé, 
slepce) a choromyslné. Kapacita těchto ústavů však nebyla dostatečná, a proto 
vznikala i další církevní nebo nadační zařízení.72

Obce se o své chudé staraly různými způsoby, ve městech se zřizovaly chudinské 
ústavy typu internátů,  které  obhospodařoval městský úřad nebo  samosprávný 
69 Tamtéž, s. 118.
70 Tamtéž, s. 126-127.
71 Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce 1931. 
Díl I, 1935, s. 21.
72 EFMERTOVÁ, M. C. České země v letech 1848-1918. 1998, s. 262.
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svaz.  Jinde  se  chudinská  péče  zajišťovala  prostřednictvím  naturálních darů. 
V malých obcích  se udržoval  způsob  střídy,  což  znamenalo,  že obecní  chudí 
byli podle určitého systému přijímáni k výživě přímo v rodinách. O tom, jakým 
způsobem bude o chudé pečováno, plně rozhodovala obec.73 

Péče  poskytovaná  obcí  však mohla  zajišťovat  pouze  nejzákladnější  potřeby 
chudých.  To můžeme  vidět  v  domovském  zákoně,  který    k  rozsahu  obecní 
péče říká: „Veřejné opatřování chudých vztahuje se jenom k péči o to, čeho chudým jest 
nevyhnutelně potřebí“74,  přičemž nikde není  doslova  obcím vytyčena povinnost 
budovat  jakékoli  ústavy  pro  chudé.  Na  obci  tedy  bylo  rozhodnutí,  jakým 
způsobem  zajistí  zaopatření  svých  chudých  a  zakládání  jakýchkoli  jiných 
institucí vycházelo z vlastní iniciativy a možností obcí.

Částečné řešení problémů domovského práva přinesla jeho novelizace v roce 
1896. Podle ní už nemohlo být odepřeno výslovné přijetí do domovského svazku 
obcí,  v  níž  dotyčný  rakouský  státní  občan  pobývá,  pokud  se  v  ní  zdržoval 
dobrovolně a nepřerušovaně po dobu deseti let. Drtivá většina nových občanů 
tak získala domovské právo na základě  tzv. Ersitzung,  což právně znamená 
vydržení.  Reforma  sice  částečně  ulehčila  venkovským  obcím  a  přitížila 
průmyslovým lokalitám, problematiku chudinské péče však globálně neřešila. 
Zákon o nemocenském a úrazovém pojištění  totiž platil  jen pro průmyslové 
dělnictvo,  invalidní  pojištění  neexistovalo  prakticky  vůbec  a  starobní  jen 
u omezeného okruhu lidí. Od roku 1901 začaly dělnické vrstvy v průmyslových 
městech díky novým ustanovením domovského zákona z roku 1896 nabývat 
domovské právo, pokud žily na jednom místě alespoň deset let. Tento „nárůst 
obyvatelstva“ se mimo jiné týkal také Moravské Ostravy a Vítkovic.75 

Instituce  domovského  práva  byla  zachována  i  v  období  první  republiky 
na  základě  Ústavního  zákona  o  nabývání  a  pozbývání  státního  občanství 
a práva domovského v Republice československé č. 236/1920 Sb. z a n. Institut 
domovské obce byl zrušen až v roce 1948.

 Období od roku 1918 do roku 19452.3. 

První  světová válka a následný vznik první Československé  republiky  (dále 
ČSR)  v  roce  1918  s  sebou  přinesly  mnoho  změn  mimo  jiné  také  v  oblasti 
sociální péče. Nově vzniklý  stát v  roce 1918  sice převzal  sociální  legislativu 

73 Tamtéž.
74 In Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce 1931. 
Díl II, 1937, s. 13.
75 KLADIWA, P. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. 2007, s. 127.

z Rakouska-Uherska, s dalším vývojem však narůstala potřeba přijetí nových 
sociálních opatření  a vlastních postupů, kterými by  stát  reagoval na domácí 
situaci.76

V  roce  1918  bylo  jedním  z  hlavních  problémů  ČSR  zásobování  obyvatel 
potravinami,  protože  většinu  zemědělských  produktů  zabavil  v  tomto  roce 
rakouský  stát  a  ČSR  tak  bylo  závislé  na  dovozu.  Ekonomiku  země  také 
poznamenaly změny v průmyslu, protože předchozí zaměření na výrobu pro 
potřeby války bylo nutné přebudovat  zpět na mírové účely,  což vyžadovalo 
další velké investice. Stát také zasáhla deflační krize, která souvisela se vznikem 
československé (dále čsl.) měny.77

Intervence státu a dalších institucí v oblasti sociální péče byla reakcí na situaci, 
ve které  se  lidé po válce nacházeli. Nejviditelnější  a nejpočetnější  skupinou, 
která potřebovala sociální pomoc, byli váleční veteráni, invalidé a rodiny těch, 
kteří se z války nevrátili. Problémem byly také zdravotní následky válečného 
hladovění  -  podvýživy  a  stále  se  rozšiřující  tuberkulóza. Dalším problémem 
byla nezaměstnanost. Ti, kteří se vrátili z fronty, mnohdy nemohli najít práci, 
protože  válečná  produkce  zanikla  a  nebyla  zatím  přizpůsobena  mírovému 
stavu. Negativní důsledek války  se projevil  také v nedostatku bytů, protože 
během války byla v útlumu jejich výstavba.78 

Po  jistém  zlepšení  ekonomických  poměrů  v  poválečném  Československu 
zasáhla  stát    celosvětová krize  ve  30.  letech,  která  opět  znamenala  zhoršení 
životních podmínek lidí. Opět vzrostla nezaměstnanost a s tou také nemocnost 
nebo výskyt sociálně-patologických jevů.79

I přes postupné zlepšování ekonomických podmínek stále existovala velká část 
dělníků, kteří žili na pokraji nouze. V období první republiky se proto politika 
státu zaměřovala na zlepšení sociálních poměrů širokých vrstev obyvatelstva.80

 typy sociálních institucí2.3.1. 

Sociální  péče  byla  v  té  době  zajišťována  kombinací  veřejnoprávních, 
polooficiálních  a  soukromoprávních  institucí.  V  období  první  republiky  se 

76 KODYMOVÁ, P. Sociální práce do druhé světové války. In: MATOUŠEK, O. Základy sociální 
práce. 2007, s. 118-123.
77 Tamtéž.
78 Tamtéž.
79 Tamtéž.
80 KODYMOVÁ, P. Sociální práce do druhé světové války. In: MATOUŠEK, O. Základy sociální 
práce. 2007, s. 118-123.
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chudinské zákonodárství, a tedy i praktické obstarávání veřejné péče o chudé 
potýkalo  se  značnou  roztříštěností.  Také  činnost  soukromých  institucí  byla 
často neúplná a nevyhraněná. 

Veřejnoprávní  byly  instituce  v  majetku  nebo  ve  správě  samosprávných, 
veřejnoprávních svazků, tedy obcí, okresů, zemí a státu. Jak už bylo popsáno 
výše, obecní chudinská péče byla mnohdy omezena jen na zajištění nejzákladnějších 
potřeb chudých. Pouze bohatší obce mohly zřizovat chudobince, chorobince, 
starobince,  nemocnice,  či  další  odborné  ústavy  a  sociální  akce. Okresy měly 
povinnost zřizovat a vydržovat stravovny, ústavy pro zprostředkování práce, 
okresní  nemocnice,  chorobince  a  sirotčince.  Země  budovaly  chorobince, 
donucovací  pracovny  nebo  polepšovací  ústavy,  kromě  toho  byly  povinny 
zřizovat  nucené  pracovní  kolonie.  Pečovaly  ale  také  o  ošetřování  chudých 
ve  veřejných  porodnicích  a  ústavech  pro  choromyslné,  hradily  náklady 
na  ošetřování  nalezenců  nebo  podporovaly  různé  dobročinné  ústavy  pro 
ošetřování  „dítek  osiřelých,  zpustlých,  a  opuštěných“. Stát  spravoval  a  řídil 
sociální péči prostřednictvím svých ministerstev. Bylo to především Ministerstvo 
sociální péče, které bylo kromě jiného nejvyšším dozorčím orgánem nad ústavy 
a zařízeními pro péči o mládež. Do oboru působnosti tohoto ministerstva patřila 
také úprava sociálního zákonodárství a dozor nad řádným prováděním těchto 
zákonných  předpisů.  Ty  se  týkaly  mimo  jiné  oblasti  péče  o  nezaměstnané 
a  jejich  děti,  činnosti  živnostenské  inspekce,  všech druhů pojištění,  ale  také 
například péče o válečné invalidy.81

Instituce polooficiální vykonávaly na základě novodobých sociálních zákonů 
v této oblasti úkony v přenesené veřejnoprávní působnosti. Byly to kupříkladu některé 
instituce péče o mládež, jako organizace zemské a okresní péče o mládež, ale 
také Čsl. červený kříž nebo Masarykova liga proti tuberkulóze.82

Zařízení veřejné péče se v mnoha oblastech působnosti setkávala se zařízeními83 
péče soukromé, některé úseky však spočívaly výhradně na iniciativě nestátních 
poskytovatelů  péče.  Často  se  jednalo  o  řešení  individuálních  případů,  kde 
fungoval stát pouze jako  tvůrce zákonů a určoval tak jen obecný rámec sociální 

81 Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce 1931. Díl 
II, 1937, s. 13-24.
82 Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce 1931. Díl 
II, 1937, s. 24-30.
83 Pojem zařízení  je  v  tomto kontextu pojímán  jako  zcela  volný,  často dočasný,  přechodný  a 
také ambulantní účelový sociální prostředek bez stálého umístění a sídla, kterým se plní úkoly 
humanitní,  zdravotní,  rekreační,  výchovné  a  sociální  péče. Pod pojem  zařízení  tedy můžeme 
zařadit  např.  stravovací  stanice,  prázdninové  osady,  ošacovací  akce,  ohřívárny nebo  vánoční 
nadílky. (Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce 
1931. Díl II., 1937. s. 12.)

péče. V meziválečném období plnily v organizaci sociální péče důležitou roli 
střední vrstvy, které organizovaly nejrůznější formy pomoci. K financování těchto 
dobrovolných aktivit se často pořádaly sbírky nebo jiné akce.84 Mezi instituce 
soukromoprávní  povahy  se  obecně  řadila  všechna  chudinská,  humanitní 
a sociální zařízení, která byla zřizována a budována a dále zůstávala v majetku 
a správě soukromých osob, podniků, společenských útvarů, spolků a církví, organizací 
a jejich svazů.85

84 KODYMOVÁ, P. Sociální práce do druhé světové války. In: MATOUŠEK, O. Základy sociální 
práce. 2007, s. 123.
85 Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce 1931. 
Díl II, 1937, s. 13.
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VítkOVické železáRny3. 

Následující  kapitola  bude  zaměřena  na  vývoj  Vítkovických  železáren 
a  podmínky,  které  umožnily  vznik  podniku  právě  na  území  Vítkovic. 
Vysvětlení dynamického rozvoje podniku a vystihnutí nejdůležitějších událostí 
v jeho historii je velmi důležité pro následnou charakteristiku dělnictva, jehož 
počet s vývojem podniku velmi rychle narůstal, a pro vykreslení specifických 
sociálních problémů zaměstnanců železáren.

 hutnictví železa na Ostravsku3.1. 

Nejprve  se  krátce  zastavíme  u  přírodních  faktorů,  které  umožnily  rozvoj 
hutnictví na Ostravsku. Nastíníme si základní stupně vývoje hutnictví železa, 
a podíváme se na to, v jaké fázi tohoto vývoje vznikaly na konci 20. let 19. století 
právě VŽ – jeden z nejvýznamnějších hutních podniků v naší zemi, který trvale 
ovlivnil život lidí na Ostravsku a v širokém okolí.
Přesto, že ostravská oblast byla osidlována již v polovině 13. století v období 
tzv.  velké  kolonizace,  doložitelné  počátky  železářské  výroby  je  zde  možné 
hledat až v polovině 16. století, kdy začaly vznikat první malé hutě místního 
významu. Byly zakládány v prostoru na východě ohraničeném trojmezím, kde 
se stýkají hranice Česka, Polska a Slovenska, a na západě pak obcí Hostašovice, 
která se nachází na půli cesty mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím.86 
Na počátku 19. století se pak tento prostor rozšířil severním směrem z podhůří 
Beskyd až k Ostravě.

 Podmínky vzniku hutnictví železa na Ostravsku3.1.1. 

V celé této oblasti byly dobré přírodní podmínky, díky kterým zde mohly být 
zakládány hutě. O jaké přírodní faktory se jednalo? V první řadě se jednalo 
o  výskyt místní  železné rudy,  která musela  být  zároveň  snadno  dobyvatelná. 
Tato  podmínka měla  v  našem  regionu  rozhodující  význam  až  do  70.  let  19. 
století,  kdy  se  plně  rozvinuly  možnosti  železniční  dopravy.87  Z  dostupných 
zdrojů  informací  lze  zjistit,  že  ve  vymezeném  prostoru  se  železná  ruda 
dolovala  v  lokalitách,  jakými  byl  např.  Frenštát  pod  Radhoštěm,  Kunčice 
pod Ondřejníkem, Metylovice, Kozlovice, Čeladná, Ostravice, Frýdlant nad 
Ostravicí,  Staré Hamry, Morávka, Řepiště,  Soběšovice, Vendryně  a mnoho 

86 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 11.
87 DOHNAL, M.  a  kol. Dějiny výroby do nástupu vědeckotechnické revoluce se zaměřením na území 
Československa. 1976, s. 123.

dalších míst. Místní ruda obsahovala většinou poměrně malé množství železa 
a těžila se v nevelkých hloubkách na velkých prostranstvích. Přesto dostačovala 
rozvoji  místního  železářství  až  do  70.  let  19.  století,  kdy  byla  nahrazena 
kvalitnější rudou z cizích zemí.88

Druhým přírodním  faktorem nutným pro  rozvoj  železářství byla dostatečná 
zásoba  dostupného paliva,  kterým  bylo  až  do  poloviny  19.  století  ve  většině 
případů  dřevěné  uhlí.89  Hutě  proto  musely  vznikat  v  oblastech  s  bohatými 
lesy,  což  oblast  Pobeskydí  zcela  jistě  splňovala.  Hukvaldské  panství,  pod 
jehož správu většina oblasti náležela, řešilo neustále problém s tím, jak využít 
nepřeberné množství dřeva, které se v beskydských lesích nacházelo a které 
mnohdy  nebylo  využíváno  a  tlelo,  protože  nebyl  nikdo,  kdo  by  měl  zájem 
o jeho koupi a dopravu z nepřístupných lesů. Po celou dobu rozvoje ostravské 
železářské  oblasti  tak nebylo nutné  se  obávat  nedostatku paliva pro  vysoké 
pece a hamry.90 
Třetím  a  neméně  důležitým  faktorem,  který  ovlivňoval  vznik  hutí,  byl 
dostupný zdroj vodní energie, která byla využívána k pohonu měchů a hamrů.91 
V ostravské oblasti sloužila jako zdroj vodní energie především řeka Ostravice, 
kolem jejíhož toku vznikla největší část hutí a hamrů (Ostravice, Staré Hamry, 
Frýdlant nad Ostravicí, Baška a nakonec také Vítkovice). 
Z  výše  uvedeného  lze  tedy  vidět,  že  ostravská  železářská  oblast  v  historii 
splňovala  všechny  potřebné  faktory,  které  podmiňovaly  vznik  hutí.  Je  také 
patrné, že rozložení hutí bylo daleko rovnoměrnější než v pozdějších staletích, 
kdy  čím více  si  člověk podmaňoval  přírodu,  tím víc  se  oslabovalo  působení 
přírodních  podmínek  na  lokalizaci  železářských  výroben.  Především  to 
byl  nástup  železniční  dopravy,  která  umožnila  dovážet  zmíněné  suroviny 
(palivo,  ruda)  do  potřebných míst. Železářská  výroba  se  tak  koncentrovala 
do  několika  velkých  podniků  a  naopak  zanikaly  drobné  hutě.  To  byl  také 
případ Vítkovických železáren.

 Fáze vývoje hutnictví železa na Ostravsku3.1.2. 

Vývoj  železářství v oblasti mezi Beskydami a Moravskou Ostravou proběhl 
ve třech fázích. Počátek první fáze je shodný se samotným počátkem železářské 
výroby v ostravské oblasti v polovině 16. století. Charakteristická byla užíváním 

88 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 13-14.
89 DOHNAL, M.  a  kol. Dějiny výroby do nástupu vědeckotechnické revoluce se zaměřením na území 
Československa. 1976, s. 123.
90 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 12-13.
91 DOHNAL, M.  a  kol. Dějiny výroby do nástupu vědeckotechnické revoluce se zaměřením na území 
Československa. 1976, s. 123.
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přímé výroby železa92 v malých hutích. Druhá fáze železářské výroby začíná 
v polovině 17. století, a je charakteristická nepřímou výrobou železa93 v dřevo-
uhelných vysokých pecích. Přesto,  že  v  regionu  i  nadále  fungují malé  hutě, 
do popředí se dostávají železárny ve Frýdlantu nad Ostravicí, Bašce a Ustroni 
(v polské části Těšína), které byly na svou dobu vybaveny moderním zařízením 
a pokročilým řízením podniku.94 
Třetí  fáze  železářské  výroby  začíná  se  založením  Vítkovických  železáren, 
které otevřely cestu modernímu ostravskému železářství. Při výrobě se začíná 
místo dřevěného uhlí využívat koks, který je získáván z uhlí vytěženého v okolí 
Vítkovic (především Slezská Ostrava a okolí Moravské Ostravy) a následně 
se také místo  lokální železné rudy začíná dovážet mnohem hodnotnější ruda 
s vyšším obsahem železa z Uher, Štýrska a Švédska.95 

 Vývojové fáze Vítkovických železáren3.2. 

VŽ vznikaly v prostoru, který byl procesem  industrializace  téměř nedotčen. 
Ostravsko  bylo  v  předchozích  staletích  čistě  zemědělskou  oblastí.  Ještě 
v prvních desetiletích 19. století byla Moravská Ostrava nevýznamným městem, 
které daleko zaostávalo zejména za sousedními středisky textilní výroby, jako 
byl například Nový Jičín, Příbor nebo Bílovec. 

Moravská Ostrava  jako  centrum  budoucí  průmyslové  oblasti  nedosahovala 
na  počátku  19.  století  ani  2000  obyvatel,  přičemž  pouze  23%  z  nich  se 
nevěnovalo pouze zemědělství a zabývalo se obchodem nebo řemeslem. Mezi 
92 Tato metoda se uplatňovala od samých začátků železářské výroby a využívala se v českých zemích 
do 16.-17. století, v zaostalých oblastech Evropy až do 19. století. V rámci této metody se železo 
redukovalo (tavilo) s pomocí dřevěného uhlí v malých pecích, kde teplota nikdy nepřesahovala 
1300°C. Díky těmto nízkým teplotám se železo nedostalo do tekutého stavu, ale vytvořilo na dně 
pece tzv. železnou houbu nebo hroudu, v níž byly kousky železa smíšeny se struskou. Takovouto 
houbu bylo po ukončení tavby nutné z pece vylomit, přičemž často došlo k destrukci samotné 
pece. Vylomenou houbu bylo nutné dále zahřívat a mechanicky z ní s pomocí kladiva a později 
vodního hamru odstraňovat strusku a železo zformovat do potřebného tvaru. Takovýto produkt 
bylo následně možné přímo využívat pro kování samotných kovářských výrobků. (KNOB, S., 
ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. 2009, s. 122-137.)
93 Jejím základem je fakt, že v nových vysokých pecích bylo možné vytvořit větší teplotu tavení 
než doposud. Zatímco v pecích, kde probíhala výroba železa přímou metodou se dosahovalo 
maximálních teplot okolo 1300°C, ve vysokých pecích bylo možné dosáhnout 1500 – 1700°C. 
Produktem těchto pecí nebyla natavená železná houba, ale  tekuté  surové železo. Nevýhodou 
surového železa byl velký obsah uhlíku, který způsoboval jeho křehkost, nemožnost jej kovářsky 
opracovávat.  Bylo  třeba  jej  proto  druhotně  nadbytečného  uhlíku  zbavit  s  pomocí  procesu 
zkujňování,  jehož produktem bylo kujné  železo, které  již bylo možné kováři běžně využívat. 
(KNOB, S., ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. 2009, s. 122-137.)
94 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 15.
95 SYSALOVÁ, P. Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí: (od počátku do roku 1913). 2008, s. 49.

řemeslníky pak většinu měli příslušníci  textilních  řemesel,  zvláště  soukeníci, 
jejichž  živobytí  bylo  ale  ničeno  narůstající  konkurencí  vznikajících  tovární 
výrobou  v  okolních  textilních  centrech.96  Ještě menší  význam měla  vesnice 
Vítkovice, nacházející se nedaleko Moravské Ostravy. Ve 30. letech 19. století 
zde  žilo  asi  157  obyvatel,  z  nichž  se  naprostá  většina  živila  zemědělstvím. 
Výstavba Vítkovických  železáren měla  tedy  pro  celou  tuto  oblast  obrovský 
význam,  kromě  jiného  s  sebou  přinesla  také  změnu  dosavadního  sociálního 
uspořádání. Mnozí  lidé  vnímali  „nové pořádky“  s  nedůvěrou,  jiní  jako krok 
do nové doby. Například  jeden z ostravských řečníků řekl ve své slavnostní 
řeči k zahájení provozu v železárnách v  roce 1828: „...první úder hamru tohoto 
nového závodu probudí celý kraj ze spánku...“97.

 Počátky Vítkovických železáren (1828-1835)3.2.1. 

Na  počátku  19.  století  hrály  na  Ostravsku  významnou  úlohu  železárny 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, které se rozvíjely v prosperující podnik od 80. let 
19. století, kdy byly pronajaty hutnické rodině Homoláčů. V roce 1826 přešly 
zpět do správy Olomouckého arcibiskupství.98 Arcibiskupství se podařilo pro 
Frýdlantské  železárny  získat  jako  technického  experta  profesora  vídeňské 
techniky Františka Xavera Riepla (1790-1857).99 

Po  příchodu  do  arcibiskupských  služeb  bylo  hlavním  úkolem  F.  X.  Riepla 
vypracování  návrhu  hospodářského  a  technického  rozvoje  železáren 
ve  Frýdlantu  nad  Ostravicí.  Riepl  navázal  na  své  dřívější  výzkumné  cesty 
v  této  oblasti,  kdy  se  seznámil  s  dostupnými  zásobami místní  železné  rudy 
a nevyužívanými zásobami černého uhlí a doporučil frýdlantskou huť rozšířit, 
vybudovat větší počet zkujňovacích výhní, v nichž by mohlo být zkujňováno 
větší množství surového železa z vysokých pecí. Dále navrhl zintenzivnit výrobu 
tehdy žádaného drátu, zdokonalit odlévání železa a založit novou válcovnu.

Další rozvoj železáren viděl F. X. Riepl ve vybudování pobočného závodu, kde 
by  se  surové  železo  vyrobené  ve  frýdlantských vysokých pecích  zkujňovalo 
pomocí nové anglické technologie, tzv. pudlování. Tato metoda byla přelomová 
tím, že díky ní zkujňování probíhalo s využitím minerálních paliv (uhlí, koks) 
a ne dřevěného uhlí  jako doposud. F. X. Riepl proto  začal hledat nejvhodnější 
místo pro zřízení pudlovny, které by splnilo především dva požadavky. Muselo to 
96 DOKOUPIL, L. Demografický vývoj ostravské aglomerace. 1967, s. 32.
97 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 40.
98  SYSALOVÁ,  P. Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí: (od počátku do roku 1913).  2008,  
s. 25-33.
99 Tamtéž.



- 41 - - 42 -

být místo, které by nebylo příliš vzdáleno od Frýdlantu, dodavatele surového 
železa, a od míst, kde se těžilo nebo v budoucnu mohlo těžit kamenné uhlí.100 
Za místo  závodu  byla  nakonec  zvolena  vesnice Vítkovice,  jejíž  poloha  byla 
výhodná z několika důvodů. Jak už jsme zmínili výše, Vítkovice se nacházely 
v  blízkosti  bohatých  nalezišť kamenného uhlí,  které  do  té  doby  nebylo  téměř 
využíváno. Vesnicí také procházela dobře udržovaná cesta z Ostravy na Paskov 
a  Frýdlant,  což  umožňovalo  dobré  spojení  s  Frýdlantskými  železárnami, 
a  konečně  v  bezprostřední  blízkosti  protékala řeka Ostravice,  která  měla 
poskytovat dostatek vodní energie.101

Dne 9. prosince 1828 byla ve Vídni vydána listina, kterou byl F. X. Riepl vyzván 
na základě „pokroků železářství“ k vybudování pudlovny „podle nejnovějších 
pyrotechnických zásad“ poblíž slezskoostravského uhlí, přičemž se měla stát 
soukromým majetkem  císařské  rodiny.102  Podle  původních  plánů měla  nově 
vznikající  pudlovna  spolupracovat  s Frýdlantskými  železárnami,  od kterých 
měla odebírat  surové železo pro zkujňování v pudlovacích pecích. Výstavba 
těchto  prvních  pecí  byla  ve  Vítkovicích  dokončena  na  podzim  roku  1830 
a mohlo  se  tak  začít  s  provozem. Železárny byly pojmenovány podle  svého 
zakladatele Rudolfovou hutí. I přesto, že s provozem se v železárnách začalo 
až ve 30. letech, jejich vznik je spojován právě s rokem 1828.

Protože proces pudlování byl v našich zemích technologickou novinkou, nemohl 
být zastáván místními odborníky. Pro řízení práce v pudlovně proto byli pozváni 
odborníci z Anglie, kteří se do Vítkovic mnohdy přestěhovali i se svými rodinami. 
Vedení železáren je získalo za výhodných podmínek na základě smlouvy, z níž 
lze zmínit některé body. Například za každou vytavenou tunu železa vyplácelo 
vedení  železáren  Angličanům  hodnotu  20  liber  (1  libra  =  0,454 kg)  hovězího 
masa na ostravském trhu. Za vyučení každého pudlaře z řad místních dělníků 
pak získávali další mimořádné odměny. Bydlení, palivo a osvětlení měli zdarma, 
stejně  jako  cestovní  výlohy. Angličané  se  naopak  zavazovali  pracovat  tři  roky 
ve Vítkovicích, mít stejnou spotřebu uhlí jako v Anglii a vést tichý a klidný život. 
Po ukončení smlouvy také nesměli v okruhu 30 mil vstupovat do jiných pracovních 
závazků, čímž se VŽ chránily proti možnému rozvoji konkurence.103 

Na počátku 30. let 19. století byly železárny ve Vítkovicích stále poměrně malým 
podnikem,  který  zaměstnával  134  zaměstnanců  a  který  prodával  zákazníkům 
především produkty své pudlovny (tyčovina, rámové železo) a také samotné 
nezpracované  lupy  vzniklé  v  pudlovacích  pecích.  Kromě  toho  produkovali 
100 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 35.
101 Tamtéž.
102 Tamtéž, s. 36.
103 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 10-11.

válcovaný  materiál  ze  své  válcovny  a  také  zboží  určené  pro  stavbu  nově 
budované železnice z Vídně do Bochnie v dnešním Polsku. Podporována byla 
ale také výroba klasického železářského zboží, jakým byly plechové rendlíky 
a kastroly, nebo hřebíky.104

Rozvoj železáren v rukou olomouckého arcibiskupa Rudolfa ale nebyl dlouhý, 
protože  již  v  roce  1831 zemřel.  O  podnik  měli  zájem  dva  zájemci.  Prvním 
bylo Olomoucké  arcibiskupství  a  druhým vídeňský bankéř Salomon Mayer 
Rotschild. Po delších úvahách nakonec podnik připadl arcibiskupství, protože 
se  dědicové  obávali  možného  nárůstu  konkurence,  pokud  by  se  novým 
majitelem stal Rothschild.105

Ten však železárny potřeboval, protože hrály důležitou roli v jeho podnikatelských 
plánech, které spočívaly ve snaze vybudovat železnici spojující Vídeň s Haličí. 
Železárny mu měly zajistit dostatek kolejnic a  jiného železničního materiálu 
nutného ke  stavbě  této  trati. Rothschild proto  vytvořil  společnost  s  názvem 
„Vítkovické těžířstvo“, kterou tvořilo několik zámožných vídeňských bankéřů 
a kde měl Rothschild výsadní postavení.106 Této společnosti se nakonec v roce 
1835 povedlo  od  arcibiskupství  získat  železárny  ve Vítkovicích  do  pronájmu 
a ihned začala s jejich přestavbou pro potřeby stavby železnice, která získala 
název Severní dráha Ferdinandova. 

Hned následujícího roku proto byla ve Vítkovicích zřízena koksová vysoká pec, která 
produkovala surové železo a nebyla jako první v celém Rakousku závislá na spalování 
dřevěného uhlí. Druhá koksová vysoká pec byla vystavěna v roce 1838. 

I  přes  tento  úspěch  se  ale  prozatím  železárny  nerozvíjely významným tempem, 
protože  byly  od  arcibiskupství  pouze  pronajaty  a  nikdo  z  členů  těžířstva 
nechtěl  investovat  velké  částky  do  podniku,  který  jim  nepatřil.  Významná 
změna však nastala, když v roce 1843 Salomon Mayer Rothschild železárny 
od Olomouckého arcibiskupství odkoupil a stal se jejich jediným majitelem.107 

 Vítkovické železárny na vzestupu (1843-1876)3.2.2. 

Poté  co  Rothschildův  bankovní  dům  získal  podnik  do  svého  držení,  začal 
s jeho rozvojem. Za pomoci kapitálových investic dokázali z Rudolfovy hutě 
postupně vybudovat jedny z nejmodernějších železáren v tehdejší Evropě.

104 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 13.
105 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 42-46.
106 Tamtéž, s. 50-51.
107 Tamtéž, s. 56.
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V následujících  letech  se dostávají VŽ v produkci  surového železa na první 
místo  na  celé Moravě  i  Slezsku.  Intenzivně  stoupá  zejména  výroba  týkající 
se rozšiřování železniční sítě. Roste produkce kolejnic, železničních dvojkolí, 
pomocného železničního materiálu jako byly šrouby a podložky k montování 
kolejnic,  zvyšuje  se  objem  výroby  v  mostárně,  kotlárně  a  především 
ve strojírně.108

Počátkem 2. poloviny 19. století dochází ve VŽ k přestavbě celého podniku, 
během několika  let  se  zcela mění  jeho vzhled,  jsou budovány nové provozy 
strojní  výroby,  kde  vznikají  parní  stroje,  lokomotivy,  stroje  do  šachet,  kotle 
a  mnoho  dalších  produktů,  jejichž  výroba  byla  velmi  náročná  na  přesnost 
jednotlivých strojních dílů i vzájemnou návaznost. 

Pro novou výrobu již nestačily staré stroje, stejně jako stávající provozní budovy 
s nedostatkem světla a stálé teploty. Proto je například vybudována zcela nová 
strojírna  se  zcela  jinými  stroji  a  kvalitnějším  pracovním  prostředím. V  roce 
1854  je dokonce celý areál železáren ve Vítkovicích osvětlen jako první v Rakousku 
plynovým osvětlením  s  pomocí  plynu  vyprodukovaném  v  hutních  provozech. 
V odpoledních a nočních hodinách tak v budovách a na nádvoří svítilo více 
než 800 hořáků plynu.109 Za povšimnutí jistě stojí, že v Moravské Ostravě byly 
vůbec první lampy osvětlující ulice vybudovány až v roce 1869.110 

V padesátých letech došlo ještě k jedné technické a ekonomické investici, která 
silně  ovlivnila  další  rozvoj  železáren. Bylo  jí  vybudování  koňské  vlečné  dráhy 
ze  železáren  až  do  Přívozu,  kam  byla  v  roce  1847  dovedena  Severní  dráha 
Ferdinandova a bylo zde vystavěno nádraží (dnešní Hlavní nádraží). Díky tomuto 
kroku mohla být produkce železáren vyvážena již opravdu do celého světa.

Na počátku 70. let přestávaly VŽ stačit požadavkům na výrobu železa, a proto 
se Rothschild  spojuje  s bratry Gutmannovými, kteří byli na  severovýchodní 
Moravě rovněž významnými podnikateli především v oblasti hornictví a také 
hutnictví.  V  následujících  letech  se  Rothschild  stále  intenzivněji  věnuje 
finančním  operacím  a  aktivitám  a  odpovědnost  za  chod  svých  báňských 
a  hutních  podniků  přenáší  na  Gutmanny.  Vzájemným  propojováním 
rothschildovského a gutmannovského kapitálu  tak v roce 1873 vzniká  jeden 
z  největších  průmyslových  podniků Evropy  –  konsorcium Vítkovické  horní 
a hutní těžířstvo.111

108 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 19.
109 Tamtéž.
110 SEDLÁČEK, K. Plynárenství na Ostravsku. In: Ostrava: příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy 
a Ostravska. č. 16. 1991, s. 91.
111 MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960, s. 116-119.

V  roce  1873  propukla  v Evropě  hospodářská  krize,  která  výrazně  ovlivnila 
také výrobu ve VŽ. Pokud před krizí pracovalo v podniku 2500 zaměstnanců, 
v období vrcholící krize v roce 1876 jich zde pracovalo jen 800. Provoz železáren 
nepřinášel  jejich majitelům  žádné  zisky  a  byl  dokonce  ztrátový.112  Vlastníci 
VHHT byli také dlouhodobě nespokojeni s hospodářskými výsledky, kterých 
dosahoval  současný  generální  ředitel  železáren  Alois  Scholz.  Nefungovalo 
řízení podniku a nefungovala ani vnitřní komunikace mezi jednotlivými částmi 
závodu. Majitelé se proto rozhodli pro změnu ve vedení a místo generálního 
ředitele  nabídli  mladému  33letému  řediteli  Teplických  válcoven  Paulu 
Kupelwieserovi,  který  si  během  působení  v  tomto  podniku  získal  renomé 
rozhodného a schopného manažera.113 S Kupelwieserovým příchodem nastaly 
rozsáhlé změny ve vedení podniku, které se týkaly nejen technického rozvoje, 
ale také zásadní změny v sociální politice železáren. 

 Paul kupelwieser a nové Vítkovice (1876 - 1918)3.2.3. 

Do funkce generálního ředitele nastoupil Paul Kupelwieser v roce 1876 bez 
bližších znalostí skutečného stavu podniku a ihned v počátcích svého působení 
si vytkl za cíl co nejrychleji vrátit Vítkovicím jejich místo mezi nejpřednějšími 
železárnami v monarchii. Svých cílů chtěl dosáhnout zvýšením objemu výroby, výrazným 
zlepšením kvality produktů, zvýšením spokojenosti zákazníků a také dosažením vysoké 
hospodárnosti provozu.114  Postupně  dal  Kupelwieser  například  utlumit  těžbu 
domácí méně  kvalitní  železné  rudy  a  zajistil  dodávky  kvalitní  rudy  z Uher 
či  Štýrska.  Rozšířil  výrazně  výrobu  surového  železa  a  také  kvalitní  ocele. 
Ve své  investiční strategii byl  také veden myšlenkou na vybudování továrny 
na těžké pancéřové pláty ve Vítkovicích, které by byly určeny pro stavbu lodí 
a pozemních pancéřových opevnění. Byl si totiž vědom toho, že by vítkovická 
huť mohla získat nadlouho pozici monopolního výrobce, protože žádná jiná huť 
v monarchii nebyla schopna zvládnout složitou výrobu pancéřových desek.115 

Součástí nové Kupelwieserovy podnikatelské strategie byla  také promyšlená 
personální  a  sociální  politika,  která  byla  něčím  zcela  novým  v  porovnání 
s  dosavadními    podnikatelskými  praktikami  nejen  ve  Vítkovicích,  ale  také 
v  průmyslu  českých  zemí.116  Kupelwieser  dosadil  do  vedoucích  funkcí 
zaměstnance, ve kterých viděl pro danou práci potenciál. Pro zlepšení kvality 

112 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 25.
113 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 97.
114 Tamtéž, s. 99.
115 Tamtéž, s. 100.
116 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 101.
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dělnictva začal také s jeho omlazováním, přijal mnohé odborníky ze zahraničních 
hutí a své zaměstnance zainteresoval tak, že vedle pevné mzdy byli vypláceni 
také  podílem  na  zisku  podniku.117  Předpokladem  uskutečnění  těchto  změn 
v podniku byla úplná změna sociální politiky a sociálního klimatu v závodu, která 
na přelomu 70. a 80. let vyvrcholila projektem tzv. Nových Vítkovic, v podstatě 
továrního  města,  které  mělo  vzniknout  mimo  prostor  dosavadního  závodu 
a také původní vesnice Vítkovice. 

Projekt Nových  Vítkovic  ukazuje,  že  si  Paul  Kupelwieser  uvědomoval,  jak 
potřebné je investovat především „do lidí“. Ze strany železáren nejspíš nebyla 
výstavba Nových Vítkovic žádným „lidumilstvím“, ale především prozíravou 
úvahou, která spočívala v myšlence, že existuje zákonitá souvislost mezi všestranně 
dobře zabezpečenými zaměstnanci a jejich rodinami a kvalitou pracovní síly, která  se 
ve svém důsledku odrážela v hospodářském úspěchu celého závodu.118 Svou 
úlohu jistě také hrálo Kupelwieserovo směřování ke strategické zbrojní výrobě 
pancéřových desek, při kterém na všech místech potřeboval nejen odborně a výkonně 
zdatné, ale také společensky vyrovnané zaměstnance bez výraznějších sociálních problémů 
a loajální ke svému zaměstnavateli. K takovémuto stavu směřovaly Kupelwieserovy 
sociální  reformy,  které  od  svého  nástupu  uváděl  do  praxe.  V  průběhu  let 
přinesly  části populace Vítkovic bezprostřední  zlepšení  životních podmínek, 
ale také velké závislosti na podniku ve všech oblastech života. 

V  praxi  byla  myšlenka  Nových  Vítkovic  uskutečňována  výstavbou  nového 
komfortního  města  na  zelené  louce,  které  bylo  vystavěno  stranou  průmyslové 
výroby.  Příslušnost  k  podniku  a  celkovou  jednotu  města  demonstrovalo  užití 
jednotného stavebního materiálu, kterého bylo využíváno jak pro výstavbu závodu, 
tak také pro veškerou občanskou zástavbu. Hlavním rysem Nových Vítkovic se 
tak stalo červené režné neomítané zdivo, využívané při stavbě domů, škol, nemocnice, 
kostela i radnice, stejně jako výrobních hal a provozních budov závodu.119 

Kromě výstavby Nových Vítkovic, které se budeme blíže věnovat v kapitole 
věnující se sociální politice VŽ, došlo v období po nástupu Paula Kupelwiesera 
také k mnohým rozšířením závodu. Přes všechny své úspěchy, které pozvedly 
podnik  opět  na  přední  pozice  mezi  průmyslovými  podniky  monarchie, 
Kupelwieser v roce 1893 odchází. Důvodem byly neshody s majiteli podniku, 
kteří nechtěli do podniku vkládat další  investice. Rothschildové se v té době 
přestali  zajímat  o  přímou  průmyslovou  výrobu  a  přeorientovali  se  na  jiné 
oblasti rozšiřování svého majetku.120 
117 Tamtéž, s. 101.
118 MATĚJ, M., KORBELÁŘOVÁ, I., LEVÁ, P. Nové Vítkovice: 1876 - 1914. 1992, s. 9.
119 Tamtéž, s. 10.
120 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 104.

V období od Kupelwieserova odchodu až do roku 1918 se podnik dále orientoval 
na zbrojní výrobu, zejména výrobu pancéřových desek pro loďstvo. Začaly se 
také vyrábět například vysokotlaké ocelové lahve, ozubená kola či klikové hřídele. 
První elektrická ústředna je uvedena do provozu v roce 1897 a  provoz železáren 
začal být elektrifikován. Pokračovala také výstavba občanských budov v duchu 
jednotné podnikové architektury z režného zdiva. Stavbě nových provozů však 
musí ustoupit ty staré, a tak byla roku 1903 zbourána stará Rudolfova huť. 

Do rozvoje podniku zasáhla významně první světová válka, když ihned po jejím 
začátku v roce 1914 bylo 13 000 dělníků a úředníků odveleno na frontu. Poté, 
co velení armády zjistilo, že válka nebude krátkodobou záležitostí, byla část 
bývalých zaměstnanců propuštěna z armády, aby mohla pokračovat v odborné 
práci v železárnách. Celý závod byl  postaven pod dozor vojenského komanda 
a  dělníci  byli  zavázáni  přísahou,  že  budou  svědomitě  plnit  přikázané úkoly. 
Výrobní  program  byl  přestavován  na  válečnou  výrobu,  kdy  v  železárnách 
vznikaly  kromě  pancéřových  desek  také  náboje,  ocelové  překážky,  pláště 
ke střelám či granátová ocel.121

  Vítkovické železárny v období první československé 3.2.4. 
republiky  (1918 – 1938)

Koncem roku 1918 zmizela z mapy Evropy habsburská monarchie a na jejich 
troskách začaly vznikat nové státy. VŽ byly i nadále v rukou původních majitelů 
rodiny  Rothschildů  a  Gutmannů.  V  nové  politické  situaci  musely  železárny 
bojovat o nové zakázky mnohem tvrději než v dřívějších dobách.122 I přesto byl 
podnik v meziválečném období veden racionálně a se značnými úspěchy. Závislost 
produkce železáren na momentální průmyslové spotřebě sice podmiňovala silné 
výkyvy za hospodářských krizí, ale vedení podniku dovedlo v poválečných letech 
oživit  výrobu  lépe  než  jiné  podniky.  Důvodem  byl  například  vývoj  výrobků 
s novými užitnými hodnotami a vyšší kvalitou a také rostoucí produktivita práce. 
Provoz železáren byl opět modernizován a zaměřoval se více také na růst podílu 
finálních výrobků. 

Železárny tak ve svém sortimentu měly konstrukce různého použití, kotle, plynojemy, 
obilná  sila,  zemědělské  stroje, Dieselovy motory,  čerpací  stanice,  části  lodí  nebo 
strojní zařízení do báňského průmyslu. Ve 30. letech se pak železárny podílely také 
na budování systému opevnění republiky a výrobě pro zbrojní účely.123

121 JIŘÍK, K. a kol. Dějiny Ostravy. 1993, s. 258-259.
122 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 39.
123 JIŘÍK, K. a kol. Dějiny Ostravy. 1993, s. 284-285.
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  Vítkovické železárny v období druhé světové války  3.2.5. 
(1939-1945)

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava  se  stal ostravský průmysl  součástí 
říšské ekonomické sféry, která byla od počátku podřízena potřebám válečné 
výroby.  Rothschildové  společně  s  Gutmanny  se  snažili  celý  podnik  v  roce 
1939  odprodat  anglické  společnosti  Metal  Industries  Investments  Ltd.,  ale 
vstup Anglie do války tento prodej znemožnil. Z počátku války byly železárny 
formálně samostatným podnikem, ale fakticky byly ovládány říšskoněmeckým 
koncernem  Reichswerke  AG  für  Erzbergbau  und  Eisenhütten  H.  Göring, 
v  jehož  čele  stál  nacistický  ministerský  předseda  Herman  Göring,  který 
postupně ovládl všechny řídící orgány železáren. V roce 1942 se pak VŽ staly 
i oficiálně součástí Göringova koncernu, který neomezeně rozhodoval o správě 
celého majetku.124  

Produkce  železáren  byla  během  války  přeorientována  na  zbrojní  výrobu, 
pracovní doba byla prodloužena z 8 hodin na 12, a v podniku pracovalo současně 
také několik tisíc totálně nasazených mladých lidí. Od roku 1942 začaly první 
překážky  ve  výrobě,  které  se  týkaly  především  problémů  se  zásobováním 
surovinami.125  Nemalé  problémy  způsobilo  také  letecké  bombardování 
Vítkovic od srpna 1944, kdy byla poničena část provozů, ale  také obytných 
domů v Nových Vítkovicích. 

Nacisté se snažili během války zvýšit zbrojní výrobu železáren také výstavbou 
nového tzv. Jižního závodu v nedalekých Kunčicích (později Nová Huť a dnes 
Arcelor Mittal Ostrava), kde mělo být od roku 1943 vyráběno velké množství 
munice.  K  plnému  zprovoznění  tohoto  závodu  ale  během  války  nedošlo 
a produkce nedosahovala ani 15% plánovaných objemů.126 

Po  celou  válku měly VŽ  a  celá  ostravská  průmyslová  oblast  pro  nacistické 
Německo strategický význam, který ještě více stoupl poté, co na konci války 
ztratilo průmyslové Porůří a průmyslovou základnu v Horním Slezsku. Za této 
situace byly do ostravské aglomerace vkládány velké naděje a Ostrava byla 
silně bráněna. Přesto byly železárny osvobozeny stejně jako centrum města 30. 
dubna 1945.127

VŽ byly ve zpustošeném stavu s opotřebovaným výrobním zařízením, na kterém 
se během války prováděly jen nejnutnější opravy. 
124 MATĚJČEK, J., VYTISKA, J. Vítkovické železárny a strojírny Klementa Gottwalda. 1978, s. 200-218.
125 JIŘÍK, K. a kol. Dějiny Ostravy. 1993, s. 366.
126  MATĚJČEK,  J.,  VYTISKA,  J.  Vítkovické železárny a strojírny Klementa Gottwalda.  1978,  
s. 218-232.
127 Tamtéž.

sOciální POlitikA VítkOVických železáRen4. 

Na  pozadí  obecné  sociální  péče  v  českých  zemích,  kterou  jsme  se  zabývali 
v  kapitole  2,  a  vývoji  VŽ  popsaném  v  předchozí  kapitole  3,  se  nyní 
pokusíme  vykreslit  konkrétní  sociální  opatření  závodu  a  jejich  význam  pro 
obyvatele  Vítkovic.  Nejprve  se  zaměříme  na  charakteristiku  zaměstnanců, 
kteří  do  železáren  přicházeli  za  prací.  Poté  již  popíšeme  jednotlivé  sociální 
kroky  železáren,  přičemž  tato  část  bude  rozdělena  na  2  úseky. Tím prvním 
bude nejstarší sociální politika VŽ, kde v centru našeho zájmu bude období 
od vzniku závodu do 70. let 19. století. Druhá, obsáhlejší část bude popisovat 
kroky uskutečněné v období od  tzv. Projektu Nových Vítkovic do konce 2. 
světové války.

 charakteristika obyvatelstva přicházejícího na Ostravsko4.1. 

V následující podkapitole se pokusíme stručně popsat specifika obyvatelstva, 
na které byla sociální péče závodu zaměřena. Představení struktury obyvatelstva 
a  jeho  původu  je  důležité  pro  pochopení  charakteru  opatření,  která  VŽ 
podnikaly v sociální oblasti. 

Nástup  industrializace  na  přelomu  30.  a  40.  let  19.  století  s  sebou  přinesl 
prudký  nárůst  počtu  obyvatel.  Například  u  Moravské  Ostravy  se  počet 
obyvatel zvýšil z původních necelých 2000 okolo roku 1840 za sedmdesát let 
na  více  než  devatenáctinásobek,  když  zde  před  první  světovou  válkou  žilo 
téměř 37 000 obyvatel. Ještě výraznější nárůst počtu obyvatel  zaznamenaly 
okolní  obce,  kdy  se  například  ve  Slezské Ostravě  ve  stejném  období  zvýšil 
počet obyvatel dvaadvacetkrát, v Přívoze osmatřicetkrát a v námi sledovaných 
Vítkovicích  dokonce  sedmdesátkrát,  před  první  světovou  válkou  zde  žilo 
23 000 obyvatel.128 V následujících desetiletích až do druhé světové války pak 
počet obyvatel s výjimkou Moravské Ostravy stoupal již mnohem mírněji, jak 
ukazuje následující tabulka.

128MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 8.
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tabulka č. 1: Vývoj  počtu  obyvatel  vybraných  obcí  okolí  v  Moravské 
Ostravy

Obec/rok 1843 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
Moravská Ostrava 1876 6881 13 448 19 243 30 116 36 754 41 765 45 885
Slezská Ostrava 1007 4620 9049 13 176 18 805 22 892 22 890 22 242
Přívoz 424 2452 3698 5250 10 873 16 462 17 351 18 544
Vítkovice 328 1677 2591 10 294 19 123 23 151 27 358 25 820
Zdroj: JIŘÍK, K. a kol. Dějiny Ostravy. 1993, s. 670-671.

Růst počtu obyvatel byl odezvou na stoupající poptávku po pracovních silách. Růst 
lidnatosti tedy nebyl na konci 19. století způsoben přirozeným přírůstkem, ale 
především imigrací. Při nízkém stupni rozvoje dopravní infrastruktury se museli 
všichni zájemci o práci v Ostravě trvale nebo alespoň dočasně přesídlit.129

Městská společnost proto v Ostravě stejně jako ve Vítkovicích byla souborem 
lidí  nejrůznějšího  původu,  sociálního  statutu,  národnosti,  jazyka  a  vyznání. 
Na různorodost obyvatelstva ukazuje také to, že před první světovou válkou 
pouze  každý  osmnáctý  obyvatel Ostravy  se  v Ostravě  také  narodil,  všichni 
ostatní přišli z blízkého nebo širokého okolí.130 Ve 40. až 60. letech 19. století 
to  byli  především  příchozí  z  měst  a  městeček  v nedalekém okolí  (především 
Brušperk, Příbor, Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát pod Radhoštěm), později 
i ze vzdálenějších např. z Hranic na Moravě, Lipníku nad Bečvou. Menší část 
nově příchozích pak pocházela z Těšínska a opavského Slezska. V 70. letech se 
k těmto skupinám přidala také výrazná skupina imigrantů z oblasti Haliče, což 
byla do 1. světové války součást habsburské monarchie, která se dnes nachází 
v prostoru jižního Polska a táhne se k hranicím Ukrajiny. Jednalo se o chudou 
oblast, která ale v 19. století zaznamenávala jednu z největších porodností v celé 
monarchii.  Lidé  se  zde  živili  především  zemědělstvím,  které  ale  nedokázalo 
být zdrojem obživy pro rostoucí počet obyvatel, kteří tak byli nuceni odcházet 
za prací například právě na Ostravsko.131 Jaké tedy bylo sociální prostředí, ze 
kterého tito lidé do Vítkovic přicházeli?

Největší část příchozích pocházela z rodin zemědělců, přičemž se z celkového 
počtu jednalo až o 60%.  Důvodem byla velká početnost zemědělských rodin, 
ve kterých si druzí a další synové museli hledat jiné zaměstnání, aby se zamezilo 
drobení  hospodářství  pod  hranici  soběstačnosti.  Dalších  20%  příchozích 
pocházelo z rodin řemeslníků, kde velkou část tvořili například synové kovářů, 
zámečníků nebo soustružníků, kteří v železárnách mohli najít dobré uplatnění. 

129 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 8.
130 Tamtéž, s. 8-9.
131 DOKOUPIL, L. Demografický vývoj ostravské aglomerace. 1967, s. 39.

Část řemeslníků pocházela také z bývalých textilních oblastí (Brušperk, Příbor 
apod.), kde nebylo možné konkurovat rozvoji manufakturní výroby a bývalí 
tkalci si museli hledat obživu v jiných oblastech nebo průmyslu. Nevelký byl 
počet příchozích z rodin továrních dělníků, jejichž podíl však s průběhem 19. 
století rychle narůstal.132 Ze všech příchozích do ostravské průmyslové oblasti 
se přímo v průmyslu uchytilo více než 75% a zbylí našli zaměstnání většinou 
v jiných oborech, které byly navázány na prudký ekonomický rozvoj závodu. 

Do vzniku VHHT v roce 1873 bylo dělnictvo v železárnách převážně české, 
přičemž i ve vedení podniku se částečně uplatnili čeští úředníci a technici.133 

Typickou známkou Ostravska v druhé polovině 19. století byla také „mladost“ 
obyvatelstva, která z Ostravy a jejího okolí dělala jedno z nejmladších, ne-li zcela 
nejmladší město v habsburské monarchii.134 Například v roce 1869 byl věkový 
průměr žijících obyvatel pouze 24 let. Jedním z důvodů byla především velká 
migrace mladých lidí z okolí, kteří hledali v Ostravě práci. Dalším důvodem 
byla zvýšená úmrtnost starších lidí z důvodu těžké práce v průmyslu a byl to 
také fakt, že se mnozí starší lidé vraceli s penězi, které vydělali, zpět do svých 
rodných obcí, aby tam mohli strávit zbytek života.135  

Matějček však poukazuje na to, že mladost dělnictva souvisela také s tím, že 
velkou jeho část tvořili nekvalifikovaní dělníci, kteří byli propouštěni, jakmile 
jejich  fyzická  zdatnost  přestala  dostačovat  požadavkům  závodu.  Jednalo 
se  tedy  o  značně  nestabilní  zaměstnance.  Autor  také  upozorňuje  na  to,  že 
závod využíval kulturní zaostalosti tohoto nestálého dělnictva. V případě VŽ 
poukazuje na  existenci  dvou velkých  skupin  zaměstnanců  a diferencovanou 
sociální  péči  závodu  o  ně.  Tou  první  bylo  už  zmíněné  nekvalifikované nestálé 
dělnictvo, které bylo motivováno pouze mzdou, která i tak byla relativně vyšší, 
než jinde. Druhou skupinou bylo stálé dělnictvo, které přitahovala nejen vysoká 
mzda,  ale  také  využívání  sociálních  výhod  zavedených  podnikem  a  naděje 
zabezpečení ve stáří.136 

Jak už bylo uvedeno v kapitole věnované metodologii práce, o sociální politice 
závodu,  především  o  její  nejstarší  formě,  existují  v  dostupných  (primárních 
i sekundárních) zdrojích jen útržkovité zmínky, ve kterých mnohdy není možné 
rozklíčovat systém sociálních vztahů v závodu. Většina těchto zdrojů je navíc 
„zatížena“ účelem, pro které byly vytvářeny. Na sociální kroky závodu je proto 
132 DOKOUPIL, L. Demografický vývoj ostravské aglomerace. 1967, s. 45-47.
133 JIŘÍK, K. Vítkovice – nejvíce germanizovaná obec v Předlitavsku. In: Ostrava  21, 2003, s. 164.
134 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 9.
135 DOKOUPIL, L. Demografický vývoj ostravské aglomerace. 1967, s. 51.
136 MATĚJČEK, J. Sociální politika Vítkovických železáren od 70. let 19. století do 1. světové 
války. In: Ostrava: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. č. 9. 1977, s. 242-243.
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třeba  nahlížet  s  vědomím možného  účelového  zvýhodňování  perspektivních 
zaměstnanců a na to, jak ho mohl závod prezentovat. V publikacích vytvořených 
VHHT nemusíme mnohé informace najít proto, že určitě nebylo v zájmu závodu, 
aby  se  případným  „opomíjeným“  dělnictvem  chlubil.  Na  druhou  stranu  je 
potřeba kriticky nahlížet také na práce vznikající v období komunismu, v jejichž 
zájmu mohlo naopak být vyzdvihování negativních prvků a potlačování těch 
pozitivních.

 nejstarší sociální politika Vítkovických železáren4.2. 

Rychlý nárůst počtu obyvatel, který je popsán výše, začal měnit dosavadní ráz 
Ostravska a přinesl s sebou také mnoho sociálních problémů, které bylo nutné 
řešit. Například Palát popisuje pracovní podmínky v Rudolfově huti jako otrocké 
a poukazuje na neexistenci mechanizace nebo pracovních pomůcek, což vedlo 
ke značné úrazovosti a ke vzniku infekčních chorob vlivem vyčerpání.137 

Tato  situace  přinutila  vedení  Vítkovických  železáren  koncem  30.  let  zřídit 
závodní špitál. Ten byl umístěn v malé budově v blízkosti dnešní Dolní oblasti 
Vítkovic,  bylo  zde  šest  lůžek  a  dva  zdravotníci  bez  patřičné  kvalifikace.138 
Z roku 1843 také pochází první zpráva o bratrské pokladně v závodě, z jehož 
fondu byli dělníci vypláceni v nemoci a ve stáří.139  

První  nemocnice  však  brzy  přestala  dostačovat,  proto  byla  v  roce  1853 
v blízkosti původního závodního špitálu postavena nová závodní nemocnice, 
kde se nacházely 4 pokoje, kancelář, kuchyň a byt pro kuchařku a ošetřovatele. 
Počet  lůžek byl  sice  oproti  původnímu  špitálu  větší  a  postupem času mírně 
narůstal  (v  70.  letech  zde  bylo  6  pokojů  se  32  lůžky),  to  ale  opět  nestačilo 
vzhledem k rostoucímu počtu zaměstnanců.140 Kvalita péče tedy ani tady nebyla 
valná.  Personál  tvořili  2  lékaři  bez  kvalifikace,  sluhové  a  noční  opatrovnice 
nemocných, většinou si však pacienti pomáhali navzájem a jídlo jim přinášeli 
příbuzní. Tento  stav  se  začal měnit  až  s  nástupem MUDr. Munka,  kterého 
vedení podniku povolalo koncem 70.  let ve snaze zlepšit zdravotnickou péči 
o své zaměstnance.141

K nejdůležitějším úsekům sociálního programu Vítkovických železáren v jejich 
počátcích  patřila  také  péče  o  bydlení  zaměstnanců.  Železárny  totiž  mohly 

137 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 12-13.
138 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 295.
139 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 20.
140 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 296.
141 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 20.

prosperovat pouze tehdy, pokud měly zajištěn dostatečný počet techniků, mistrů 
a dělníků. Mohly je získat jedině tím, že jim nabídly nejen slušný plat, ale také 
vyhovující bydlení. I přesto, že se podnik snažil zaměstnancům zajistit bydlení, 
tato snaha nemohla stačit rychlému tempu rozvoje podniku a zvyšování počtu 
zaměstnanců.142  Vývoj  VŽ  proto  neustále  provázel  nedostatek  podnikových 
bytů.

Výstavba  bytů  byla  od  svého  počátku  silně  diferencovaná  podle  sociálních 
a profesních skupin na byty úřednické, mistrovské a dělnické. Pro nejvyšší úředníky 
se  stavěly  moderní  prostorné  vily  pro  jednu  nebo  dvě  rodiny  o  5  až  11 
pokojích s veškerým příslušenstvím. Vedoucím oddělení a vedoucím závodů se 
poskytovaly byty o 4 až 5 pokojích s příslušenstvím ve vilách. Nižší úředníci 
a mistři obývali byty o 2 až 3 pokojích ve vícepodlažních domech s více byty. 
Pro dělníky se stavěly především jednotné typové domy, které byly seskupeny 
do kolonií. Řada z  těchto kolonií byla pak vybavena společnými pekárnami, 
prádelnami, tržnicemi nebo školami.143

První  domy  pro  své  zaměstnance  železárny  stavěly  souběžně  s  výstavbou 
pudlovny,  takže  v  roce  1831  vlastnily  železárny  již  6  obytných  dělnických 
domů. V následujících letech počet obytných domů pro zaměstnance stoupal. 
Domy  pro  dělníky  byly  bez  kanalizace  a  vodovodu.  Pro  ubytování  dělníků 
ze vzdálenějších míst, kteří nemohli denně docházet domů,  se  stavěly přímo 
v závodě společné kasárny. I ty ale byly často plné, a tak se mnozí dělníci museli 
spokojit s provizorním přespáváním přímo v továrních halách nebo v jámách 
vyhloubených pod haldami.144 

Až do konce 70. let 19. století se výstavba bytů soustřeďovala do těsné blízkosti 
závodů, takže v souvislosti s jeho rozšiřováním v pozdějších desetiletích musela 
být řada těchto domů zbourána. Z počátků výstavby železáren se do současné 
doby dochoval pouze zámek na dnešní Výstavní ulici a obytný dům pro dva 
ředitele závodů na Ruské ulici.145

Umístění VŽ bylo sice výhodné z hlediska rozvoje železáren, umístění stranou 
od života města Moravské Ostravy však způsobovalo, že v obci chyběla jakákoli 
občanská vybavenost. V roce 1840  tedy rozhodla  správa závodu o výstavbě 
jakéhosi  společenského  centra  obce,  takže  postupně  vznikaly  nálevny  pro 
dělníky  i  úředníky,  kuchyň,  jídelna,  cizinecké  pokoje,  nebo  také  pekařství 
a řeznictví.
142 JIŘÍK, K. Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě. In: Ostrava: Příspěvky 
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. č. 20. 2001, s. 305-306.
143 Tamtéž, s. 306.
144 Tamtéž, s. 304-344.
145 Tamtéž, s. 307. viz také MYŠKA, M. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. 1960.
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Až do roku 1844 taky neměla obec Vítkovice vlastní školu a děti musely navštěvovat 
vzdálenou  farní  českou  školu  v Moravské Ostravě.  Salomon Rothschild  tedy 
v  blízkosti  tohoto  centra  založil  v  roce  1844 první  závodní  školu,  kterou  také 
vydržoval. Zavázal se k hrazení platů učitele a  jeho pomocníka, přičemž si ale 
také vyhradil právo učitele  jmenovat. Tato škola byla dvojjazyčná. Děti se zde 
učily základům čtení, psaní a náboženství. Dvě třídy, jejímiž žáky byly z větší části 
děti zaměstnanců železáren, však byly zanedlouho přeplněny. V roce 1864 byla 
proto škola rozšířena o další třídu a v roce 1872 se přestěhovala do prostornější 
budovy, opět na náklady Rothschilda, která fungovala jako smíšená obecná škola až 
do roku 1881.146 I když se zřízení závodní školy vydávalo za humánní počin směrem 
k zaměstnancům, nesmíme opomíjet fakt, že šlo o jediné místo v okolí, kde mohli 
mladí chlapci načerpat potřebné vědomosti před vstupem do učení v závodu.147

Na  počátku  19.  století  byly  Vítkovice  nevýznamnou  vesnicí  čítající  několik 
desítek obyvatel. Velký nárůst počtu obyvatel v průběhu 19.  století  souvisel 
se  vznikem  a  rozvojem  Vítkovických  železáren.  Je  tedy  pochopitelné,  že 
pokud chtěl podnik tento rozvoj udržet, musel v obci zajistit alespoň základní 
občanskou vybavenost. 

Pro obec Vítkovice to na jednu stranu byla výhoda, protože železárny významně 
finančně participovaly na budování komunální infrastruktury, na druhou stranu 
se však komunální politika musela podřizovat zájmům podniku.148 

 Od projektu nových Vítkovic do roku 19454.3. 

Po vzniku VHHT v roce 1873 došlo ve vedení podniku k výrazným změnám, 
což se mimo jiné také výrazně promítlo do života zaměstnanců. Nejvýznamnější 
osobností předválečných Vítkovic byl ředitel Paul Kupelwieser. Jak už bylo 
popsáno  v  předchozí  kapitole,  Kupelwieser  kromě  rozsáhlé  modernizace 
podniku prosadil také novou personální a sociální politiku, která neměla v průmyslu 
českých zemí v té době obdoby.  Do  řídících  funkcí  dosadil  mladé  perspektivní 
techniky  a  dbal  na  to,  aby  se  zaměstnanci  vedle  pevné mzdy mohli  podílet 
na hospodářských výsledcích formou podílu na zisku. Zřídil také tzv. Penzijní 
ústav, do něhož si dělníci i úředníci ukládali určité procento mzdy a do něhož 
přispíval  i  podnik.  Po  odchodu  do  důchodu  si  pak  zaměstnanec  mohl 
za vyzvednuté peníze koupit kousek půdy či domek na stáří.149

146 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 280-281.
147 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 20.
148 KLADIWA, P., POKLUDOVÁ, A., KAFKOVÁ, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy 
a Slezska 1850-1914, díl II. 2008, s. 510.
149 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 100-101.

V rámci projektu tzv. Nových Vítkovic, se kterým Kupelwieser přišel na přelomu 
70. a 80. let, mělo vzniknout nové město stranou od dosavadního areálu hutí. 
Kupelwieser  dokázal  na  rozdíl  od  svých  předchůdců,  kteří  měli  převážně 
konflikty se správou obce Vítkovice, vytvořit pocit vědomí, že zájmy obce a závodu 
se překrývají a splývají. Do obecního výboru dosadil zaměstnance železáren a sám 
se na komunální politice podílel.150 Během jeho vedení tak závod vystavěl mnoho 
kolonií, ale také kostel, nemocnici, hotel, tržnici nebo sady. 

Během  svého  úřadování  začal  Kupelwieser  v  duchu  taktiky  německých 
nacionalistů se systematickou germanizací českých zaměstnanců VŽ a  jejich 
rodin.  Lze  tedy  říct,  že  přijetí  německé  identity  zajišťovalo  lepší  životní 
existenci. Jedním z nástrojů takového poněmčování byl právě propracovaný 
sociální  systém,  kdy  úředníci  mohli  využívat  všech  možných  prostředků 
k  odnárodňování  českého  a  polského  obyvatelstva. Mezi  takové  prostředky 
patřilo např. propuštění z práce, ztráta závodního bytu, věrnostních odměn, 
odmítnutí přijetí dětí do učňovského poměru apod.151  Podnik za poskytování 
těchto výhod požadoval naprostou loajálnost a to i v privátním životě dělníků. 
Nelibě nesl např. angažovanost dělníků v sociálně demokratických organizacích, 
ovlivňoval také výsledky obecních voleb a sčítání lidu.152

Z popsané politiky vedení podniku  lze  snadno pochopit postoj autorů, kteří 
o  počinech  závodu vůči  zaměstnancům psali  v  období  komunismu. Ti  často 
zdůrazňují, že za prezentovanou lidumilností se skrývalo prosté vykořisťování. 
Výjimkou tedy není označení „takzvaných“ dobročinných zařízení VŽ aj.

Také Kupelwieserovi nástupci pokračovali v další výstavbě zařízení a podpoře 
zaměstnanců,  čímž  dosahovali  jejich  další  germanizace.153  Lze  se  domnívat, 
že  v  důsledku  politických  změn  v  roce  1918  a  spojením Vítkovic  s  dalšími 
doposud  samostatnými  obcemi  do  tzv.  Velké Ostravy  v  roce  1924154,  došlo 
k útlumu výstavby sociálních zařízení ve Vítkovicích, které do té doby z velké 
části  financovaly  právě  VŽ.  To  můžeme  demonstrovat  na  dataci  zakládání 
jednotlivých zařízení a staveb, které jsou zpracovány níže.

I přes útlum výstavby však závod i nadále financoval stávající zařízení. Jak už 
bylo uvedeno v kapitole 1, toto vydržování soukromými majiteli „dobíhalo“ až 
do 2. světové války, kdy se podnik dostal do rukou nacistů a následně byl roku 
1945 znárodněn.
150 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A. a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století. 2007, s. 102.
151 JIŘÍK, K. Vítkovice – nejvíce germanizovaná obec v Předlitavsku. In: Ostrava  21, 2003, s. 164-165. 
152 KLADIWA, P., POKLUDOVÁ, A., KAFKOVÁ, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy 
a Slezska 1850-1914, díl II., 2008, s. 521.
153 Tamtéž, s.  519-536.
154 JIŘÍK, K. a kol. Dějiny Ostravy. 1993, s. 273-274.
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V předchozím textu jsme už nastínili, že jednání obce Vítkovice bylo v podstatě 
řízeno  VŽ.  Pevné  sepětí  železáren  a  obce  provázelo  Vítkovice  od  založení 
podniku. Matěj uvádí,  že většina vítkovické zástavby, která vznikla po  roce 
1876, byla financována železárnami, přičemž pokladna obecního zastupitelstva 
se na ní podílela spíše symbolicky. „Mnoho stavebních počinů, oficiálně prováděných 
či zaštítěných obcí anebo jinými organizacemi, spolky a sdruženími, bylo tak jako 
tak železárnami podporováno.“155  Mohl  to  být  např.  příspěvek  nebo  bezplatné 
poskytnutí pozemku. Proto nelze zařízení vznikající ve Vítkovicích do vzniku 
ČSR striktně rozdělovat na „závodní“ a „obecní“.

V následujících podkapitolách budou nastíněny sociální počiny v oblasti bytové 
péče,  zdravotní  péče,  péče  o  děti,  vzdělávání,  potravinové  péče  a  několika 
dalších zařízení.

Většina sekundární literatury využívá k popisu období do začátku 1. světové 
války data  získaná  v publikaci  „blahobytných  zařízení“ VHHT Wohlfahrts-
Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz z roku 1908. I tato diplomová práce 
vychází ze zmíněného soupisu. V publikaci, stejně jako v sekundární literatuře, 
která z publikace vychází, však mnohdy není zřejmá návaznost  jednotlivých 
sociálních počinů VŽ. Stejně tak datace později vzniklých zařízení a jejich další 
vývoj je v sekundární literatuře často vymezena nejasně. 

Následující přehled není předkládán s cílem vystihnutí přesného popisu všech 
zařízení podniku a jeho dalších kroků v sociální oblasti, ale jako jejich nástin, 
díky kterému  je možné  lépe  si představit,  jakým způsobem se podnik  staral 
o své zaměstnance.

 Bytová péče4.3.1. 

V rámci nového sociálního programu byla věnována velká pozornost bytové 
péči. Na konci 70. let měla obec vypracovaný zastavovací plán, který přesunul 
dosavadní bytovou a občanskou zástavbu až k hranicím sousedního Zábřehu 
a Hrabůvky. V takto vymezeném prostoru začalo vyrůstat nové město s novým 
společenským centrem, nesoucí dobové označení Nové Vítkovice.156 

V  rámci  tohoto  projektu  byla  rozvinuta  urbanizace  a  výstavba  obce  podle 
jednotných  zásad  na  základě  projektů  železáren  a  vídeňských  architektů. 
Vznikla  řada  budov,  vystavěných  podle  jednotné  podnikové  architektury 
z režného neomítaného zdiva – kostel s farou, radnice, hotel, tržnice, sirotčinec, 
155 MATĚJ, M., KORBELÁŘOVÁ, I., LEVÁ, P. Nové Vítkovice: 1876 – 1914. 1992, s. 15.
156 JIŘÍK, K. Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě. In: Ostrava: Příspěvky 
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. č. 20. 2001, s. 308-310.

školy či nemocnice a také řada bytů v domech okolo náměstí i jinde. Byla také 
postavena  řada  kolonií,  z  nichž  se  mnohé  buď  zcela  nebo  ve  fragmentech 
dochovaly do dnešní doby – Anglická úřednická kolonie, Josefínská kolonie,  
kolonie Kairo nebo Štítová kolonie.157

Příliv pracovníků ale stále narůstal a také bytová krize narůstala do velkých 
rozměrů.  Podnik  proto  věnoval  vedle  výstavby  dělnických  a  úřednických 
kolonií  také  velkou  pozornost  výstavbě  kasáren.  Pokud  v  roce  1872  bylo 
k dispozici 46 kasárenských sálů celkem pro 800 dělníků, v roce 1908 vlastnily 
již 17 kasáren s 58 spacími sály o 3969 lůžkách a dále 9 baráků s 58 sály, v nichž 
bylo 1278 postelí a 115 pryčen.158 

starobinec
V roce 1906 založil Rudolf Gutmann nadaci na počest výročí vlády Františka 
Josefa I., kde věnoval kapitál 600 tis. korun. Částka později vzrostla na 660 
tis. korun a byla použita k výstavbě starobince (tehdy ve formě bytů pro staré), 
kde měli najít ubytování  staří dělníci VHHT, kteří už nebyli práceschopní 
a  jejich  rodinní  příslušníci.  Tehdejší  starobinec  se  skládal  z  většího  počtu 
rodinných domků se zahradami. Kromě toho zde byl větší společný dům pro 
ovdovělé muže a ženy.159 V  letech 1911–1914 byl pak na katastru Vítkovic 
postaven starobinec o sedmi budovách s 93 samostatnými byty. Nacházely 
se  v  odlehlé  části  Vítkovic  blízko  hranic  s Hrabůvkou  po  levé  straně  tzv. 
staré Místecké  ulice  za  železničním  nadjezdem,  přičemž  demolovány  byly 
až v polovině 70. let 20. století v souvislosti se stavbou tzv. Nové Místecké 
ulice.160

chudobinec (asyl)
V  rámci  pocty  výročí  vlády  Františka  Josefa  I.  se  společnost  Vítkovice 
rozhodla zřídit také chudobinec. Měl být vystavěn v co nejkratší době a nabízet 
bydlení  chudému místnímu  obyvatelstvu.161  Chudobinec  však  byl  postaven 
až v letech 1914-1915. Budova bývalého chudobince dodnes stojí a jedná se 
o dvoupodlažní budovu na rohu dnešní Zengrovy a Lidické ulice (Lidická čp. 
697), která mohla poskytnout přístřeší 36 ženám, 18 mužům, 22 dětem a 2 
manželským párům.162 V chudobinci byly umisťovány jak matky s dětmi, tak 

157 Podrobné přiblížení jednotlivých kolonií tamtéž, s. 304-344.
158 Tamtéž, s. 314.
159 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 21.
160 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 300-301.
161 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 21.
162 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 300.
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i děti samostatně, jak můžeme zjistit z úředních listin týkajících se chudobince 
z let 1919-1920.163

Špatnou bytovou situaci po 1. světové válce můžeme vidět na příkladu ředitele 
státní průmyslové školy nebo několika profesorů, kteří zde byli kvůli nedostatku 
bytů  v  roce  1919  ubytováni.164 Asi  od  roku  1925  sloužila  budova  potřebám 
domova mládeže  a  sociální  péče.165  To  potvrzuje  také  zmínka  z  30.  let,  kde 
je budova chudobince uváděna jako městský sirotčinec ve Vítkovicích (asyl) 
na Zengrově ulici.166 Dnes zde sídlí Dům s pečovatelskou službou.167 

závodní hotel
V roce 1887 byl otevřen nový závodní hotel, který měl poskytovat ubytování 
obchodním  partnerům  a  hostům  železáren,  ale  také  ostatním  návštěvníkům 
Vítkovic. Hotel kromě možnosti ubytování fungoval také jako kulturní zařízení 
– byl zde velký společenský sál a dvě spolkové místnosti. Nacházelo se tady 20 
pokojů pro ubytování hostů. K hotelu přiléhaly okrasné zahrady a parky, kde 
se v létě konaly různé společenské akce.168 Budova bývalého hotelu se nachází 
na dnešním Mírovém náměstí na rohu ulic 1. Máje a Ruská.

 dělnické pojištění4.3.2. 

V počátcích existence závodu bylo pojištění dělníků stejně jako další podpůrná 
zařízení regulováno jen velmi málo. Přesto pocházejí první zmínky o bratrské 
pokladně už z roku  1843.169 V té době však byly VŽ nepříliš velkým závodem, 
bylo  zde málo  dělníků  a  také  nedostatek  zákonných předpisů,  takže  pomoc 
v případě nemoci, úrazu nebo ve stáří byla poskytována jen náhodně a většinou 
formou dobrovolných podpor. První legislativně ukotvená bratrská pokladna 
byla schválena Horním hejtmanstvím v Brně v roce 1859, a to na základě horního 
zákona z roku 1854, který byl už zmíněn v kapitole 3. Pokladna disponovala 
prostředky,  které  tvořily  příspěvky  zaměstnanců  a  příspěvky  závodu,  které 
ale byly dobrovolné. Pokladna zajišťovala nemocenský příspěvek, pohřebné, 
163 Archiv města Ostravy (AMO). Fond: Archiv města Vítkovice (AMV), Záležitosti chudobince 
1919-1920 (inv. č. 516 E, kart. č. 59). 
164 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 300.
165  KOCIERZOVÁ,  L.,  KORBELÁŘOVÁ,  I., WAWRECZKA, H.,  ŽÁČEK,  R.   Vítkovice. 
2002, s. 69.
166 BOXAN, Jan. Příručka sociálně- zdravotních poměrů Ostravska. 1932?, s. 66.
167 Ostrava Vítkovice – Odbor sociálních věcí. [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z Http://www.
vitkovice.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/odbor-socialnich-veci 
168 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic II. In: Ostrava 21. 2003, s. 141-142.
169 PALÁT, J. Dělnické dynastie z Vítkovic (1828 – 1988). 1989, s. 20.

odměny,  vdovské  a  sirotčí  penze  a  odbytné.  Tento  systém  byl  využíván 
s menšími úpravami až do počátku 80. let.170 

Podnik se ale postupně rozrůstal o železárenské i důlní provozy a v roce 1873 
vzniklo VHHT. Vlivem těchto změn došlo v  roce 1883 k rozdělení doposud 
společně vedené hornické a hutnické pokladny. Nově vzniklá hutní bratrská 
pokladna zahrnovala ústav nemocenských podpor a zaopatřovací ústav.171  Členy 
nemocenské  pokladny  museli  být  i  nadále  všichni  dělníci,  zatímco  členy 
zaopatřovacího ústavu jen nastálo přijatí dělníci. Celkový příspěvek do obou 
pokladen činil 6% ze mzdy, přičemž 2% připadla na nemocenskou pokladnu 
a 4% na zaopatřovací ústav. Úkoly nemocenské pokladny zůstaly stejně jako 
u dřívější společné bratrské pokladny. S pomocí zaopatřovacího ústavu chtěl 
Kupelwieser dělníkům zajistit starobní rentu. Jednotlivec si tak mohl vytvářet 
úspory, které mu po odchodu z práce byly vyplaceny buď jednorázově nebo 
jako renta, v případě úmrtí dělníka byly peníze vyplaceny jeho příbuzným nebo 
zákonným dědicům. Nejednalo se však většinou o skutečnou starobní rentu, 
šlo spíše o podporu pro dělníky, kteří už nemohli pracovat buď pro invaliditu 
nebo pro stáří. Závod přispíval do pokladen ústavů nejprve 2%, později se tato 
částka  navýšila. Od  roku  1883  nemocenská  pokladna  vydržovala  bezplatně 
také  chod  nemocnice.  Pro  dělníky  však  nový  systém nemocenské  pokladny 
představoval  oproti  předchozímu  systému  značné  zhoršení,  protože  denní 
sazba vyplácené podpory se snížila na 25% mzdy. Jak už bylo uvedeno výše 
v kapitole 3 k obecnému dělnickému pojištění,  v  zákoně bylo  stanoveno,  že 
podpora musí být nejméně 60% v okrese obvyklé mzdy, která ale byla daleko 
nižší než ve VŽ.172 

V roce 1888 bylo uzákoněno obecné nemocenské pojištění, v důsledku toho byl 
v roce 1895 ve VŽ oddělen zaopatřovací ústav od nemocenské pokladny a stal 
se samostatnou institucí, která v jiných závodech v Rakousku nebyla zavedena 
až do 1. světové války.173

Co se týče úrazového pojištění, to neměli dělníci ve VŽ až do roku 1880. Mohli 
dostat jen příspěvky z bratrské pokladny, pro jejich vyplácení však neexistoval 
jednotný  systém.  V  letech  1880-1881  zajišťovala  pojišťování  dělníků  VŽ 
proti úrazu švýcarská pojišťovna Winterthurer A. G.,  ta ale brzy odstoupila 
od smlouvy kvůli vysoké úrazovosti dělníků ve VŽ. V letech 1882-1883 došlo 
k výraznému zlepšení podpory při úrazech. Poškozený dělník dostával v rámci 

170 MATĚJ, M., KORBELÁŘOVÁ, I., LEVÁ, P. Nové Vítkovice: 1876 – 1914. 1992, s. 38-39.
171 Tamtéž, s. 39.
172  MATĚJČEK,  J.  Takzvaná  dobročinná  zařízení  Vítkovických  železáren  1828-1918.  In: 
Rozpravy Národního technického muzea v Praze: Z dějin hutnictví 15. 1986, s. 169-173.
173 Tamtéž.
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tohoto systému při úplně invaliditě celý roční výdělek a při invaliditě částečné 
10-50% ročního výdělku.174

Situace se však změnila rokem 1888, kdy vyšel v platnost zákon o úrazovém 
pojištění  dělníků. Ten  zaměstnavateli  přikazoval  platit  celou  částku  za  své 
dělníky a pojištění  spravoval  zemský ústav. VŽ  tedy po dlouhých  sporech 
zrušily  v  roce  1892  své  pojištění  a  přistoupily  na  nový  jednotný  systém. 
Jednotlivé  pracovní  provozy  zde  byly  členěny  do  různých  tříd  podle 
nebezpečnosti  práce  a  od  toho  se  odvíjela  také  výše  pojistného.  Provozy 
ve VŽ spadaly většinou do těch rizikovějších kategorií, takže podnik musel 
platit vysoké pojistné.175

 zdravotní péče4.3.3. 

Nemocenská podpora kromě jiného také zahrnovala hrazení lékařského ošetření 
včetně porodní péče, nutných léků a další léčby. Rodina člena pokladny mohla 
být také bezplatně ošetřena v závodní nemocnici nebo u smluvních závodních 
lékařů.

nová závodní nemocnice
O zlepšení zdravotní péče se velkou měrou zasadil MUDr. Maxmilián Munk, 
který byl do Vítkovic povolán z Vídně. Tento vysokoškolsky vzdělaný  lékař 
působil ve Vítkovicích od roku 1878 až do roku 1918. Nejprve nastoupil do staré 
závodní nemocnice z roku 1853, kde ale brzy dospěl k názoru, že nemocnice 
není vhodně vybavena a její zaměstnanci jsou na velmi nízké odborné úrovni. 
Začal tedy prosazovat výstavbu nové závodní nemocnice. Výstavba byla kvůli 
hospodářské krizi několik let oddalována, nakonec však v roce 1890 zahájila 
provoz. Jejím prvním ředitelem byl právě dr. Munk.176

Budova měla původně 3 pavilony, z nichž každý měl kapacitu 50 lůžek. Byla zde 
přijímací kancelář, 2 ambulance, kanceláře ředitele, správce ústavu a úředníků, 
ústavní  laboratoř  a  byty  pro  lékaře.  V  areálu  nemocnice  se  také  nacházely 
hospodářské budovy včetně ústavní kuchyně a obydlí pro civilní ošetřovatelky. 
Řádové sestry sv. Karla Boromejského bydlely ve zvláštní uzavřené budově, 
ke které byla později přistavena tzv. Klášterní škola. 

Sestry  sv.  Karla  Boromejského  (boromejky)  se  staraly  nejen  o  nemocné 
v  závodním  špitále,  ale  také  v  mnoha  dalších  zařízeních  VŽ,  jak  uvidíme 
174 Tamtéž.
175 Tamtéž.
176 125 let vítkovického závodního zdravotnictví. Ostrava: Vítkovice, 1978, s. 33-34.

v následujícím textu. Boromejky představují jednu z ženských římskokatolických 
kongregací věnující se ošetřování chudých a nemocných.177

Jelikož počet zaměstnanců železáren neustále rychle narůstal, nově postavená 
nemocnice  prošla  v  následujících  letech  mnohými  úpravami  a  přístavbami. 
V roce 1900 byl vybudován pavilón III s 89 lůžky, byla také přestavěna bývalá 
klášterní  škola pro nemocniční účely nebo byla  vybudována  ambulance pro 
kožní a pohlavní  choroby. Závodní nemocnice byla na  svou dobu vybavena 
velmi moderně – byly tady záchody, koupelny, ale také například dezinfekční 
komory. V roce 1908 zajišťovalo péči 6 závodních lékařů a 2 lékaři-specialisté, 
19  řádových  ošetřovatelek,  6  civilních  pracovníků,  6  sanitářů  a  pomocný 
personál zajišťující úklid. O údržbu nemocnice se staral přímo podnik.178

Později byla nemocnice rozšířena o třípatrový chirurgický pavilon s operačním 
traktem (1914-1915), jehož stavbu si vynutil zvýšený počet pracovních úrazů. 
V dalších  letech  se už pod   vedením dalších  ředitelů  (Rudolf Pressburger – 
1919-1930 a Jindřich Urbánek - 1931-1939) nemocnice dočkala např. výstavby 
fyzikálního ústavu (1919), ústavu pro matku a kojence (1921) nebo zubního 
oddělení  (1922).  Nová  oddělení  vznikala  také  adaptací  nebo  rozšířením 
stávajících budov – to bylo např oddělení ORL (1933), rentgenologický institut 
(1934) nebo oční oddělení (1935).179

Po  2.  světové  válce  se  nemocnice  dále  rozrůstala  a  v  současné  době  se  zde 
nachází  Vítkovická  nemocnice  Blahoslavené  Marie  Antoníny.  Nemocnice 
byla pojmenována po vítkovické rodačce Marii Antoníně Kratochvílové, která 
zemřela v roce 1942 po týrání a věznění gestapem. V roce 1999 byla papežem 
blahořečena spolu s dalšími mučedníky pro víru z doby 2. světové války.180

Původní  fasáda  červeného  režného  zdiva  se  však  zachovala  pouze  u  dvou 
budov – u malé budovy připojené k vrátnici, kde dříve bydlely ošetřovatelky 
a u vilky na ulici Ruská (čp. 156), která byla dříve určena zubnímu lékaři.181 

Závodní  nemocnice  měla  také  mnoho  „pobočných“  zařízení,  ve  kterých 
zajišťovala zaměstnancům železáren zdravotní a sociální služby poskytované 
odborným personálem. Byly to ordinace zřizované přímo v závodech, dále 
ordinace pro rodinné příslušníky zaměstnanců, epidemická nemocnice nebo 
rekonvalescent.

177 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 1 a/b. 1999, s. 438.
178 125 let vítkovického závodního zdravotnictví. Ostrava: Vítkovice, 1978, s. 34-35.
179 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In Ostrava 20. 2001, s. 297-298.
180 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In Ostrava 20. 2001, s. 298.
181 Tamtéž.
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Ordinace v závodech
Na doporučení dr. Munka bylo v roce 1915 zřízeno první závodní ambulatorium 
přímo  v  areálu  vysokých  pecí.  Zajišťovalo  ošetření  zaměstnanců  a  bylo 
tak  ulehčeno  odborným  ambulancím  v  nemocnici  a  také  měli  zaměstnanci 
zkrácenou  cestu  k  lékaři.  Tato  ordinace  se  osvědčila  a  tak  bylo  postupně 
zřízeno dalších 5 ordinací v jiných závodech. Rodinní příslušníci zaměstnanců 
mohli  být  ošetřeni  v  místě  bydliště  u  smluvních  revírních  lékařů  a  v  roce 
1928 byla zřízena sedmá ordinace v Jubilejní kolonii v Hrabůvce, která byla 
určena pouze pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Smluvní lékaři v těchto 
závodních  ordinacích  pracovali  průměrně  2-3  hodiny denně,  většinou  od  6 
do 9 hod. ráno.182

Pod vedením dr. Urbánka, který ve Vítkovicích působil v  letech 1931-1939, 
došlo ke zdokonalení zásad prevence i v rámci zdravotně-technických služeb. 
Bylo  zřízeno například 5 protiplynových pomocných  stanic,  44  stanic první 
pomoci,  zpřísnila  se  bezpečnostní  pravidla  při  práci  a  každý  zaměstnanec 
musel  být  před  přijetím  prohlídnut.  Pravidelně  se  konaly  porady,  jichž  se 
účastnil  technik,  plynový  záchranář  a  závodní  lékaři  všech  oborů.183 Oblast 
bezpečnosti práce a důraz na vhodné využití pracovních  sil  se v období 30. 
let  rychle  rozvíjely.  Svědčí  o  tom mimo  jiné  také  zmínka    o  „bohatě vybavené 
psychotechnické laboratoři pro zkoumání povah a vhodnosti zaměstnanců pro různé obory 
práce“184.

V  roce  1932 byla  zavedena  tzv. Dětská dozorčí  lékařská  služba,  která měla 
v  rámci  pravidelných  prohlídek  zaznamenat  zdravotní  stav  všech  dětí 
zaměstnanců železáren, které měly do 14  let  a bydlely v Moravské Ostravě 
nebo v nejbližším okolí.185

epidemická nemocnice
Na  podnět  dr. Munka  byla  vystavěna  také  epidemická  nemocnice,  kde  byl 
zahájen  provoz  v  roce  1892.  Nemocnici  zřídila  sice  obec,  ale  stravování 
nemocných a ostatní provozní náklady hradily železárny. Šlo o malou budovu 
se  třemi pokoji, v  roce 1909 zde bylo 25  lůžek. Nemocnice ale  svému účelu 
sloužila jen do roku 1912, protože dále už provozně nestačila. Nová epidemická 
nemocnice poté byla vybudována v Zábřehu nad Odrou.186 Budova epidemické 

182 125 let vítkovického závodního zdravotnictví. Ostrava: Vítkovice, 1978, s. 36-38.
183 Tamtéž, s. 41.
184 BOXAN, Jan. Sociální a zdravotní dílo na Ostravsku. Moravská Ostrava, 1935?, s. 38.
185 125 let vítkovického závodního zdravotnictví. Ostrava: Vítkovice, 1978, s. 42.
186 125 let vítkovického závodního zdravotnictví. Ostrava: Vítkovice, 1978, s. 35.

nemocnice ve Vítkovicích byla v roce 1919 přebudována na byty.187 Nacházela 
se  v místě dnešní pošty na náměstí Jiřího z Poděbrad.188

Rekonvalescent ve staré Bělé
Jako další byl na podnět dr. Munka postaven v roce 1900 ve Staré Bělé tzv. 
Útulek pro rekonvalescenty s 26 lůžky. Byla zde malá kaple, kde se sloužily 
bohoslužby. Útulek  sloužil  pro  nemocné  rekonvalescenty  a  nesměli  zde  být 
přijímáni těžce nemocní nebo osoby s probíhajícím akutním nebo horečnatým 
onemocněním.  V  roce  1922  měla  budova  po  adaptaci  již  35  lůžek.  Ve  30. 
letech zde byly také posílány děti zaměstnanců železáren, které byly ohrožené 
tuberkulózou.189

Na počátku  1.  světové  války  fungovala  ozdravovna  jako  lazaret  pro  vojáky 
a důstojníky, později sloužila ošetřovatelkám Červeného kříže. Provoz zde byl 
ukončen až v roce 1999 a v roce 2001 komplex budov rekonvalescentu prodaly 
VŽ do  soukromého  vlastnictví.190 Budova  se  nachází  na  kraji Bělského  lesa 
na ulici Chrobákova čp. 225. 

další formy péče o zdraví
V jednotlivých provozech byly pro dělníky zřizovány koupelny, kde se mohli 
umýt po ukončení práce. Ve sprchách tekla teplá voda a v horkých měsících 
studená.191

V roce 1874 byla u starého závodu zřízena nová koupelna, která měla oddělení 
pro úředníky a dělníky. Na obou stranách bylo 8 šaten, parní lázeň, bazén apod. 
Dělníci mohli koupelnu využívat zdarma, úředníci platili 30 haléřů, měli však 
lepší vybavení. V roce 1901 ještě byla pro úředníky a jejich rodiny postavena 
nová moderně zařízená koupelna.192

Do péče  o  zdraví  zaměstnanců VŽ můžeme  zařadit  také  parky  a  zahrady, 
kterých  bylo  ve  Vítkovicích  mnoho.  U  domků  dělníků  byly  zřizovány 
předzahrádky,  na  ulicích  byly  vysazovány  stromy. Na Kostelním  (dnešním 
Mírovém) náměstí193 bylo hodně květin a uprostřed byl vodotrysk. Oblíbený 
byl také bývalý hřbitov u tržnice, který byl v roce 1922 přeměněn na městský 

187 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In Ostrava 20. 2001, s. 299.
188 AMO. Sbírka map a plánů: Ostrava, 1952, 1 : 20 000 (inv. č. 1406).
189 125 let vítkovického závodního zdravotnictví. Ostrava: Vítkovice, 1978, s. 35-42.
190 PCHÁLEK, J. Rekonvalescent. In: Starobělský zpravodaj. 2003.
191 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 31-33.
192 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 31-33.
193 AMO. Sbírka map a plánů: Plan von Mahr. Ostrau und Umgebung, 1900, 1 : 10 000 (inv. č. 1326).
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sad  (dnes  Sad  Jožky  Jabůrkové)  nebo  Wilhelmův  park194  -  tzv.  Lesík 
u závodního hotelu.195

K upevnění zdraví byly také vybudovány některé tělocvičny. Jednou z nich byla 
tělocvična  vedle závodního hotelu v Wilhelmova parku, ve které ve dne cvičily 
děti z chlapecké obecné a měšťanské školy a večer dospělí.196 V letech 1928-1929 
došlo v rámci stavebních úprav k propojení hotelu s tělocvičnou.197 Dále byla pro 
zaměstnance VŽ vybudována cyklostezka, kluziště nebo tenisové kurty.198

 Péče o děti4.3.4. 

Jesle
V roce 1893 věnoval Paul Kupelwieser částku 20 tis. korun na založení jeslí. 
Stavba byla dokončena a předána do užívání v září roku 1896. Nacházely se 
zde stoly, židle, lehátka a hračky. Jesle patřily pod soukromou dívčí obecnou 
školu a spadaly pod vítkovické ředitelství. O děti zde pečovaly sestry z řádu 
Karla Boromejského.199

Do jeslí chodily děti do tří let během celého týdne. Dopoledne byly v provozu 
od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 18 hodin. Děti musely chodit do zařízení 
pravidelně, včas a musely ho taky včas opouštět.200

Lze  se  domnívat,  že  později  byly  závodní  jesle  spojeny  s  některou  školkou, 
jak můžeme vidět na zmínce z  roku 1928, která o  takovém spojení mluví.201 
Budova jeslí se nachází na ul. Prokopa Velikého (čp. 425).

Školky
První  závodní mateřská  škola  vznikla  v  roce  1892  a  vyvinula  se  z  opatrovny 
malých dětí z roku 1881. Mateřská škola z roku 1892 měla 2 oddělení. Postupem 
času přibýval počet školek a jejich oddělení, proto nařídilo vedení závodu přeměnu 
stávajících 10 oddělení  v  samostatné mateřské  školy. Ty potom existovaly při  
5 obecných školách a vyučování zde bylo bezplatné a v německém jazyce.202

194 Tamtéž.
195 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 34.
196 Tamtéž.
197 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic II. In: Ostrava 21. 2003, s. 142.
198 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  34-35.
199 Tamtéž. s.  83-93.
200 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 83-93.
201 Výroční zpráva – okresní péče o mládež. 1928?, s. 41.
202 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 86-87.

sirotčinec
Popisu  sirotčince  se budeme věnovat detailněji, protože  se k  tomuto  tématu 
vztahují vzpomínky paní Zdenky Kovaříkové, která v sirotčinci žila v letech 
1930-1942. Vzpomínky jsou zpracovány v kapitole 5.

V  roce  1898  byla  k  padesátiletému  výročí  vlády  císaře  závodem  zřízena 
„Jubilejní nadace sirotčince císaře Františka Josefa I.“ a v tomto roce se také 
začal sirotčinec stavět. První sirotci se zde nastěhovali v roce 1899. Původně 
byl určen pro 50 chlapců a 50 dívek. Byly zde přijímány děti, které ztratily 
buď oba rodiče, nebo otce, přičemž se muselo jednat o zaměstnance VHHT. 
Aby tyto děti byly přijaty, musely dále splňovat podmínku, že byly zcela bez 
prostředků  a  také měly být  ve  věku od  6  do  14  let. Účelem  sirotčince bylo 
těmto dětem zajistit ubytování, péči, oblečení a výchovu.203

Výchovu dětí v sirotčinci také zajišťovaly sestry z řádu Karla Boromejského, což 
dokládá mimo jiné i dopis správní komise z roku 1920 adresovaný Ústřednímu 
ředitelství VHHT. V souvislosti se změnami v zastupitelstvu Vítkovic po roce 
1918, kdy správní komisi tvořili už převážně Češi, je předmětem dopisu stížnost 
na národnost sester v sirotčinci a je navrhováno nahradit tyto sestry českým 
personálem. V dopise je zmiňováno, že „... jeptišky jsou Němky, z nichž většina nezná 
česky. Většina dětí jest však původu českého. S těmito českými dětmi mluví se jen německy 
tak, že tyto nemohou v české škole řádně prospívati, jsou z rodičů ryze českých“204. Sestry 
Boromejky však v sirotčinci i nadále zůstaly, jak ukazuje zmínka z roku 1928, 
podle které pečuje o 100 dětí 8 vychovatelek sester sv. Karla Boromejského.205 
Výchova  v  „němčině“  však  postupem  času  nejspíš  ustupovala,  jak  můžeme 
vidět ve vzpomínkách paní Kovaříkové v kapitole 5.

Jednoposchoďová  budova  sirotčince  stála  uprostřed  zahrady  a  měla  dvě 
oddělení  –  chlapecké  a  dívčí  –  s  oddělenými  vchody. Mezi  odděleními  byla 
kuchyň, kancelář, byt pro správce a v 1. poschodí kaple. Chlapecké oddělení 
mělo 8 denních místností, marodku, koupelnu a prádelnu. V 1. poschodí byly 
2 ložnice s koupelnou a ložnice pro vychovatele a uklízečku. Na dívčí straně to 
bylo 5 denních místností, marodka, koupelna, 2 pokoje pro vychovatele a v 1. 
poschodí 3 ložnice s koupelnou a 2 ložnice pro vychovatele. K úschově oblečení 
sloužily vestavěné skříně na chodbách.206 

203 Tamtéž, s. 83-93.
204 AMO. Ohlášení odstranění jeptišek ze závodního sirotčince (inv. č. 505, kart. č. 38).
205 Výroční zpráva – okresní péče o mládež. 1928?, s. 71.
206 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  83-93.
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Vedle  hlavní  budovy  sirotčince  se  nacházela  zahrada,  kde  se  děti  věnovaly 
zahrádkářství. U vchodu, v zahradě, byla malá budova, kde byl byt pro správce. 
V zadní části dvoru byla malá hospodářská budova.207

Od  založení  sirotčince  prošla  budova  mnoha  stavebními  úpravami 
a  přístavbami208  až  do  podoby  komplexu  budov  čtvercového  půdorysu.  Při 
výstavbě  ulice  Rudná  však  byla  část  areálu  demolována,  takže  zůstala  jen 
v podobě písmene U, jak ji známe ze současnosti.209 Podle existence sirotčince 
byla pojmenována ulice, na které stojí – ulice Sirotčí (čp. 474). Od 70. let zde 
sídlil Domov důchodců  (event. Domov pro  seniory)  a  od  roku  2011  je  zde 
Domov se zvláštním režimem Magnolie.210

Za zmínku také stojí Rothschildův sirotčinec v Moravské Ostravě, kde bylo 
v roce 1925 30 nadačních míst pro sirotky z Moravské Ostravy, v roce 1926 
to  pak  bylo  50  míst.  Také  tento  ústav  sloužil  pouze  pro  sirotky  bývalých 
zaměstnanců  VHHT.  Děti  v  těchto  letech  navštěvovaly  jak  německou,  tak 
českou školu, některé školu rodinnou a v roce 1925 je zmiňována jedna dívka, 
která se učila hospodářství v sirotčinci211.

Prázdninové kolonie
V  roce  1903  zavedlo  ředitelství  Vítkovic  prázdninové  pobyty  pro  děti 
zaměstnanců v Horní Čeladné. Děti  zde měly bezplatné ubytování  a  stravu 
a starali se o ně vítkovičtí učitelé a jejich manželky. V roce 1903 bylo na takovém 
pobytu 24 dětí, v roce 1907 pak 70 chudých vítkovických dětí – po 2 skupinkách, 
každá 4 týdny. Děti byly před odjezdem i po příjezdu prohlídnuty závodním 
lékařem a bylo konstatováno, zda se jejich zdravotní stav zlepšil a jestli přibraly 
na váze.212

V roce 1910213 byl založen prázdninový domov ve Starých Hamrech. Zmínku 
o něm můžeme najít  např.  ve výroční  zprávě  z  roku 1928. Zde  je uvedeno, 
že do  této  ferinální kolonie bylo v  roce 1925 od června do září vysláno 330 
dětí. Většinou to byly děti zaměstnanců železáren, přičemž celý obnos hradilo 
VHHT.  Kolonie  byla  vybavena  bohatou  dětskou  knihovnou,  sportovním 
nářadím a loutkovým divadlem.214

207 Tamtéž.
208 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz – Zeichnungen. Wien, 1907, s. 64-65.
209 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s.  299-300.
210 Domov Magnolie. [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z Http://www.dmagnolie.cz/
211 Výroční zpráva – okresní péče o mládež. 1928?, s. 71.
212 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  83-93.
213 MATĚJČEK, J.,VYTISKA, J. Vítkovické železárny a strojírny Klementa Gottwalda. 1978, s. 63.
214 Výroční zpráva – okresní péče o mládež. 1928?, s. 70.

další formy péče o děti
U každé školy existovalo hřiště. Kromě toho bylo zřízeno velké hřiště (7000 
m²) u tělocvičny ve Vilémově ulici. Děti zde sportovaly ve dnech, kdy nebyla 
škola, pod vedením učitelů. Hřiště existovala také v parku bývalého hřbitova 
(dnes Sad Jožky Jabůrkové) a v jižní části obce.215 

Od ledna do dubna dostávaly chudé děti v poledne v závodní kantýně jídlo, 
které se skládalo z polévky, masa a chleba. V roce 1907 bylo takto vydáno asi 
6000 jídel. Na Vánoce dostávaly chudé děti ze všech národních, měšťanských 
a mateřských škol také oblečení. Každé dítě dostalo 1 pár bot a štramplí, rukavice 
a kapesník. Některé děti dostaly obleky a všechny ještě ovoce a cukroví. V roce 
1907 bylo takto obdarováno 838 dětí.216

 Vzdělávání4.3.5. 

Jedním z významných nástrojů bojů v rámci národnostní otázky bylo školství. 
První obecná škola byla v obci Vítkovice vystavěna roku 1844. S. M. Rothschild 
projevil  již při koupi Vítkovických železáren v  roce 1843 zájem o vystavění 
závodní školy ve Vítkovicích, ve které by byly vzdělávány jak děti zaměstnanců, 
tak  děti  dalších  obyvatel  Vítkovic.  V  zakládací  listině  této  závodní  školy, 
ve které byla zahájena výuka v roce 1844, se Rothschild zavázal poskytovat 
potřebný kapitál na vydržování chodu školy a na platy učitelů. Tento závazek 
pak přešel na jeho právní nástupce, kteří se nadále podíleli nejen na vydržování 
závodní školy, ale také na zřizování škol nových, které poskytovaly vzdělání 
dětem nově příchozích obyvatel Vítkovic.217 

Tato první škola byla dvojjazyčná. Do 1. světové války pak vznikly ve Vítkovicích 
2  německé  měšťanské  školy  a  6  německých  obecných  škol.  První  česká 
soukromá obecná škola zde byla otevřena až v roce 1894 zásluhou Ústřední 
matice školské v Praze. Teprve v roce 1898 se tato škola dostala do správy obce 
a stala se školou veřejnou, jejíž součástí byla také škola mateřská.218

Počet německých škol však jednoznačně převládal. Zlomovým byl rok 1918, 
kdy  došlo  k  rozpadu  Rakousko-uherské  monarchie  a  porážce  německého 
císařství. Zastavila se tím rychle postupující germanizace a to se ve velké míře 
projevilo také ve školství. Došlo k masivnímu přestupu dětí do českých škol, 

215 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  83-93.
216 Tamtéž.
217 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 280.
218 JIŘÍK, K. Vítkovice – nejvíce germanizovaná obec v Předlitavsku. In: Ostrava: Příspěvky 
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. č. 21. 2003, s. 173-193.
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což byl  také podnět pro  jejich další zakládání. Pro  ilustraci uveďme několik 
čísel. Jestliže ve školním roce 1917/1918 bylo v českých školách celkem 626 
žáků a v německých školách 2765 žáků, v roce 1926/1927 už bylo českých žáků 
1710, zatímco německých 849.219

další vzdělávání
Kromě  soustavy  obecných  a  měšťanských  škol  budoval  závod  také  další 
školy, kde si žáci měli upevňovat vzdělání a připravit se pro určitá povolání 
v  železárnách.  Kromě  zřizování  škol  závod  podporoval  formou  stipendií 
vzdělávání  dětí  svých  úředníků  a  zaměstnanců.  V  rámci  soukromých  škol 
existovaly dívčí vzdělávací kurzy, kde se po obecné škole děvčata učila domácím 
pracím, péči o děti, rukodělným pracím, šití apod.220

Velmi důležité bylo  také učňovství ve VŽ, přičemž první  zmínky o  technické 
odborné škole pocházejí z roku 1865.221 Jednalo se o 3leté studium a předpokladem 
byl věk 14  let, dokončená základní  škola a  tělesná způsobilost. Učňové byli 
za odpracované směny odměňováni, výše mzdy se odvíjela od toho, v  jakém 
ročníku byli. Např. v roce 1907 zde bylo 532 učňů, kteří se vzdělávali v oborech 
zámečník, obráběč, nástrojař, kotlář, stolař a slévač. Přednostně byli přijímáni 
synové zaměstnanců závodu.222

Od  80.  let  se  ve  Vítkovicích  organizovaly  živnostenské  pokračovací  školy. 
Jako  první  byla  roku  1883  zřízena  závodní pokračovací škola VŽ,  která  měla 
za úkol teoreticky vzdělávat učně a dělníky. V této škole bylo učivo rozděleno 
na  2  roky  a  studenti  se  vzdělávali  v  němčině,  obchodní  němčině,  zeměpise, 
matematice,  geometrii,  fyzice,  chemii,  hutnictví,  projektování,  strojírenství 
a rýsování. Vyučování probíhalo od 4 do 6 hod. odpoledne a v sobotu a neděli 
dopoledne. V prvním ročníku studenty vyučovali základním vědomostem učitelé 
z měšťanské chlapecké školy a ve druhém ročníku už to byli  inženýři z VŽ. 
V letech 1883-1907 absolvovalo školu 370 žáků.223 Nejprve se škola nacházela 
mezi kostelem a nemocnicí,  od 20.  let užívala místnosti  německé měšťanské 
školy chlapecké na dnešní ulici 1. Máje (čp. 378).224 V současnosti v této budově 
sídlí Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava-
Vítkovice (dále SZŠ a VOŠZ). 

219 Tamtéž, s. 191-192.
220 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  97-102.
221  MATĚJČEK,  J.  Takzvaná  dobročinná  zařízení  Vítkovických  železáren  1828-1918.  In: 
Rozpravy Národního technického muzea v Praze: Z dějin hutnictví 15. 1986, s. 168.
222 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  97-102.
223 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  97-102.
224 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 287.

Od roku 1895 vznikla také česká všeobecná živnostenská škola pokračovací, 
kterou  mimo  jiné  podporovaly  také  VŽ.225  Zprvu  škola  využívala  prostory 
české matiční  obecné  školy  na Nerudově  ulici,  od  počátku  20.  století    však 
sdílela prostor s českou obecnou a měšťanskou školou na Zengrově ulici čp. 
473.226  Dnes  v  této  budově  sídlí  Střední  odborné  učiliště  autoopravárenské 
(dále SOU autoopravárenské).

S rostoucím počtem učňů VŽ se zvyšovala také potřeba zajistit pro ně vhodné 
ubytování a místo pro trávení volného času. V roce 1913 byl tedy železárnami 
postaven učňovský domov, kde se nacházelo 5 společných ložnic, rozdělených 
2m  vysokými  příčkami  na  20  uzamykatelných  kabin.  Každá  kabina  vyla 
vybavena  železnou postelí,  stolem,  židlí,  železnou  skříní  na  šaty  a  věšákem. 
V suterénu byly sprchy, zařízení na koupel nohou, také zde byly učební dílny, 
sál pro konání přednášek, písárna, knihovna, kancelář a byt správce. Budova 
dodnes stojí na ulici 1. Máje čp. 670227 a sídlí v ní soukromé firmy. Nachází se 
naproti dnešní SZŠ a VOŠZ. 

Zajímavým  počinem  bylo  zřízení  zahradnické  školy,  která  vznikla  roku 
1895 na podnět  Gutmanna. Škola vznikla po vzoru obdobné školy ve Vídni 
a  jejím účelem bylo vzdělávat dělnictvo v pěstování ovoce a zeleniny. V  létě 
žáci  pracovali  na  zahradě  (vypěstované  ovoce  a  zeleninu  si  mohli  odnést 
domů) a v zimě se vzdělávali v psaní, počítání, kreslení, botanice a přírodních 
vědách. Žáci se kromě toho učili také chovat svině, kozy a kačeny. Vedle žáků 
zahradnické školy se zde vzdělávalo také 50 dělníků VŽ, kteří při zaměstnání 
absolvovali zahradnický kurz.228

Školy,  které  byly  od  poloviny  19.  století  s  podporou  VŽ  ve  Vítkovicích 
zakládány, stejně jako jejich další vývoj, představují velmi složitý systém, jehož 
popis  by  vyžadoval  samostatný  výzkum.  Zejména  u  mateřských,  obecných 
a měšťanských škol není mnohdy  jasný  jejich vývoj a pojetí  různých autorů 
je často ve vzájemném rozporu. Můžeme však vyzdvihnout některé objekty, 
jejichž výstavbu pro vzdělávací účely iniciovaly VŽ a které dodnes tomuto účelu 
slouží. Jedná se například o bývalou německou dívčí obecnou a měšťanskou 
školu  (ul. Halasova  čp.  301)  na  dnešním  náměstí  Jiřího  z  Poděbrad,  která 
byla  vystavěná v roce 1914229 (dnes Střední odborná škola AHOL), bývalou 
německou měšťanskou školu chlapeckou na dnešní ulici 1. Máje čp. 378 (dnes 

225 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s.  97-102.
226 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20. 2001, s. 287.
227 Tamtéž, s. 288.
228 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 97-102.
229  KOCIERZOVÁ,  L.,  KORBELÁŘOVÁ,  I., WAWRECZKA, H.,  ŽÁČEK,  R.   Vítkovice. 
2002, s. 57.
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SZŠ a VOŠZ Ostrava-Vítkovice) nebo bývalou českou obecnou a měšťanskou 
školu na Zengrově ulici čp. 473 (dnes SOU autoopravárenské).

 Potravinová péče4.3.6. 

Jestliže  závod chtěl,  aby životní úroveň  rychle narůstajícího počtu obyvatel 
byla  uspokojivá,  musel  kromě  vyplácení  odpovídajících  mezd  zajistit  také 
dostupnost  životních a domácích potřeb. Veškeré  zásobování bylo  řízeno ze 
zásobovacího oddělení železáren.230

závodní kantýny a jídelny
Závod zajišťoval levnou stravu svým zaměstnancům, kteří si nemohli přinést 
do práce jídlo z domu. První dvě kantýny byly založeny v roce 1889 a do roku 
1908 vzniklo celkem 12 kantýn. Zaměstnanci VŽ se zde mohli občerstvit pivem, 
vínem, sodovkou, sifonem, limonádou, čajem, k dostání tady byly také salámy, 
klobásy, sýry, brynza, ryby, chleba a další pečivo.231 

Kromě kantýn podporoval závod také 5 jídelen, ve kterých si mohli zaměstnanci 
vybrat  z  levných  obědů  domácí  kvality. V  jídelnách  se  neplatilo  penězi,  ale 
známkami,  které  závodní  oddělení  přidělovalo  podle  odpracovaných  hodin 
a odpovídajícímu odpočtu ze mzdy. Hodnota jedné jídelní známky odpovídala 
12 odpracovaným hodinám. Největší jídelna se nacházela na hranici tzv. Lesíku 
v blízkosti závodního hotelu a byly zde sály pro 800-1000 lidí. Kuchyně jídelny 
měla  8  sporáků,  jídelně  byly  k  dispozici  také  další  hospodářské  a  sklepní 
místnosti. Vedle  jídelny stála budova pro ženský personál, kde byla    ložnice 
pro 20 děvčat, 2 pokoje pro kuchařky, prádelny, komory na oblečení a nádobí 
apod.232

Kromě 5 jídelen existovaly ještě 2 jídelny pro ohřev jídla, které si zaměstnanci 
přinesli z domu.233

Zvýhodněné stravování poskytoval zaměstnancům také závodní hotel. Úředníci 
VŽ měli 20% slevu oproti cenám v jídelním lístku, v přízemí se také nacházel 
výčep pro dělníky, kteří zde dostali jídlo a pití.234

230 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 39.
231 Tamtéž, s. 40-42.
232 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 40-42.
233 Tamtéž.
234 Tamtéž, s. 42.

tržnice
Roku 1876 byla založena závodní tržnice jako samostatný obchod s potravinami. 
Fungoval  jen  do  roku  1888,  ale  už  roku  1885  byla  postavena  nová  budova 
tržnice  (Warenhalla). Warenhalla  byla  rozdělena  na  10  prodejních  prostor, 
kde  se  kromě  potravin  prodávaly  také  prací  prostředky,  svíčky,  petrolejky, 
nádobí  nebo  košíkářské  zboží.235  V  době  svého  vzniku  stála  Warenhalla 
v místech dnešní autobusové zastávky na ulici Mírová. Po 1. světové válce se 
už nacházela v  jednopatrovém U-domě  (ul. Mírová  čp.  97). V přízemí byly 
prodejny a skladiště a v patře se nacházely kanceláře a byty.236

Od  roku  1920  byly  všechny  prodejny  Warenhalle  pronajaty  Ústřednímu 
konzumnímu  a  úspornému  družstvu  Budoucnost  v  Moravské  Ostravě, 
obyvatelé Vítkovic se však už roku 1922 domohli toho, aby byla tržnice znovu 
zřízena  jako  závodní.  V  závodní  tržnici  i  v  jejich  pobočkách  se  totiž  zboží 
prodávalo za nižší ceny, což vyvolalo spor s jinými obchodníky a hostinskými. 
Ti tvrdili, že závodní tržnice je největší prodejnou potravin v republice, které drobný 
živnostník  nemůže  konkurovat.  Spor  v  roce  1936  vyřešilo  VHHT,  které 
se  zavázalo,  že  pro  své  zaměstnance  vydá  nepřenosné  legitimace  a  nebude 
zakládat další prodejny. Legitimace fungovaly tak, že si dělník nebo úředník 
v závodě vyzvedl nákupní knížku na své jméno s číslem, nakoupil a zboží mu 
bylo vydáno a zúčtováno v nákupní knížce. Tu pak předložil závodu, který mu 
tuto částku srazil ze mzdy.237

V  roce  1917  se  Vítkovice  staly  dějištěm  hladových  bouří,  při  nichž  byla 
vydrancována právě tato závodní tržnice a další obchody.238

Další tržnice (Markthalle) byla železárnami vystavěna v roce 1899 a později byla 
předána do užívání obci. Uvnitř bylo umístěno 11 otevřených prodejních míst 
a 5 uzavíratelných sklepů.239 Stanoviště v této tržnici byla pronajímána drobným 
pěstitelům z okolí a řemeslníkům. Dodnes tato stavba stojí mezi dnešními ulicemi 
Tržní,  Jeremenkova  a  Halasova  a  od  roku  1988  je  památkově  chráněna.240 
Budova i dnes slouží svému původnímu účelu, sídlí zde potraviny Hruška. 

další formy zajištění potravin
Vedení VŽ  reagovalo  na  stoupající  cenu masa,  která  po  roce  1900  postihla 
průmyslové země tím, že na podzim roku 1906 zavedlo dovoz levných mořských 
235 Tamtéž, s. 39-40.
236 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic II. In: Ostrava 21. 2003, s. 127.
237 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic II. In: Ostrava 21. 2003, s. 127-128.
238 Tamtéž, s. 128.
239 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 43.
240 BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starých Vítkovic II. In: Ostrava 21. 2003, s. 129.
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ryb. Ryby byly dodávány z největších rybáren v Geestmünde u Severního moře. 
Vykuchané a  ledem zasypané ryby byly naloženy ve velkých kádích a cesta 
vagóny  trvala  2-3  dny.  Ve  Vítkovicích  byly  ryby  na  prodej  vždy  v  pátek 
a na výběr bylo 9 druhů. Pro představu 1 kg rybího masa stálo 40 haléřů a 1 kg 
masa hovězího stálo 1,40 korun. Aby se rozšířila konzumace rybích jídel, byl 
v zimě 1906/1907 povolán kuchař z vyhlášené rybí restaurace v Geestmünde, 
který po dobu 4 týdnů připravoval ryby na různé způsoby ve všech jídelnách 
a  restauracích  ve Vítkovicích,  a  zdarma učil  tato  jídla  vařit místní  kuchaře. 
Byla také zřízena rybí kuchyně, kde se ženy dělníků a úředníků učily vařit rybí 
jídla. Kromě toho bylo vydáno 1000 sešitů s recepty. Pokrmy z ryb byly levně 
prodávány a našly si tak bohatý odbyt.241

 další formy sociální péče závodu4.3.7. 

Díky  kapitálu  investovanému  majiteli  železáren  do  rozvoje  závodu  a  jeho 
zaměstnanců, vzniklo ve Vítkovicích mnoho dalších staveb a zařízení, na jejichž 
vzniku  a  fungování  se  podnik  více  či  méně  podílel.  Vznikla  tak  například 
vítkovická radnice, kostel, hasičská zbrojnice, poštovní úřad, kanalizace, veřejné osvětlení 
a mnohá další zařízení, která zlepšovala kvalitu života obyvatel obce.

Zajímavá  je  také  zmínka  o  zvláštních  dílnách,  které  za  první  republiky 
vybudovaly železárny pro své  invalidy. Dílny  tvořily samostatný závod, kde 
se dělníci  zabývali výrobou různých předmětů potřebných pro závod (koše, 
košťata, tiskopisy, pracovní oděvy pro některé zaměstnance, ochranné pomůcky 
apod.).242

241 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 1908, s. 44-45.
242 PACHNER, P. Zdravotnická a sociální zařízení Vítkovických železáren. In: Technická práce na 
Ostravsku 1936-1946. 1947. s. 245.

VzPOmínky nA žiVOt V siROtčinci OčimA 5. 
PAmětnice

K doplnění předložených informací o sociální politice VŽ do roku 1945 byly 
využity  vzpomínky  paní Kovaříkové,  která  vyrůstala  v  závodním  sirotčinci. 
V historickém výzkumu byla v rámci triangulace použita metoda orální historie, 
která  umožnila  rozšířit  shromážděné  poznatky  o  velmi  zajímavý  prožitek 
očitého svědka.

Výpověď paní Kovaříkové nejen poskytuje jedinečnou možnost představit si, 
jak mohl v  sirotčinci probíhat např.  všední den, přináší  také mnoho dalších 
informací,  o  kterých  není  možné  ve  studovaných  zdrojích  nalézt  žádnou 
zmínku. Některá data výpověď naopak blíže rozšiřuje.

Detailnější popis triangulace a metody orální historie je rozpracován v kapitole 
1, která se věnuje metodologii historického výzkumu.

 Představení paní zdenky kovaříkové5.1. 

Paní  Zdenka  Kovaříková  (rozená  Čeganová)  se  narodila  dne  29.  10.  1925 
ve Vítkovicích. Ve  svých pěti  letech  (v  roce 1930) byla po  smrti  svého otce 
umístěna v závodním sirotčinci, kde zůstala až do roku 1942, kdy byl sirotčinec 
zrušen.

Od  roku  1943  byla  zaměstnána  ve  Vítkovicích,  kde  pracovala  na  různých 
pozicích až do svého důchodu. Od roku 1951 je vdaná, s manželem mají jednu 
dceru.

I  ve  svém  vysokém  věku  se  věnuje  mnoha  zálibám,  mezi  které  patří  četba 
knih,  skládání  básní  nebo  psaní  příběhů.  Velkou  část  tvorby  věnuje  právě 
vzpomínkám na  život  v  sirotčinci. Zajímá  se  o  aktuální  dění  ve  svém okolí, 
protože jak sama říká „musím se celý život učit, nikdy nebudu vědět všechno...“.

 Vzpomínky na život v sirotčinci5.2. 

život před odchodem do sirotčince
Narodila jsem se v naší rodině jako poslední z pěti dětí v dělnické kolonii Kairo. 
Když jsem se narodila, tak maminka nebyla šťastná. Ne proto, že by neměla děti 
ráda, ale přála si syny a ne dcery, protože podle ní práce od žen není ceněná. 
A měla  to přesně naopak – měla čtyři dcery a  jednoho syna. Maminka byla 
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křesťanka a měla klášterní  školy, kde se vyškolila za kuchařku,  takže dobře 
vařila a všechno uměla. Když mě čekala, šla se místo k panu doktorovi poradit 
k panu farářovi. Pan farář jí říkal: „Když čtyři vrabečci se nazobají zrníček, tak pátý 
taky, pro něho se taky najde...“, a tak si mě maminka nechala. 

Tatínek byl starší, protože to bylo  jeho druhé manželství, ale zas byl strašně 
moudrý, laskavý, miloval děti a bylo mu jedno, jestli to byli hoši nebo dcery. 
Pracoval  ve Vítkovicích  jako  jeřábník v  závodě  č.  3. Tatínek byl  takový,  že 
pořád  četl,  bral  noviny  a  časopisy,  třeba Zahrádkáře,  a  zveleboval  všechno 
na zahradě a všemu mě učil. Už ve  třech  letech  jsem uměla číst,  tatínek mě 
učil číst na velkých nadpisech v novinách. Já  jsem pak s nimi pořád seděla, 
i když  si děti hrály venku,  já  jsem si nikdy nehrála. Seděla  jsem na  stoličce 
s rodiči a četla jsem jim – nejčastěji z mého Slabikáře, a vždycky jsem nad tím 
debatovala a oni mi to pořád vysvětlovali... To byly ty šťastné chvilky.

Moje dětství ale bylo šťastné jen do tří let, protože když mi byly necelé čtyři 
roky, tatínek zemřel. 

Jak jsem se dostala do sirotčince
Po  smrti  tatínka k nám přišla  sociální  pracovnice  a  říkala,  že dvě děti  půjdou 
do sirotčince –  to byla moje sestra a bratr. Sestra měla tehdy šest let a bratr osm.243 
Tak tam maminka musela dát ty dvě děti. V té době si hledala práci v železárnách, 
protože chtěla zachovat závodní byt, aby se děti měly ze sirotčince kam vrátit. 
A taky kvůli nám, kteří  jsme zůstali doma – já a moje dvě sestry. Já jsem byla 
spíše takový samotář a věčně jsem tam seděla sama a čekala, až se maminka vrátí. 
Jednou jsem prochladla a pak si pamatuju, jak zase přišla ta sociální pracovnice 
a říkala: „Tak to ne, holčičko, ty pomašíruješ taky“. Do sirotčince mě vzali v pěti letech, 
ale jinak se tam bralo od šesti let. Mamince řekli, že to je výjimka, a že jinak berou 
jenom dvě děti (z jedné rodiny), i když jich je v rodině více.

Když jsem se tam octla, tak začal úplně jiný režim. Svoji panenku jsem nesměla 
mít, ani  žádnou knihu, ten slabikář jsem taky musela odevzdat. Maminka mi 
dala  takový  kapesníček  a  já  jsem  si  z  toho  udělala  takovou  kapesníčkovou 
panenku, které  jsem říkala Andulka. Vždycky  jsem  ji  schovala pod matraci, 
aby ji nenašli. S tou Andulkou jsem si pořád vykládala pohádky a taky jaké by 
to bylo, kdyby tatínek ožil a byli bychom pospolu. To byla taková moje přítelka 
po celý život, až do šestnácti let. 

Já jsem se jen modlila, abych v té ložnici měla vždycky postel u stěny, abych 
se mohla otočit a dívat se do ní a na ni si promítat různé obrazy, které jsem si 

243 Nejstarší dvě děti a  paní Kovaříková zůstaly doma s maminkou.

představovala, a básně, které jsem skládala. Protože tam jsme nesměli mít ani 
tužku, pero ani notýsek, to bylo všechno nachystané jenom do školy. Tak to mi 
strašně chybělo.

Budova sirotčince a jeho vybavení
Budova sirotčince byla dvoupatrová a byla rozdělená na dvě části – chlapeckou 
a dívčí.244   Chlapci a dívky měli všechno zvlášť, pokoje, koupelny,  i  zvláštní 
pokoje pro nemocné děti. V přízemí budovu rozdělovala kuchyň. V přízemí 
byla na každé straně taky jídelna, která byla zároveň místností pro odpolední 
učení. Tam byly takové velké stoly se zásuvkami a každá měla svoje číslo. V nich 
jsme měli svoje příbory a taky nějakou tu tužku na psaní. Potom byly v přízemí 
ještě komory, kde se skládalo vyprané prádlo a byla tam žehlírna. Naproti byla 
velká místnost, kde bylo šest šicích strojů (včetně stroje pro vedoucí), tam jsme 
se všechny, až jsme byly starší, naučily šít na stroji.

Nahoře byla budova  rozdělena kapličkou. Měly  jsme  tam dvě velké  ložnice 
– zimní a  letní – v zimě jsme byly v té, kde bylo  lepší vyhřívání. Oni z těch 
Vítkovic měli možnost všechno spravit a udělat, protože jim to patřilo a měli 
ty dělníky, a tak všechno bylo hned spravené. Takže ty pokoje udělali takhle. 
V ložnicích bylo tak čtrnáct nebo patnáct postelí, víc se tam nevešlo. To bylo 
podle toho, kolik který rok bylo dětí. V zimní ložnici byly postele blíž k sobě, 
protože byla trošičku menší. V ložnicích už nic jiného nebylo, jenom postele. Ale 
když jsme vyšli ven, byla tam strašně dlouhá chodba a tam bylo plno skříněk, 
které byly široké a vysoké. Musel v nich být velký pořádek, na to se v jednom 
kuse dohlíželo. Když byla zima, letní věci musely být vzadu nahoře a přikryté, 
a naopak. A všechno jak na vojně. Ve skřínce byla i taška do školy. Všechno 
jsme měli v sirotčinci očíslované a podle toho se ty věci kontrolovaly. Čísla byla 
na  skříňkách,  talířích, miskách,  příborech,  protože  se  kontrolovalo,  jestli  je 
máme umyté v šuplíku, pak taky na zástěrce, košilce, šatech, prostě všude. Já 
jsem měla číslo 15, a později, když jsem byla větší, tak 55. Na chodbě byly ještě 
další velké skříně s prádlem a dalšími věcmi. Taky tam byly koupelny a zvlášť 
pokoj pro nemocné. Nahoře byly ještě dva malé pokojíčky, kde bydlely sestry 
– v jednom pokoji matička245 a jedna sestra, která jí byla k ruce, a ve druhém 
pokoji ty ostatní sestry. Sestry ještě měly refektář a to měly jako svoji jídelnu 
a takovou svoji místnost, kde se scházely. Taky se pro ně zvlášť vařilo, ony měly 
lepší jídla.

Kromě  toho  byly  v  budově  sirotčince  ještě 3  byty,  kde  bydleli  zaměstnanci 
244 Paní Kovaříková bydlela na dívčí straně (s chlapci moc nepřišli do styku), takže uspořádání 
sirotčince, ale také výchovu, náplň dne apod. popisuje většinou jen z tohoto pohledu.
245 Matička = matka představená; blíže vysvětleno v kapitole Osobnost matky představené.
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Vítkovických  železáren.  Dole  byl  velký  –  čtyřpokojový  nebo  pětipokojový 
– byt, kde bydlel pan Kluzevič246 se svou manželkou. Pan Kluzevič pracoval 
ve Vítkovicích na ředitelství, ale taky v sirotčinci pracoval jako kurátor.247 Ty 
další dva byty byly trochu menší, ale taky pěkné, a tam bydleli Češi, ale s námi 
jako s dětmi nepracovali, to byli jenom zaměstnanci železáren. Před sirotčincem 
byl ještě zvlášť domeček, kde bydlel i s rodinou údržbář. 

U sirotčince byla velká zahrada, kde na každé straně (chlapecké i dívčí) stála 
dřevěná besídka  a  v  létě  se  tam mohlo  jíst. Tam,  kde  jsme  si  na  té  zahradě 
mohli hrát, to bylo jenom takové malé místo. Ale měli jsme tam bradla, které 
nám udělali  ve Vítkovicích  a  tam  jsme mohli  cvičit. To bylo  pro mě  takové 
slavnostní.

život v sirotčinci
V sirotčinci byly děti, jejichž živitel zemřel. Musel být ale předtím zaměstnancem 
železáren. Byli to buď zaměstnanci na dolech, jako z Karviné nebo z Doubravy, 
nebo potom taky z Vítkovických železáren. Maminka za nás tomu sirotčinci 
nic neplatila, to bylo zadarmo. To všechno platili ti majitelé. 

Děvčata byla v sirotčinci do šestnácti a chlapci do čtrnácti let. Škola totiž byla 
do čtrnácti  let  (osm  tříd). Chodili  jsme do normální  školy, do obecné a pak 
do měšťanky, v sirotčinci nebyla církevní škola,  i když nás tam vychovávaly 
sestřičky Boromejského řádu. No a děvčata v sirotčinci po ukončení školy ještě 
dva roky zůstávala, učila se různým pracím a se vším pomáhala. Já jsem tam 
ještě  rok  čekala,  i  když  už mi  bylo  šestnáct,  až  se  vyřídí  potravinové  lístky 
a  šatenky,  protože  byla  druhá  světová  válka.  A  mezitím  se  řeklo,  že  bude 
sirotčinec uzavřen. Takže jsem tam byla až do sedmnácti let, do roku 1942, kdy 
sirotčinec zavřeli. 

Ty  starší holky  se  tam za  ty dva  roky všechno naučily – praní,  žehlení,  šití, 
pomáhaly v kuchyni. Šily i oblečení po ostatní sirotky. Látky na šití se kupovaly 
jen v obchodech, které měly s železárnami smlouvu. A tak to fungovalo všude – 
u řezníka, ve Warenhalle atd. 

Pan Ing. Kluzevič se jako kurátor staral o to, aby každý sirotek odešel s nějakou 
výbavou. Děvčata dostala košilku, kalhoty, šaty, klobouk, kabát, kufr, kabelku 
– všechno po jednom. Taky k výbavě ještě dostala všechno, co pro ně matička 
celou dobu schovávala podle těch čísel (např. vysvědčení, věci od biřmování). 
A na poslední Vánoce v sirotčinci dostávala děvčata takové kazetky, na které 

246 Psáno foneticky.
247 Více o práci kurátora v kapitole Život v sirotčinci a Ostatní zaměstnanci v sirotčinci.

matička dostala peníze. Ona vybírala hlavně takové věci, které si už vezmeme 
s sebou, takže jsme tam měly třeba nůžky, centimetr a takové. To se říkalo, že 
se jde ven „s kuférkem“, já jsem vždycky říkala, že se jde „za plot“ - to byl ten 
život venku, „za plotem“.

No a chlapci byli v sirotčinci jenom do čtrnácti let a ti majitelé Vítkovic jim dali 
ve smlouvě, že dostanou místo ve Vítkovických železárnách, ať je krize nebo 
není. Dříve chlapci v sirotčinci mohli ve čtrnácti letech také do ševcovské dílny, 
kde spravovali a šili obuv. To ale bylo někdy dřív. Můj bratr, který byl taky 
se mnou v sirotčinci, se už vyučil a dostal místo jako soustružník barevných 
kovů. 

Potom, co děvčata dosáhla věku šestnácti let a chlapci čtrnácti let, vracely se 
tyto děti většinou domů, protože to byli převážně polosirotci.

Ale když byl někdo úplný sirotek,  tak  ty děti ve smlouvách měly, že můžou 
dále studovat. Ale museli se taky dobře učit a oni jim pak platili školy. Za mě 
to byly tři děti – jeden chlapec a dvě holky. Vím, že tu jednu – Annu, si vzali 
do Hranic do rodiny za vlastní a ona pak vyšívala výložky pro vojsko. Ta další 
– Františka, šla do kláštera. Ale nevím, že by tam bylo víc úplných sirotků.

Jak probíhal běžný den v sirotčinci
V sirotčinci jsme vstávali o půl sedmé. Museli jsme jít do umývárky, tam bylo 
hodně umyvadel, svlíkli  jsme se do půl těla a každý se musel pořádně umýt, 
pak taky zuby, na to oni dbali. Ale nedávali nám zubní pastu, ale takový zubní 
prášek (smích). Potom nám dali oblečení, podle počasí, to oni všechno vybírali. 
No a pak  jsme šli dolů do  jídelny a v sedm hodin byla snídaně. To vždycky 
musely takové dvě lépe stavěné holky – silnější – přinést kávu v hrnci a chleba, 
který  jsme často měli  s povidly. Musím ale říct, že  ta káva byla „zdurděná“. 
Protože  tehdy  nebylo  ledniček,  to  mléko  bylo  ve  sklepě  a  když  se  to  dalo 
do horké kávy, tak ona pak byla „zdurděná“. Já dodnes nechápu, jak to ty děti 
mohly pít. Já jsem to ani jednou nevypila, vždycky jsem měla prázdný hrníček 
a dělala jsem jakože piju a pak jsem ten hrníček šla i umýt do vaničky jakože 
jsem to vypila. Tam si po snídani musel každý v té vaničce umýt svůj hrníček 
a svoji lžičku nebo co potřeboval. To zase dvě holky měly za úkol tu vaničku 
s vodou donést a nakonec odnést do kuchyně a vylít.

V sirotčinci jsme měli rozpis prací, kde se na každý měsíc plánovalo, co bude 
kdo dělat. Na dívčí straně nebyla služebná jako na chlapecké straně, takže jsme 
ty práce musely udělat my. Já si třeba pamatuju, že jsem obyčejně musela utírat 
prach na okně. Pak se taky utíraly dveře, stěna nebo stoly v jídelně. Některé 
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holky měly práci zase v té kuchyni, kde pomývaly nádobí a různě pomáhaly, 
třeba  krájet. V  rozpisu  prací  byl  dále  také  naplánován  sběr  fazolí,  kontrola 
pořádku ve skříňkách, čistota šuplíčků v jídelně apod. 

Když  se  všechno  uklidilo,  tak  jsme  se  už  oblečené  a  připravené  postavily 
do řady a pak nám rozdávali takové velké housky, které dovezl pekař. Mně se 
tehdy zdálo, že takové housky musí být drahé. Ale byla to suchá houska, ničím 
pomazaná, ani tam nebyl mák nebo semínka, tak jako dneska. My jsme tomu 
říkali bělky, ale byly to takové pletenky. Housky jsme si daly do tašek a vyrazili 
jsme do školy, kam nás vedly starší holky. 

Škola nám začínala v osm a obyčejně  jsme už ve dvanáct byli doma. Potom 
tak  nějak  po  dvanácté  zvonil  takový  velký  zvonek  a  svolával  děti  k  obědu. 
Tím zvonkem nás svolávali  taky k večeři, když jsme třeba někdy v  létě měli 
práci venku, na zahradě. Strava tam byla  taková obyčejná. Vzpomínám si, že 
jsme hodně často měli na oběd hrách, ten byl snad třikrát týdně. Matička nám 
říkala, že v tom hrachu je hodně vitaminu C, i když se vaří. A k tomu hrachu 
byl takový „cviček“ salámu. Ale já jsem už ten hrách nemohla ani vidět. A byla 
tam  jedna holka, Vlasta se  jmenovala, a ona  toho strašně moc snědla. Ta mi 
řekla, že mi ten hrách sní, ale musím jí dát i ten „cviček“ salámu. Později chtěla 
i můj nedělní pláteček masa,  tak to  jsem jí dávala s  těžkým srdcem, ale byla 
jsem šťastná, že mi snědla ten hrách. Matička o Vlastě říkala, že má hladovou 
tuberkulózu, dodneška nevím, co to mohlo být. Dneska by asi řekli, že byla 
nemocná na štítnou žlázu. 

Taky jsme často měli červenou řepu. Jednou za čas bylo něco opravdu dobrého, ale 
to bylo tak možná jednou za čtvrt roku. Třeba to byly bramborové placičky, 
které byly nahoře trošku pocukrované. Ale takové ty normální jídla jako hrách 
nebo něco,  u  těch nám vždycky přidrželi  talíř  a  jenom  „halt,  halt“248  a  ještě 
jednou přidali  a  u  toho  lepšího  jídla  „gehe,  gehe“249  a  už máš  dost!  (smích) 
Po obědě si zase každý musel umýt svůj talíř a příbor. Stále kontrolovali, jestli 
máme  v  šuplíku  umyté  ty  příbory  a  talíře,  všechno  podle  čísla,  takže  když 
otevřeli třeba patnáctku, tak tam všechno muselo být.

Hračky jsme v sirotčinci žádné neměli. Jenom v neděli po obědě nám na dvě 
hodiny rozdali staré kalendáře na čtení a to jsme byli tak šťastní! Já jsem tam 
vždycky hledala ty obrázky od Alše a všelijaké říkánky a ty dvě hodiny se mi 
zdály jako půlhodinka, a už se to zase posbíralo. V neděli za námi mohla přijít 
maminka, ne každou, jen někdy. A vždycky přinesla takový sáček jablíček, co 
jí pro nás darovala paní Slívová, která prodávala ve Warenhalle. Warenhalla 
248 Německy „stůj“.
249 Německy „jdi“.

byla taková tržnice, kde se nakupovalo, tak jak dneska jsou ty velké obchody. 
Tam se hodně nakupovalo, zboží bylo levnější, chodily tam hodně celé rodiny. 
Pak ve Vítkovicích byla jedna prodejna ovoce a zeleniny, to bylo o kousíček 
dále a naproti byly dva zlatnické obchody.

V  létě  jsme odpoledne museli pracovat na zahrádce. Bylo  jedno  jak,  já  jsem 
třeba jednou dostala z úkol vyplít kousek trávy a nešlo mi to na rozum, proč to 
musím dělat, vždyť tráva je přece dobrá! Byla to taková nesmyslná práce. 

Pak někdy před čtvrtou jsme dostávali ještě svačinu, ale ta byla taková slabá, 
zase káva a takové. Ale oni na to dost dbali, aby každý pojedl. Byla moje věc, 
když  jsem něco nejedla nebo nepila,  ale muselo  se  to udělat  tak,  aby   na  to 
nepřišli. To ony jinak ty sestry krmily děti, které nechtěly jíst – jako když se 
husa krmí.

Po svačině se zase utřely ty stoly a ve čtyři hodiny začalo v sirotčinci učení, 
které bylo v jídelně. To učení trvalo hodinu nebo dvě, a bylo jedno, jestli jste 
chodila do první třídy nebo do měšťanky. Každý se ale učil samostatně, nikoho 
jste se nemohla zeptat. Nesměli jsme si radit, i když nás chodilo víc do stejné 
třídy. V šest hodin se zazvonilo na večeři. Ty večeře byly taky takové všelijaké, 
třeba  jsem neměla  ráda kmínovou polévku a krajíc  chleba  se  sádlem. Na  té 
polévce plavaly takové kusy sádla a na tom chlebu to bylo taky. Jinak sádlo 
a chléb se sádlem je dobrý, ale tam to nějak... oni si ty jídelníčky dělali sami. 
Ale zase to bylo čerstvé.

Pak jsme se zase umyli, převlékli, taky modlitba musela být a o půl osmé nebo 
v osm už musel být klid. Nebyla žádná televize, neměli jsme ani rádio, ani číst 
jsme si nemohli. A ty sestřičky se večer svlékly z toho kornetu, z toho roucha, 
a když se svlékly, tak už k dětem nechodily. Nikdo nás nepřišel třeba přikrýt, 
a to je škoda. Já jsem ale byla šťastná, že mám tu postel u stěny a že mám tu 
svou Andulku z kapesníčku. 

Já  jsem  vždycky  večer,  když  už  děti  spaly,  vzala  ze  skříňky  tašku  s  věcmi 
do  školy  a  seděla  jsem  na  takovém širokém  prahu,  který  byl  v  tom  pokoji. 
Zabalila jsem se přitom  do deky, protože jsem byla strašně zimomřivá. Na ten 
práh svítilo světlo, takže jsem si tam mohla číst a naučit se všechno, co jsem 
měla umět do školy. Věděla jsem, že sestřičky nikdy nevyjdou ze svého pokoje, 
těch bych se bála. Za ten práh jsem děkovala bohu, byl pro mě jako dělaný! 
Ostatní  děti  ve  škole  mi  pak  vždycky  říkaly:  „My jsme byli na výletě, my tu 
básničku neumíme, Zdenko, řekni to, přihlas se...“, tak jsem je tím někdy zachránila. 
Na tom prahu jsem hodně zažila, jednou večer jsem tam třeba viděla takovou 
obrovskou záři, takové veliké světlo, které ozářilo celou ložnici. Dala jsem si 
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pod sebe dva polštářky a snažila jsem se tím oknem vidět, co to může být. Byla 
to krása. Později, až jsem vyšla, tak jsem se na to ptala a oni říkali, že ta záře 
byla od kotlů, co se vylévaly z Vítkovických železáren. 

Někdy tam kolem mě prošly děti, které byly náměsíčné, nebo jsem slyšela, jak 
se synek dostával nahoře přes kapličku k holce. Taky jsem tam slyšela zloděje. 
Potom se zjistilo, že tam kradli ti, kteří v sirotčinci byli vychovaní, takže se tam 
dostali a věděli, kde co je. Tak to jsou takové vzpomínky. 

Co se týče očisty, tak ta byla hrozná, když to člověk srovná s dnešní dobou. 
Umyvadel bylo hodně,  takže se každý mohl postavit k umyvadlu a umýt se. 
Ale v koupelně byla taková prohlubeň do země, kde se napustila voda a to byly 
takové vany. Nesmělo se koupat bez oblečení, měli jsme koupací košile, kterým 
se říkalo Badenhemde. Ty měly šest takových faldíčků po obou stranách a bylo 
to strašně těžké. Pak se vyždímaly a pověsily na plot, ale já jsem to nemohla ani 
vidět, mi to nepřipadalo čisté. Tahle koupel byla jednou za týden. 

Co  se  týče  oblečení,  tak  to  nám vybírali  oni,  to  jsme  nosily  všechny  stejné. 
Šaty nám šily starší dívky, které už měly vychozenou školu. Některé šaty byly 
sváteční, těm se říkalo Zonenkleid. Pak byly letní šaty a ty jsem nosila ráda. 
Ale na nich byla ještě taková zástěrka a tu jsem neměla ráda, protože byla tak 
o deset centimetrů delší než ty šaty a to mě vždycky rozčilovalo. Oni říkali, že 
se za nějakou dobu srazí, ale nikdy se to nesrazilo (smích). Boty jsme tam měli 
nějaké, co byly padesát roků staré a jednou se mi v nich na štramplích udělala 
díra, a tak jsem se musela ve 3. třídě naučit štepovat, protože jsem měla strach, 
aby se na to nepřišlo. V sirotčinci jsme se naučili hodně prací. 

Ještě co se týče jídla v sirotčinci, tak to nebylo takové jako dneska. Byla tam 
spíše obyčejná strava. Já jsem měla strašnou chuť na sladké, ale tak strašnou, 
že to už snad byla nemoc. Nedávali nám žádné sladkosti, nepekli třeba koláče. 
Občas  jsme dostali nějaké ovoce,  třeba na podzim švestky, nebo na Vánoce 
jablko.  Jablíčka  nám  taky  někdy  přinesla maminka,  jak  je měla  od  té  paní 
z Warenhally. Jednou o prázdninách za námi přišla nějaká paní a dala nám 
lízátko! To bylo něco! A ještě nám ta paní říkala, že neměli jiné, jenom žluté, 
jestli nám to nevadí. Kdepak, to nám vůbec nevadilo! Seděli jsme na lavičkách 
a pomaličku jsme to lízali, tak to bylo dobré!

Škola
Do školy jsme chodili do Vítkovic, normálně s ostatními dětmi. Za to jsem moc 
vděčná, že jsem tam mohla chodit, že jsme neměli církevní školu v sirotčinci. 
Obě školy byly na Zengrové ulici. Byly velké, myslím, že dvouposchoďové. 

Obecná škola byla kousek dále a chodily tam děti od první do páté třídy a pak 
byla měšťanka,  kde  chodily  děti  od  šesté  do  osmé,  později  do  deváté  třídy. 
Do  školy  jsme  chodily  pěšky  se  staršími  holkami  ze  sirotčince.  Už  přesně 
nevím, jak to bylo u obecné školy, ale u měšťanky vím, že byla zvlášť budova 
pro chlapce a zvlášť pro dívky.

Ve škole jsme si nic nenechávali, všechno jsme nosili v taškách. Ušili nám takové 
pevné plátěné tašky z voskovaného plátna, takže když pršelo, ani moc nezmokly. 
Byly to pěkné aktovky, měli jsme tam i přihrádku na tu housku, kterou jsme 
dostali  ráno v  sirotčinci. Ale nepamatuju  si,  že bychom se nějak přezouvali, 
ti učitelé  to po nás nějak nežádali, dneska  je  ta  čistota  lepší. Od  školy  jsme 
dostávali nějaké knihy, to se rozdělovalo. Sešity nebo třeba tužku nám dali ze 
sirotčince, něco i ta škola, ale jenom takové nejnutnější věci, moc toho nebylo.

Škola  začínala  v  osm  a  obyčejně  tak  ve  dvanáct  už  jsme  byli  doma.  Školu 
jsme měli v češtině, ale naše ročníky ještě navštěvovaly povinně dvakrát týdně 
odpolední  německé  hodiny.  Na  němčinu  jsme  měli  dobrou  učitelku,  ta  nás 
hodně naučila. Jinak si vzpomínám i na další dobré učitele. Třeba paní učitelka 
Glabazňová byla výborná učitelka češtiny, ale už byla dost na nervy z těch dětí. 
Nebo pan ředitel Keml, ten nás učil zpěvu. On byl  takový slovanský typ, měl 
rád slovanské písně z devatenáctého století a strašně dbal na to, aby ty písně 
zněly! Byl  přísný! Někdy  rozdělil  děti  do  tří  hlasů,  tak  to  jsem  se  vždycky 
bála, abych nebyla v tom třetím hlase. Ale všechno nás naučil, všechny lidové 
písničky, za to jsem taky dodneška strašně šťastná! Na češtinu nás jednou měl 
pan učitel Doležal a před ním jsem říkala básničku, tak jak je to „Sviť měsíčku, 
sviť, ať mi šije niť“ a on mi na to říkal: „Kdepak holka, to musíš, jako kdybys byla 
herec...“ a začal mi to předvádět. On mě naučil říkat ty básně, na něho vzpomínám 
hodně. Nebo třeba pan učitel Jurčík. Ti učitelé měli v sobě takové charisma. Až 
na pana učitele Fojtíka, ten totiž přišel z chlapecké strany. Tam žáky bil, a když 
se dostal na dívčí stranu, tak nás se bál bít, a tak třeba házel sešity.

Nevzpomínám si, že by někdy některý z učitelů dával přednost bohatým dětem 
před dětmi ze sirotčince. Ve škole byly i děti z bohatých rodin, třeba ti, co měli 
zlatnické obchody nebo fotografický ateliér. Ale učitelé nikdy nedávali těm dětem 
přednost. Byli  takoví  spravedliví. Ale  taky za nic nepochválili,  ani nepřidali 
nějakou tu korunu navíc. My jsme třeba nemohli  jít ani do kina s ostatními, 
ani na žádný výlet, protože na to nebylo. Ale oni nás ani nějak nepřemlouvali, 
abychom jeli. Ale maminka mi vždycky dala dvě koruny na fotografii ze školy, 
takže některé fotky mám, taky ze svatého přijímání, tak to jsem ráda. 

Je  to  takové  smutné,  když  vidím,  že  ty  děti mají  dneska  všechno,  a  přesto 
nejsou spokojené. Ve škole mezi námi nedělali rozdíly, ale taky s námi nikdo 
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moc nemluvil, to zase jen my sami mezi sebou. Ale vím, že ty děti z obce250 nám 
říkaly, že my to máme lepší. Ta budova  byla tam u lázní, jak se zatáčí k sadu 
Jabůrků, dneska je tam myslím pečovatelský dům.

Pamatuju  si,  že  už  když  jsem  chodila  do  obecné  školy,  tak  jsme  se  školou 
chodili  do  parku  Jožky  Jabůrkové.  V  parku  byly  tři  takové  zdravotnické 
stánky a v nich byly rentgeny. My jsme tam jeden po druhém chodili, aby oni 
zjistili, kdo má a kdo nemá tuberkulózu. Chodily tam všechny děti, ne jenom 
děti  ze  sirotčince,  a  zachránilo  se  tak hodně dětí. Po  válce  těch nemocných 
bylo hodně, bylo málo jídla, tak to bylo hlavní, že našli ty, kdo tím ještě trpěli. 
Na  tom měla velkou zásluhu Alice Masaryková, která  to zavedla. Pamatuju 
si, že do toho parku jsme chodili hodně a jednu dobu tam byl i medvěd, měl 
tam udělanou takovou houpačku i jezírko, aby se mohl vykoupat. To bylo moc 
krásné! Chodili jsme tam i sbírat kaštany – pro zoologickou zahradu nebo pro 
tvoření dětí. V sobotu i v neděli hrála v parku hudba a lidé si mohli sednout 
na lavice a poslouchat! Byl to moc krásný park!

Ještě si pamatuju, jak v roce 1938 zabrali Poláci Karvinsko a celý Těšín, tak 
děti z těch oblastí najednou přišly k nám do školy a museli jsme sedět po dvou, 
po třech a neměli jsme místo. Na to nejde zapomenout. 

Prázdniny, svátky, výlety a další akce 
I když byly prázdniny, tak řád v sirotčinci byl pořád stejný. Jenom jsme museli 
více pracovat, často na zahradě, jak jsem třeba musela vyplívat tu trávu. To mě 
do dneška mrzí, že jsem to dělala. Zase byl pracovní plán na celý měsíc, tak to 
fungovalo i o prázdninách.

Jak už jsem říkala, na ty poslední Vánoce, když měla holka šestnáct let, jsme 
dostaly takové kazetky, které nám vybrala matička. To byly krásné Vánoce! 
Jinak jsme na každé Vánoce dárky nedostávali, jen ty poslední. A ještě hezčí 
byl čert a Mikuláš.

Ale  chodili  jsme  třeba na procházky do Bělského  lesa  –  obyčejně  v  sobotu, 
nebo už v pátek odpoledne. To jsme chodili pořád ve dvojstupech, i s chlapci, 
na ty procházky. Bylo to krásné, právě na to taky velice ráda vzpomínám. Tam 
tehdy rostly i velké hřiby, bylo tam i hodně borůvek a malin. A jednou jsme 
taky jeli na celý den na takový pracovní výlet, kde jsme sbírali borůvky. Jeli 
jsme z takového maličkého nádraží, které bylo u  Warenhally. Tak tam jsme 
museli sbírat, ale za nasbíraný hrníček jsme dostali bonbon. A taky jsme jednou 
byli v cirkuse a na kouzelníka. 

250 Paní Kovaříková nejspíš myslí chudobinec (asyl) – viz Bytová péče v kapitole 4.

A pak  jsme  jednou byli v Národním divadle v Ostravě. To k nám přišli  lidé 
z divadla do sirotčince a ptali se, jestli bychom nemohli zaskočit za děti, které 
už odjely na dovolenou. Hrála se Liška Bystrouška od Rudolfa Těsnohlídka 
a oni potřebovali  tak  šest nebo osm dětí. Tak  je vybrali  a  já  jsem byla mezi 
nimi! Tak jsme to tam zkoušeli zpívat u klavíru, ale pomohla nám ta vedoucí 
lištička. To mám další takovou vzpomínku. Nic jsme za to  nedostali, ale dali 
nám nějaké sladkosti a taky jsme se mohli poohlédnout po tom divadle. To byl 
úplně jiný svět! Kouzelný, ale úplně jiný! Seděly tam ty herečky, šminkovaly 
se a byly třeba i odhalené, nebo byly v krojích. Tak to se nám strašně líbilo, ale 
byli jsme z toho udivení. Tak na to taky ráda vzpomínám.

A jednou jsme hráli divadlo i v sirotčinci a chodili se na nás dívat lidi, co šli kolem 
na procházku. Matička nám udělala z papíru takové zvířátka nebo postavičky 
a s tím jsme mohli hrát to divadlo. A taky jsme tam venku zpívali píseň Když 
se večer stmívá a ti lidi chodili, a zůstali třeba stát u plotu a poslouchali. Tak to 
byla zas trošku změna.

Pamatuju  si,  že  jednou  přijel  pan  prezident  Beneš  a  sestřičky  nás  zavedly 
k nemocnici ve Vítkovicích. Tak jsme tam stáli v řadě a měli jsme oblečené nové 
sváteční šaty – dívky měly vínově červené šaty s krajkovými límečky a chlapci 
takové „jankerky“, šedé s tmavě modrým – moc hezké, taky šité. A pan prezident 
kolem nás jel v otevřeném autě a říkal: „pomalu, pomalu...“ a strašně nám kýval, 
protože se mu to líbilo, ty stejné kroje. 

Výchova v sirotčinci
Výchova v sirotčinci byla hodně ovlivněná katolickou vírou. Staraly se tam o nás 
sestry z řádu Karla Boromejského. Takže nejen ve škole, ale i v sirotčinci bylo 
všechno oddělené na chlapeckou a dívčí stranu. A byli jsme hodně hlídaní. Já 
do dneska nevím, jestli to bylo dobré nebo ne, na něco asi ano a na něco ne. Tam 
to všechno bylo oddálené, dneska ti mladí mnohem dřív touží po té lásce. Páry se 
braly až v pětadvaceti letech a ti chlapci vyrostli v takové elegány. Tak v tom to 
dneska neschvaluju, že je to všechno dohromady. Ale na druhou stranu nám třeba 
nikdy žádná sestra nevysvětlila, proč má žena takové břicho, že chodí v jiném 
stavu. Dneska se to ty děti učí, ale my jsme to nevěděli. Já jsem vůbec nevěděla, 
jaký je život. Tak do dneska mám tu otázku nezodpovězenou, na něco bylo to 
rozdělení dobré a na něco méně. Ale na  té dívčí  straně  jsme si všechny práce 
musely udělat samy a naučily jsme se takové skromnosti a nic v očekávání.

V sirotčinci byla kaple a tam chodil katechet a dělal tam mši svatou. A jinak 
jsme taky museli chodit do kostela. A o Vánocích jsme zpívali Tichou noc česky 
a pak v němčině, to jsme museli umět.
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Výchova sester byla přísná, zvlášť na chlapecké straně, protože chlapci méně 
poslouchali. Výprasky byly,  tam se stále kupovaly důtky. Já  jsem se strašně 
bití bála. Tam třeba jednou děti, které pomývaly nádobí, tak v kuchyni objevily 
kůru  z  citronů,  kterou  tam  nechala  jedna  sestra. Rozdělili  se  o  to  a  pak  ta 
sestra přiletěla,  že  se  jí  ztratil  citron a byl výslech! Všichni dostali důtkami. 
Tak na to nemůžu zapomenout, to mi přišlo takové divné, nespravedlivé. Byly 
tam takové chvilky, ale to je všude, v rodině by to taky tak bylo. Já myslím, 
že se má mluvit o věcech, které těm dětem prospěly. A já jsem ráda za to, že 
jsme chodili do té normální školy, kdyby tam byla církevní škola, tak to by těm 
dětem neprospělo. 

Jak už  jsem říkala,  tak  ty  sestry byly přísné. Večer ani nepřišly nás přikrýt 
a pohladit. To jenom jednou udělala jedna sestřička Stela a jak byla tak hodná, 
tak potom musela odejít. Oni se i tak mezi sebou... třeba ta jedna sestra nebyla 
dobrá,  ta,  co byla  s matičkou, ona vždycky něco řekla na  ty  sestry a pak  je 
vyměnili. Byla tam třeba ještě sestra Romualda a s ní taky ty ostatní nezacházely 
moc dobře. Třeba jim jednou nechutnal oběd, který ona vařila a jedna sestra 
po ní to jídlo hodila, že to jíst nebude. Takže se tam ty sestry dost měnily. Ale 
nebylo jich tam moc – asi šest i s matičkou. 

V sirotčinci se mluvilo česky, jenom ta jedna paní, co tam chodila učit šít, tak 
to byla Němka a moc česky neuměla. Sestry ale byly všechny Češky a ještě dvě 
Polky a jedna Slovenka. Ale německy umět musely, jinak by nebyly přijaté.

Osobnost matky představené
Já jsem si velice vážila té matky představené. To byla matka představená Betyna, 
a její vlastní jméno bylo Štěpánka Štolová. Celou dobu, kdy jsem byla v sirotčinci, 
si pamatuju, že tam byla jako představená. Měla určitě tak k padesátce. Ona 
nám  říkala,  jestli  jí  chceme  říkat  „matičko“,  tak  to bylo  takové hezké. Měla 
vídeňské školy, to nebyla jenom taková církevní, ale opravdu vídeňské školy 
a hodně toho uměla. Hrála na harmonium, housle, klavír, rozuměla semínkům 
a zelenině, taky nás toho hodně naučila. Stále nám říkala o tom hrachu a červené 
řepě, jak jsou zdravé. Byla opravdu hodně vzdělaná a já jsem ji obdivovala.

Ona byla jediná taková, která toho tolik uměla, a proto ji udělali představenou. 
Byla  opravdu  na  svém místě.  Ale  každý  z  ní měl  respekt,  aspoň  já  veliký! 
Neuměla se vůbec usmívat a to mě strašně mrzelo, že jsem z ní někdy dostala 
strach. Byla taková přísná, ale to dělal ten úsměv, jinak byla hodná, nikdy by 
nezbila dítě. A při mši svaté, když hrála na harmonium, tak se u toho úplně 
rozjasnila a byla velice hezká, taková příjemná. To jsme si říkali, že teď bychom 
k ní šli, že bychom se nemuseli bát.

Ostatní zaměstnanci v sirotčinci
Co se týče dalších lidí v sirotčinci, tak tam byl pan Ing. Kluzevič jako kurátor, 
o  tom  jsem už mluvila,  ten v  sirotčinci  taky bydlel. Staral  se o  to,  aby děti, 
které odcházely, dostaly tu výbavu. A taky zajišťoval chlapcům po škole místo 
ve Vítkovických železárnách. On byl Němec-Polák, ale byl to strašně hodný 
člověk. Ale paní Kluzevičová byla zlá, ta neměla děti ráda.

Potom tam byla ta paní, Němka, která nás učila šít. To nebyla sestra, ale nevdala 
se a měla to jako zaměstnání. Taky k nám chodil doktor Červenka na prevenci. 
Buď jednou za tři měsíce nebo jednou za měsíc. A dával nám rybí tuk – to jsme 
stáli v řadě a jeden po druhém jsme to museli spolknout. To kdysi nebylo dobré, 
nešlo to spolknout!

V domečku, který byl zvlášť před sirotčincem, bydlel údržbář. O tom už jsem 
taky mluvila.  On  v  sirotčinci  topil  a  kde  bylo  třeba,  tak  pomohl.  Pracoval 
jenom pro ten sirotčinec, a za to měl zadarmo to bydlení. Byla to taky německá 
rodina,  ale  byli  hodní. Měli  tam  půdu,  kde  si mohli  nasadit  třeba  zeleninu. 
Na to se tehdy dbalo. 

V sirotčinci potom ještě pracovala služebná, která uklízela na chlapecké straně. 
V kuchyni pak kromě sester a těch starších holek, které tam pomáhaly, byly 
ještě dvě pomocnice, které pracovaly normálně za peníze.

sirotčinec za války
Sirotčinec byl zavřen v dubnu roku 1942, ale pamatuju si, že ke konci už se ta 
politika měnila a přibírali méně dětí. To už trvalo takových deset, patnáct let, 
protože to už asi věděli, že to možná nebude na dlouho. Po nás tam přišlo ještě 
několik dětí, ale moc už ne. 

V roce 1939 jsme se museli na podzim stěhovat do Beskyd na chatu Maryčka, 
protože  do  budovy  sirotčince  měli  přijít  němečtí  vojáci.  Byli  jsme  tak 
od  září  a  někdy koncem  listopadu  jsme  se myslím vraceli  zpátky. Pamatuju 
si,  že  ti  rekreanti,  co  tam byli, nebyli moc  spokojení  s  tím,  že  tam  jdou děti 
z Weisenhausu. Měli  tam  samý mramor  a  krásné  umyvadla  a  báli  se,  že  to 
zničíme. Ale matička na to dohlížela, hned nám vysvětlila, že si nesmíme nic 
dovolit. Ti vojáci se do toho sirotčince nakonec nedostavili. 

Oni přišli až později, to muselo být tak v roce 1941, protože jsme ještě nevěděli, 
že bude sirotčinec končit. To byli ti, co museli narukovat do Ruska. Museli jsme 
jim tam uvolnit nějaké místo. Oni byli strašně smutní, že co když zahynou, že už 
neuvidí maminku a tak. A nijak nám neublížili, naopak, ptali se, co můžou pomoct – 
donesli dřevo, zatopili, abychom jim mohli uvařit čaj. Tak to bylo takové smutné.
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Sirotčinec skončil náhle, bylo to v dubnu 1942. Já jsem tam byla až do konce, 
takže  jsem  tam  byla  až  do  svých  sedmnácti  let,  protože  jsem  ještě  čekala 
na potravinové lístky a šatenky. A ještě jsem tam pomáhala. Tam když to rušili, 
tak přijelo takové velké auto pro to nádobí, celé skříně povlaků a všechny ty 
věci, které byly ve skříních. Oni to tak šetřili, takže to bylo takové krásné. Ale 
nevím, kam to odvezli.

Po  tom,  co  sirotčinec  zavřeli,  děti musely  jít  zpátky domů. Ti,  co byli  úplní 
sirotci, tak si je buď vzala nějaká rodina, nebo šly do obecního sirotčince251. Ten 
byl taky ve Vítkovicích, dneska je tam myslím pečovatelský dům. Je to hned 
ten první dům, jak se zatáčí k sadu Jabůrků.

Když  se  sirotčinec  v  tom  roce  1942  rušil,  tak  ty  sestry musely  pryč. A  ony 
nechtěly  jít,  plakaly,  že  co  s  nimi  bude.  Musely  jít  dále,  některé  třeba 
do Rakouska nebo na hranice. Matička a ještě jedna sestra, když ten sirotčinec 
končil, zanechaly řádu a byly jako soukromé osoby. Na to nikdy nezapomenu, 
tomu jsem nemohla uvěřit. Ale oni nad nimi pořád drželi ruku a našli jim oběma 
místo. Matička pomáhala u nemocných a ta druhá v té Warenhalle. 

život po odchodu ze sirotčince
Já  a moji  sourozenci  jsme  po  odchodu  ze  sirotčince  šli  zpátky  k mamince. 
Proto  maminka  pracovala,  aby  ten  byt  pro  nás  zachovala.  Když  ovdověla, 
tak začala pracovat ve Vítkovických železárnách, dělala něco jako pokojskou. 
Takže ten byt jí nechali, ale zvýšili jí nájem. Jí to ale nevadilo, ona hlavně chtěla 
pro  nás  zachovat  ten  byt. Ten byt  byl moc pěkný. Bylo  to  v  kolonii Kairo, 
ulice Štefánikova, která  se později  za  války  jmenovala Beserova. To  si  ještě 
pamatuju, Beserova č. 5. 

Potom  byl  byt  napsaný  na  bratra,  a  když  on  přešel  od  Vítkovic  k  jinému 
zaměstnavateli, tak jsme se museli vystěhovat. V tom novém bytě jsme bydleli 
jenom pár měsíců. Během náletu na Vítkovice byl dům zbombardován a přišli 
jsme  o  všechno!  Tak  to  bylo  velké  neštěstí.  Já  dneska  hodně  uvažuju  nad 
maminkou, jak to mohla všechno vytrpět. Ona se stále modlila a věřila, že jí 
Bůh dává sílu.

 Vlastní pohled na vzpomínky paní kovaříkové5.3. 

V  následující  podkapitole  se  pokusíme  popsat  stručně  své  nejsilnější  pocity 
a  dojmy,  které  byly  zaznamenány  v  průběhu  rozhovorů  s  paní  Zdenkou 

251 Paní Kovaříková nejspíš myslí chudobinec (asyl) – viz Bytová péčev kapitole 5.

Kovaříkovou.  Pokládáme  to  za  velmi  důležitou  součást  jejich  vzpomínek, 
protože,  jak  bylo  vysvětleno  v  kapitole  věnované  orální  historii,  výsledné 
vzpomínky  v  této  práci  se  liší  od  rozhovoru,  který  byl  s  narátorkou  veden. 
Nicméně už samotný fakt, že byl rozhovor s paní Kovaříkovou veden, zcela 
jistě  nějak  ovlivnil  to,  co  sama  sdělovala.  Ovlivnily  to  také  vstupy  tazatele 
do  rozhovoru,  jakkoli  bylo  snahou  postupovat  podle  obecných  zásad  orální 
historie.  Také  přepis  a  následná  redakce  rozhovoru  měly  jistě  svůj  podíl 
na změně mnoha významů. Není ale tento „zásah“ do vzpomínek narátorky tím, čím 
je generalizující pohled historie pro životy jednotlivců, kteří tuto „historii“ žijí?

Paní  Zdenka  Kovaříková  v  průběhu  celého  rozhovoru  působila  jako  člověk, 
který nikdy nepřestane hledat informace nejen o současném světě kolem sebe, ale 
také o událostech, které prožila v minulosti. Těch jako 88letá rodačka z Vítkovic 
pamatuje opravdu mnoho. Několikrát se v textu objevuje, že když něčemu jako dítě 
nerozuměla, říkala si: „... ulož si to tady do hlavy a až budeš veliká, tak se na to zeptáš“.

Její výpověď byla velmi zajímavým zdrojem informací a jedinečnou možností, 
díky které můžeme nahlédnout do  světa  jednoho obyčejného  člověka,  který 
zažil to, o čem bychom se jinak mohli dozvídat jen z „neživých dokumentů“.

Dětství  prožité  v  průmyslových  Vítkovicích  v  ní  zanechalo  velmi  silné 
vzpomínky. Opakovaně vzpomíná na stavby z červených pálených cihel a na to, 
jak jimi byla fascinovaná. Významnost tohoto tématu dokazuje např. její báseň 
Daleká cesta Ostravy, kterou mi přednesla. V ní se prolínají vědomosti o městě 
se zážitky z dětství. 

Ve svém vyprávění se mnohokrát vrací k otázce, zda byla oddělená výchova 
chlapců a dívek, kterou zažila ve škole i v sirotčinci, dobrá, či nikoliv. Zmiňuje 
například, že tehdy děti neměly o všem tolik informací, bylo taky hodně témat, 
která  byla  tabu. Na  jiném místě  ale  zase    uvádí,  že  „to bylo pro rodiče všechno 
jednodušší. Každý si teď myslí, že musí všechno vědět, ale to nejde...“. Z našeho pohledu 
je pro ni toto téma velmi významné a dodnes otevřené, jak sama říká: „...je to 
u mě velký otazník, do dneska nevím, jestli to bylo dobré nebo ne“.

V rozhovoru byl narátorkou také často zdůrazňován její vděk za to, že i když 
vyrůstala v sirotčinci, mohla chodit do normální školy s ostatními dětmi. I přes 
určité náznaky, že děti ze sirotčince to ve škole neměly vždycky jednoduché, 
které  jsem  během  rozhovoru  vycítila  (např.  zmiňuje,  že  ve  škole  se  děti  ze 
sirotčince bavily jen mezi sebou a že „život byl takový smutnější“), je škola často 
opakovaným tématem v kladném smyslu.

Na  mnoha  místech  se  v  rozhovoru  opakovaly  negativní  zmínky  o  výchově 
v  sirotčinci. Mluví  například  o  tělesných  trestech,  chybějící  vlídnosti  sester 
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nebo o tom, že by málokdy bylo na jídlo něco dobrého. U těchto témat však 
narátorka nikdy dlouho nezůstala, vždy se jedním dechem snažila tato negativa 
ospravedlnit. I když někdy připouští, že se děly některé nespravedlnosti, vždy 
zdůrazňuje  vděčnost  za  to,  že  se  o  děti  v  sirotčinci  postarali  a  že  nemusely 
vyrůstat na ulici.

V rozhovoru se  také objevuje myšlenka, že výchova v sirotčinci děti naučila 
skromnosti v očekávání. Naučily se také mnoha pracím, což je připravilo pro 
další  život. Zaujala  nás myšlenka  narátorky,  že  později,  když  už  pracovala, 
nikomu neřekla o tom, že byla v sirotčinci, aby ji neodstrkovali. Prozradila to, 
až když měla pocit, že si mezi ostatními vydobyla svou pozici. 

eVAluAce histORickéhO Výzkumu6. 

Práce si kladla za cíl popsat sociální politiku Vítkovických železáren v období 
od vzniku závodu do roku 1945, a to v kontextu vývoje obecné sociální péče 
a  kontextu  vývoje  závodu  a  potřeb  jeho  zaměstnanců. Výzkumné  poznatky 
měly doplnit vzpomínky pamětnice, která prožila velkou část dětství v jednom 
ze  zařízení  vybudovaném Vítkovickými  železárnami,  v  závodním  sirotčinci. 
Daný cíl práce byl pro lepší orientaci formulován do čtyř výzkumných otázek, 
které budou v níže uvedeném textu stručně a výstižně zodpovězeny. Zaměříme 
se také na to, čím byl v předkládaném výzkumu ztížen sběr a zpracování dat 
a do jaké míry se podařilo vytyčený cíl naplnit.

První výzkumná otázka měla identifikovat hlavní aktéry sociální péče na našem 
území od konce 18. století do roku 1945. Od přelomu 18. a 19. století se sice 
rozvíjely  určité  snahy  o  organizovanou  veřejnou  chudinskou  péči,  pomoc 
potřebným však byla nejčastěji  v  rukou  církevních  institucí  a  rodiny. Nelze 
opomenout  také  důležitý  fakt,  že  rozvoj  průmyslu  vytvářel  novou  skupinu 
dělníků, kteří se stěhovali za prací, a pomoc rodiny tak pro ně v případě nouze 
mnohdy nebyla  dostupná. Vlivem  revolučního  roku 1848  se  také  v  českých 
zemích začaly prosazovat mnohé sociální reformy. Zásadní změnou v oblasti 
veřejné  chudinské  péče  bylo  přijetí  domovského  zákona  a  chudinských 
zákonů  v  60.  letech  19.  století.  Později  to  bylo  také  uzákonění  úrazového 
a nemocenského pojištění a přijetí dalších norem, které měly zlepšit pracovní 
podmínky dělnictva. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1918, kdy se po 1. 
světové válce změnilo uspořádání Evropy a vznikl samostatný Československý 
stát. Nová organizace sociální péče tedy souvisela se specifickými potřebami 
obyvatelstva na tomto území.

Druhá výzkumná otázka se zaměřovala na to, jakou úlohu ve společnosti plnila 
ve vymezeném období sociální politika Vítkovických železáren. Založení závodu 
a jeho postupný rozvoj zcela změnil charakter Vítkovic, které byly na počátku 
19. století malou bezvýznamnou vesnicí čítající  jen několik desítek obyvatel. 
S  rozvojem  provozu  však  železárny  potřebovaly  stále  více  zaměstnanců, 
takže  v  obci  velmi  rychle  narůstal  počet  obyvatel.  Malá  vesnice  Vítkovice 
pochopitelně nebyla „vybavena“ pro tak velký počet lidí, proto bylo v zájmu 
podniku, jestliže si chtěl své zaměstnance udržet, zajistit jim přiměřený životní 
standard. Z iniciativy a financí železáren tedy vznikla velká část obecní zástavby 
a dalších sociálních zařízení. Charakteristické bylo také úzké propojení závodu 
a  obce,  takže  kroky  podnikané  obcí  téměř  vždy  nějak  souvisely  s  politikou 
železáren.  Pozitivní  kontext  kroků  závodu  „směřovaných  k  lidem“  je  však 
mnohdy  zpochybňován  tím,  že  podnik  za  poskytované  výhody  vyžadoval 
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nepřiměřenou loajálnost a využíval je k systematické germanizaci dělnictva. Se 
vznikem tzv. Velké Ostravy v roce 1924 pak nejspíš docházelo k útlumu vlivu 
VŽ v sociální oblasti a ve zbylém sledovaném období podnik pouze udržoval 
vybudovaná zařízení.

Třetí  výzkumnou  otázkou mělo  být  zjištěno,  jakým vývojem prošla sociální 
politika VŽ a jaká byla její konkrétní podoba. Jak bylo uvedeno výše, sociální 
kroky  železáren  souvisely  s  rozvojem  podniku  a  nárůstem  počtu  obyvatel. 
Různé formy sociální péče závodu o své zaměstnance lze už tedy zaznamenat 
brzy po jeho založení. Velmi záhy po vzniku železáren vznikaly první obytné 
domy pro dělníky, první závodní špitál, závodní škola či některé další budovy, 
které měly plnit funkci jakéhosi společenského centra obce. Z počátku 40. let 
19. století také pochází první zmínka o bratrské pokladně, která měla dělníky 
zabezpečit  v  případě nemoci  a  stáří. Zmíněné  sociální  počiny  však byly  jen 
provizorní vzhledem k tomu,  jak rychle narůstal počet obyvatel a  jak rychle 
tato zařízení přestávala dostačovat. 

Významným mezníkem ve vývoji sociální politiky je vznik VHHT a především 
pak nástup ředitele Paula Kupelwiesera v roce 1876. Ten přichází s unikátní 
propracovanou  sociální  a  personální  politikou,  která  v  průmyslu  českých 
zemí  neměla  obdoby.  V  rámci  jeho  projektu  tzv.  Nových  Vítkovic  bylo 
vystavěno mnoho  institucí,  které  zlepšovaly  životní  podmínky  lidí  v  oblasti 
zdravotní,  bytové  nebo  potravinové  péče.  Dynamický  rozvoj  zaznamenalo 
také  školství  a další  zařízení určená dětem zaměstnanců VŽ. Pokrokem byl 
i  vznik  zaopatřovacího  ústavu,  úrazového  pojištění  a  institucí  zřizovaných 
pro  bývalé  zaměstnance  a  další  občany  Vítkovic  (starobinec,  chudobinec). 
Největší rozvoj sociální politiky tedy podnik zaznamenal pod vedením ředitele 
Kupelwiesera. Také po jeho odchodu v roce 1893 však pokračovala výstavba 
občanských budov v duchu jednotné podnikové architektury a železárny se dále 
rozvíjely. Do rozvoje ale zasáhla 1. světová válka a po vzniku ČSR docházelo 
k postupnému útlumu vlivu VŽ. Do vybudovaných sociálních zařízení však 
podnik i nadále investoval a udržoval jejich provoz až do 2. světové války, kdy 
byly  železárny ovládnuty nacisty  a dosavadní majitelé –  rodina Rothschildů 
a Gutmannů tak přišli o veškeré kompetence v řízení podniku.

Součástí výzkumu byl nástin „mimopodnikové“ sociální péče na území českých 
zemí.  Dané  téma  jsmechtěly  zpracovat  mimo  jiné  proto,  abychom  mohly 
konkrétní sociální počiny srovnat s obecným vývojem v českých zemích. Jestliže 
srovnáváme vývoj sociální politiky VŽ s vývojem obecné sociální péče, můžeme 
si všimnout několika případů, kdy podniková sociální péče předběhla svou dobu 
nebo  kdy  se  v  ní  objevovaly  naprosto  specifické  prvky. Jedná  se  například 

o některé formy pojištění, které zaměstnancům poskytovaly příslušné výhody 
dříve, než je nařizoval zákon a než byly zavedeny jinde. Byla to také na svou 
dobu velmi moderně zařízená závodní nemocnice a další formy zdravotní péče, 
kvalitní bydlení nebo zásobovací systém. Na evidentní pokrokovost některých 
sociálních počinů je však dobré nahlížet kriticky a stále mít na mysli otázku, 
kterou si klade většina autorů zmiňujících téma sociální politiky VŽ - co závod 
očekával za poskytování těchto nadstandardních výhod? 

Různorodé názory na klady a zápory sociální politiky závodu se mi podařilo 
doplnit o velmi hodnotný zdroj  informací – výpověď svědka těchto událostí. 
K  tomuto  úseku  také  směřuje  poslední  výzkumná  otázka,  která  má  zjistit, 
jak vnímala pamětnice péči v závodním sirotčinci, jednom ze zařízení Vž. 
Vzpomínky z dětství pamětnice sice mohou být zkresleny dlouhým časovým 
odstupem  nebo  jinými  faktory,  umožňují  nám  ale  nahlédnout  do  vnímání 
obyčejného  člověka.  Můžeme  se  seznámit  se  zcela  jiným  náhledem,  který 
sice  nemusí  nabízet  rozklíčování  složitých  společenských  vztahů,  může 
však  nabídnout  zkušenost  zasazenou  do  individuálního  životního  příběhu. 
Ve  zpracovaném vyprávění  se  tak kromě popisu běžného života v  sirotčinci 
můžeme dozvědět zajímavé poznatky o okolnostech příchodu paní Kovaříkové 
do zařízení, ke školní docházce nebo k výchově, kterou v sirotčinci zajišťovaly 
sestry řádu Karla Boromejského, stejně jako v mnoha dalších zařízeních VŽ.

Naplnění  cíle  práce  bylo  ztíženo  některými  problémy,  které  byly  vnímány 
například  v  nedostatku  informací  o  nejstarší  sociální  politice  závodu  nebo 
v  tom,  že dostupné primární  zdroje byly do  roku 1918 vytvářeny výhradně 
v němčině. Složitost některých témat, která byla zahrnuta do sociální politiky 
VŽ, dovolila jejich existenci jen nastínit, jestliže jsme chtěly zachovat poměrně 
široce vymezené téma práce. Oblast školství, zdravotní péče nebo například 
bydlení  by  však  zasluhovala  daleko  větší  pozornost  a  lepší  přiblížení  těchto 
témat by zcela jistě přineslo zajímavé a přínosné poznatky. 

V  dostupných  zdrojích  je  také  téma  sociálních  kroků  železáren  velmi  často 
přehnaně haněno nebo naopak vyzdvihováno. To souvisí s dobou a účelem, pro 
který byly dané publikace vytvářeny, přičemž jde jak o práce vytvářené přímo 
Vítkovickými železárnami, které měly vyzdvihnout „to dobré“, tak práce z období 
komunismu, kterým byla kapitalistická éra podniku mnohdy „trnem v oku“.

I  přes  všechna  tato  úskalí  se  podařilo  v  práci  vystihnout  stěžejní  mezníky 
ve vývoji sociální politiky VŽ, zasadit  je do širšího kontextu doby a nastínit 
vývoj v konkrétních oblastech sociální péče. Můžeme se  tak seznámit s péčí 
v oblasti bydlení, zdravotní péče a pojištění, školství a dalších forem péče o děti, 
potravinové péče nebo i dalších zařízení.
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ZÁVĚR

Práce s názvem Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945 si kladla 
za cíl nejen popsat sociální počiny závodu, ale také je zasadit do širšího kontextu 
vývoje obecné sociální péče a důležitých mezníků v historii železáren. Časové 
vymezení práce souvisí se vznikem závodu v roce 1828 a následným obdobím, 
kdy  železárny  fungovaly  jako  soukromý podnik. Horní  hranici  sledovaného 
období jsme vymezily rokem 1945, kdy byl podnik znárodněn.

Ve  zpracování  předkládaného  výzkumu  byla  použita  kvalitativní  výzkumná 
strategie prostřednictvím historického výzkumu, přičemž v rámci triangulace 
byla  využita  metoda  orální  historie  k  doplnění  výzkumných  poznatků 
o  vzpomínky  pamětnice.  V  práci  bylo  vycházeno  jak  z  primárních,  tak  ze 
sekundárních  zdrojů.  K  jejich  zpracování  byla  využita  technika  obsahové 
analýzy.

Výsledkem  práce  je  ucelený  popis  zařízení  vybudovaných  Vítkovickými 
železárnami a jejich návaznosti na problémy, se kterými se v průběhu téměř sto 
dvaceti let potýkali zaměstnanci závodu, potažmo obyvatelé Vítkovic.

Konstatujeme, že přes všechna úskalí v získávání a zpracování dat se v práci 
podařilo  vystihnout  atmosféru  doby,  ve  které  se  vyvíjel  podnik  světového 
významu. Podnik, který neodmyslitelně patří k historii i současnosti Ostravy 
a  který  výrazně  přispěl  k  charakteru  zdejšího  obyvatelstva  i  dnešního 
vzhledu města. Denně  procházíme  kolem  objektů  budovaných  železárnami, 
z  nichž mnohé  stále  slouží  sociálnímu  účelu.  Zamyšlení  nad  významy míst, 
která  za  sebou mají mnohdy velmi dynamický vývoj, může přispět nejenom 
k  pochopení  našeho  místa  ve  stále  složitější  společnosti,  ale  zároveň  může 
poskytnout podnětnou inspiraci do budoucnosti.

SUMMARY

The thesis entitled Social Policy of the Vítkovice Ironworks until 1945 is aimed 
not only at describing the social achievements of the plant, but also at putting 
them into a wider context of the development of general welfare and important 
milestones  in the history of the Ironworks. Time delimitation of the thesis  is 
linked with the foundation of the plant in 1828 and the subsequent period when 
the Ironworks operated as a private enterprise. The boundary of the monitored 
period is defined by the year 1945, when the company was nationalized.
To elaborate the present research, qualitative research strategy using historical 
research was applied, whereas as part of triangulation, the method oral history 
was utilized to supplement  the research findings with contemporary witness 
memories.  The  thesis  is  based  on  both  primary  and  secondary  sources.  To 
process them, the technique of content analysis was used.
The result of the thesis is a comprehensive description of the facilities established 
by  the  Vítkovice  Ironworks  and  their  relation  to  problems  encountered  by 
the  factory  workers,  respectively  the  inhabitants  of  Vítkovice,  over  almost 
a hundred and twenty years of its history.
We can claim that despite all  the difficulties  in obtaining and processing the 
data, the thesis manages to capture the atmosphere of the period in which an 
enterprise  of world  importance was developed. The plant, which  inherently 
belongs to the history as well as presence of Ostrava, has greatly contributed 
to  the  character  of  the  local  population  and  the  appearance  of  the  today’s 
city. Every day we pass by buildings constructed by the Ironworks, many of 
which still serve a social purpose. Reflecting on the importance of places which 
often  experienced  a  very  dynamic  development  can  contribute  not  only  to 
understanding of our place in an increasingly complex society, but it can also 
provide a stimulating inspiration for the future.
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11.  EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918.  1.  vyd., Praha: 
Libri, 1998, 463 s. ISBN 80-859-8347-8.

12.  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: 
Portál, 2005, 407 s. ISBN 80-736-7040-2.

13.  JEMELKA,  Martin.  Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny.  Vyd.  1.  Ostrava: 
Repronis, 2009, 527 s. ISBN 978-807-3292-294. 

14.  JIŘÍK, Karel a kol. Dějiny Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1993, 811 s. 
ISBN 80-854-9139-7. 

15.  JIŘÍK, Karel. Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě. 
In: Ostrava: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. č. 20. 1. vyd. 
Ostrava: Tilia, 2001, s. 304-342. ISBN 80-86101-41-X. 

16.  JIŘÍK, Karel. Vítkovice – nejvíce germanizovaná obec v Předlitavsku. In: 
Ostrava: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.  č.  21. 1. vyd. 
Ostrava: Tilia, 2003, s. 162-196. ISBN 80-86101-77-0. 

17.  KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický 
výzkum. Praha: Academia, 1972. Bez ISBN. 

18.  KLADIWA, Pavel. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, 
díl I. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007, 160 s. 
ISBN 978-80-7368-284-2. 

19.  KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea, KAFKOVÁ, Renata. Lesk a bída 
obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, díl II. 1. vyd. Ostrava: Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity, 2008, 751 s. ISBN 978-807-3685-959. 

20.  KNOB, Stanislav, ZÁŘICKÝ, Aleš. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. 
1. vyd., Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, 264 s. ISBN 978-
80-7368-689-5.

21.  KOCIERZOVÁ,  Lenka,  KORBELÁŘOVÁ,  Irena,  WAWRECZKA, 
Henryk, ŽÁČEK, Rudolf. Vítkovice. Vyd. 1. Třinec: Wart, 2002, 93 s. ISBN 
80-238-8498-0.

22.  KODYMOVÁ,  Pavla.  Sociální  práce  do  druhé  světové  války.  In: 
MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. 2. vyd., Praha: Portál, 2007, 
s. 111-138. ISBN 978-80-7367-331-4. 

23.  KOVAŘÍKOVÁ, Zdenka. Vzpomínky. 2012, rukopis.

24.  KREBS,  Vojtěch.  Sociální politika.  5.,  přeprac.  a  aktualiz.  vyd.  Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 542 s. ISBN 978-807-3575-854.
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