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Úvodní slovo

Dne 25. srpna 2005 oslaví v plné svěžesti a pracovním nasazení své sedm-
desáté narozeniny náš kolega, historik a historický demograf Prof. PhDr. Lumír 
Dokoupil, CSc., jeden ze zakládajících členů katedry dějepisu na tehdejším Peda-
gogickém institutu v Ostravě. Jubilant je celoživotně svým rodištěm, působištěm 
i odborným zájmem spjat s Ostravou a širším Ostravskem. Narodil se v Hrabové,
tehdy obci ležící na samém okraji jádra ostravské průmyslové aglomerace, 
odbornější vědomosti získával počátkem padesátých let na Pedagogickém gym-
náziu v Ostravě, vysokoškolská studia absolvoval na Vysoké škole pedagogické 
v Olomouci. Tam ho upoutal, ovlivnil a získal pro vědeckou práci v oblasti histo-
riografie profesor Ladislav Hosák. Orientace na precizně zpracovávaná regionální 
studia se mu pak stala osudem, i když našla své hlavní vyústění v rovině nově 
se u nás konstituující historické demografie. Po absolutoriu působil několik let 
jako středoškolský profesor v Hlučíně, byla mu však zakrátko nabídnuta účast 
na vytváření katedry dějepisu Pedagogického institutu v Ostravě. Osobností, 
která ho získala a vědecky nasměrovala na historickou demografii se speciálním 
zaměřením k problematice industrializace a průmyslových regionů, byl profesor 
(tehdy docent) Milan Myška, který v této době stál v čele koncipování, možno říci 
smělého, interdisciplinárního a interinstitucionálního projektu zaměřeného na vznik 
a vývoj průmyslových oblastí na území Československa v širším mezinárodním 
srovnání. Milan Myška garantoval spolupráci za Pedagogický institut, koordiná-
torem byl Slezský ústav ČSAV v Opavě. Od roku 1962, kdy nastoupil jako odborný 
asistent na Pedagogický institut v Ostravě, se datuje cílený a systematický zájem 
o demografické otázky ve spojitosti se studiem Ostravska jako jednoho z center 
industrializace. Tento nový směr jeho odborné práce našel svůj první konkrétní 
výstup ve studii, která vyšla v roce 1966 ve Sborníku prací Pedagogické fakul-
ty v Ostravě a nesla název Změny v demografickém vývoji Moravské Ostravy
za průmyslové revoluce. Výsledky svého úsilí na tomto poli publikoval ve dvou 
monografiích (Demografický vývoj ostravské aglomerace za průmyslové revo-
luce, Ostrava 1967 a Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 
1869, Ostrava 1986).

Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století se jeho in-
teres v oblasti historické demografie odkláněl od 19. století na Ostravsku k pro-
tostatistickým fázím populačního vývoje na Moravě, zejména severovýchodní, 
a v tomto kontextu také k teoreticko-metodologickým problémům dané disciplíny. 
Završením tohoto směru bádání se stalo zveřejnění práce, kterou je možno považovat 
za ukončení jedné významné etapy demografického výzkumu u nás vůbec, protože 
je kolektivním dílem, na němž se vedle jubilanta podílela řada historiků, historic-
kých demografů a archivářů (Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. 
a 18. století, Praha 1999).

Historická demografie však nikdy zcela nevyčerpávala okruh jeho od-
borného zájmu, vedle vědce vždy byl a zůstal vynikajícím pedagogem, který měl 
a udržel si trvalý zájem o metodiku vyučování dějepisu, vytvářel vyhledávaná 
skripta pro studenty z disciplín, které vedl (Kapitoly z dějin výroby, Česká 
a slovenská historiografie (materiály), Česká a slovenská historiografie
do vystoupení školy Gollovy).
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Od devadesátých let v souvislosti se vznikem Ostravské univerzity (= OU) 
a katedry historie na Filozofické fakultě tamtéž se pole působnosti jubilanta dále 
rozšiřovalo a diferencovalo. Především se zapojil do nových projektů organizovaných 
mateřskou katedrou. Vedle Biografického slovníku Slezska a severní Mora-
vy, kde se stal výkonným redaktorem a autorem řady biogramů, se účastní zpra-
covávání Encyklopedie Slezska – opět v roli výkonného redaktora a autora hesel, 
pozornost věnuje některým otázkám regionální historiografie (slezská tématika).

Nová instituce využila také jeho schopností organizačních a manager-
ských – stal se proděkanem na FF OU, prorektorem OU, zastupoval danou vysokou 
školu na Radě VŠ, určitou dobu jako člen předsednictva. Dlouhou dobu aktivně 
pracoval jako člen výboru Severomoravské pobočky Československé demografické 
společnosti, je iniciativním členem Komise pro historickou demografii. Po řadu let je 
členem nevládních mezinárodních demografických organizací (např. EAPS).

Stále je vyhledáván studenty jako kvalitní, nicméně náročný, vedoucí 
bakalářských, diplomových a také doktorských prací.

Našemu jubilantovi přejeme hodně zdraví, elánu do realizace dosud roz-
pracovaných projektů, chuť k vedení a výchově dalších historiků a historických 
demografů a pohodu v rodinném životě.

Ludmila Nesládková
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Proděkan Filozofické fakulty, promoce červen 1992

Setkání se spolužáky po 40 letech v Olomouci, 1998

Promoce červenec 2000
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S rodinou

Katedra historie FF OU – Vzpomínka na prof. Dohna-
la na Hukvaldech, červen 2004

S vnučkami
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POPULAČNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ PROVENSÁLSKÉ VSI V RANÉM 
NOVOVĚKU (ROGNONAS 1582-1789)

EDUARD MAUR

Studie o vývoji jihofrancouzské vsi Rognonas, již jsem vypracoval jako 
začínající historik díky laskavému pozvání Georgese Dubyho za své tříměsíční 
stáže na univerzitě Marseille-Aix-en-Provence v roce 1964 a poté publikoval 
v tamní univerzitní ročence,1 zdánlivě nemá českému historikovi mnoho co říci. 
Přesto jsem se rozhodl na konci své profesní kariéry se vrátit k jejím závěrům 
a publikovat je v tomto sborníku, neboť právě srovnání českého a francouzského 
vývoje může přinést zajímavé poznatky, jimiž lze obohatit náš pohled i na české 
dějiny, uvědomit si jejich svébytné rysy, které často považujeme za samozřejmé, 
aniž bychom se nad nimi zamysleli.2 Českého historika pracujícího v jihofran-
couzských archivech překvapí již pramenná základna, mimořádně bohatá 
a obtížně srovnatelná s prameny k českým dějinám. Odráží se v ní především 
mnohem větší svoboda francouzského venkovana. Hlavní masu pramenů 
k dějinám Rognonasu v raném novověku je možno najít v obecním archivu, který 
je dnes uložen v departementálním archivu Bouches-du-Rhône v Marseille. 
Součástí tohoto archivu jsou především katastry, začínající v našem případě roku 
1582, dále protokoly obecní rady od roku 1556, farní matriky začínající rokem 
1680 a rozsáhlý aktový materiál. Je tedy možno říci, že vesnický obecní archiv se 
podobná spíše archivu některého z našich menších měst než obecnímu archivu 
české vesnice. Zaujme na něm především to, že obec vedla v široké míře agendu 
příslušející u nás pozemkové vrchnosti. Ani evidence převodů nemovitostí nebyla 
věcí vrchnostenské kanceláře, ale byla registrována u notářů v blízkém Avignonu. 
Dlouhé řady notářských register – tvořící jakousi analogii našich pozemkových 
knih – evidující tyto převody půdy v jihofrancouzských vesnicích jsou mnohdy 
ještě v soukromém majetku, neboť registra se dědila i s notářským povoláním 
z generace na generaci. Z velké části však byla jejich majiteli prodána nebo 
darována departementálním archivům. Prochází-li tyto písemnosti český histo-
rik, zvyklý na rozsáhlé vrchnostenské pravomoci našich majitelů velkostatků, má 
pocit, že se ocitl jakoby v jiném světě, světě dávajícím daleko větší prostor rolní-
kovu samostatnému rozhodování.

Zcela odlišný než u nás je i typ osídlení, s kterým se historik v Rognona-
su a jeho okolí setká. Celý svět zná tento kraj především z van Goghových obrazů. 
Nejsou pro něj typické velké vsi, ale rozptýlené dvorce (mas) a domky, ležící 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  MAUR, Eduard: Rognonas de 1582 a 1789. Contribution à l’histoire agraire de la Basse-Pro-
vence. Cahiers du Centre d´études des Sociétés méditerranéennes, 2, 1968, s. 193-233.

2  Kvůli úspoře místa ze starší studie nepřejímám ani tabulky, ani poznámkový aparát. Ročenka, 
v níž původní studie vyšla, je přístupná v knihovně Historického kabinetu FF UK Praha.
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uprostřed zahrad a polí, rozdělených cypřišovými živými ploty a zavlažovacími 
kanály. Vznik rozptýleného osídlení Dolní Provence těsně souvisel s rozvojem 
vinařství, a zejména zelinářských kultur, vyžadujících stálou přítomnost a péči 
člověka. Převládající formou obživy obyvatelstva v této oblasti se zelinářství stalo 
teprve v 19. století, a to v důsledku postupující urbanizace, budování komu-
nikací (železnice Paříž - Marseille) i změn v životní úrovni a ve skladbě stravy. 
V souvislosti s touto změnou se prosadilo v řadě vsí i rozptýlené osídlení, někde 
– a to byl případ našeho Rognonasu – však mělo starší, středověké kořeny. U nás 
bychom se mohli s jeho jistou analogií setkat v horských oblastech osídlených 
v raném novověku, zejména v Krkonoších, na Šumavě a v Beskydech, kde 
ovšem rozptýlené osídlení mělo zcela jinou ekonomickou základu. Spíše bychom 
proto mohli jeho obdobu hledat v předměstských dvorcích měšťanů velkých 
měst, zejména Prahy. V oněch Ladronkách, Šmukýřkách a Mrázovkách, které 
byly rozhozeny po volné krajině za pražskými městskými hradbami od samých 
počátků města, byť se tehdy jmenovaly jinak. Rognonas totiž nebyl ničím jiným 
než právě takovým předměstským územím Avignonu. Jeho zvláštností však 
bylo, že ležel na území jiného státu, totiž Provence a později Francie, neboť byl 
od Avignonu oddělen tokem prudké alpské řeky Durance, ústící nedaleko odtud 
do Rhôny. V ještě větší míře toto tvrzení platilo o jiné vsi či spíše osadě, jménem 
Ile-de-Barban, která byla k Rognonasu připojena koncem 18. století. Její území 
původně leželo na levém, tj. avignonském břehu Durance a tvořilo přímou součást 
avignonského předměstí. Změnou toku řeky však bylo v 15. století odděleno od 
papežského státu a připojeno k břehu pravému, tudíž k Provence, jejíž král René 
prohlásil roku 1472 několik zde ležících usedlostí za samostatnou obec.

Základem studia dějin majetkové držby v Rognonasu pro mne byly 
katastry z let 1582, 1643 (s rektifikací z roku 1645), 1737 a ze šedesátých let 18. 
století. Na rozdíl od našich nejstarších katastrů byly od samého počátku založeny 
nikoliv na evidenci usedlostí, ale na evidenci parcel v rámci území katastrál-
ní obce, podobně jako náš josefský a stabilní katastr. Stejně jako v těchto dvou 
mladších českých katastrech ani v nich nenajdeme doplňující údaje o počtech 
dobytka, vedlejších výdělkových zdrojích apod., které známe z berní ruly a v ještě 
větší míře z Teresiana. S výjimkou katastru z roku 1582, kde některé rubriky 
chybějí, provensálské katastry vždy uvádějí majitele parcely, její velikost, právní 
charakter (půda svobodná - franche nebo poplatná - servile), bonitu a berní 
ocenění v katastrálních livrech. Katastry z roku 1582, 1643 a 1737 též průběžně 
evidují změny majitelů jednotlivých parcel. Pro ves Ile-de Barban se zachoval 
jediný katastr z roku 1582, avšak lze jej doplnit řadou jiných pramenů vzniklých 
za berními účely. Jednotlivé katastry pro Rognonas uvádějí v rámci katastrálních 
hranic všechnu půdu bez ohledu na stavovské zařazení majitele, včetně té, která 
patřila pánu vsi, jímž byl baron de Châteaurenard. Chybí jen půda fary, která byla 
nezdaněna. „Moderní“ způsob evidence půdy podle parcel má ovšem za následek, 
že majetek jednotlivých majitelů je nutno pracně rekonstruovat a že nelze vždy 
bezpečně rozeznat půdu rolníků žijících ve vsi a půdu, kterou si tu přikoupili rol-
níci ze sousedství, aniž by si ale na území Rognonasu vystavěli obydlí. To do jisté 
míry znehodnocuje statistiky ukazující majetkovou diferenciaci zdejšího obyvatel-
stva, nečiní je však zbytečnými.

Pozemky vsí Rognonas i Ile-de Barban se nacházely na úrodných alu-
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viálních náplavech, ovšem jejich výnosy nebyly v minulosti zdaleka tak vysoké 
jako dnes. Obyvatelé obou vsí museli neustále bojovat s řekou Durance, jed-
nou z nejdravějších ve Francii, která každoročně zaplavovala část pozemků, 
zanášela je štěrkem a pískem, měnila svůj tok, podemílala břehy, bořila domy 
a loupila obdělávanou půdu. Kromě toho až do vybudování pobřežních hrází v 19. 
století byla půda v okolí řeky zanášena na jaře i pískem, který sem z koryta řeky 
přinášel ledový severní vítr mistral, vanoucí z hor. Přestože snahy o spoutání řeky 
byly velmi starého data, praktickou realizaci našly až v 19. století, přesněji v jeho 
druhé polovině, kdy byla řeka regulována.

Úspěšnější byli rognonaští rolníci v boji s bažinami, rozkládajícími se na 
severním a jižním okraji katastru vsi, i když i zde uspěli jen částečně. Zatímco 
jižní močály byly již v době sepsání prvního katastru odvodněny do Rhôny, sever-
ní, sloužící jako pastviny, zůstávaly přes vybudování dvou kanálů z roku 1628 
a 1705 až do regulace řeky Durance trvale zamokřeny. Úrodný pruh ve středu 
katastrálního území sice byl svou vyvýšenou polohou chráněn před zátopami, 
trpěl však zase suchem, neboť až do 19. století zde neexistovala žádná účinná 
zavlažovací zařízení. Podle stížností, podávaných rognonaskými obyvateli v 18. 
století, jistě poněkud přehánějících, byla proto půda ve vsi obecně špatná, zčásti 
zamokřená, zčásti příliš suchá.

Jako hlavní plodina bylo v Rognonasu po celé období raného novověku 
pěstováno obilí. V tom se Rognonas nelišil od českých vsí. Vzhledem k oblibě 
bílého chleba se pěstovala hlavně pšenice, výnosy podle berních přiznání obvykle 
dávaly trojnásobek výsevku, často i méně, ve výjimečných případech čtyři zrna. 
Ani výší úrody se zřejmě obec příliš nelišila od poměrů panujících v Čechách. 
Počet i rozloha vinic a zahrad byly podle katastrů ze 16. a 17. století zcela zaned-
batelné. Do šedesátých let 18. století počet vinic i jejich rozloha poněkud vzrostly, 
proti jedné vinici z roku 1582 jich tu bylo 39 a jejich rozloha činila asi 19 ha, 
což bylo asi 3,4% veškeré půdy. Ani to ovšem nebylo mnoho. Koncem 18. století 
se v Rognonasu připomíná i pěstování moruší, asi hlavně v alejích kolem cest, 
avšak na rozdíl od jiných obcí v okolí se v Rognonasu zřejmě více nerozvinulo ani 
ovocnářství, ani pěstování oliv. Zelinářství se tu pak prosadilo až na přelomu 19. 
a 20. století, po vybudování zavlažovacích zařízení.

Poměrně málo bylo v Rognonasu pastvin evidovaných při jednotlivých 
usedlostech a postupem doby jich neustále ubývalo, ze šesti uváděných v roce 
1582 zbyla o dvě století později jen jedna. Větší význam pro chov dobytka měly 
obecní pastviny, avšak i ty byly roku 1731, v době zvýšeného hladu po půdě, 
rozděleny mezi jednotlivé členy obce podle velikosti jejich pozemkových přídělů 
a rozorány na pole. Jednání o jejich dělení přitom probíhala již od roku 1632. 
Počty dobytka, hlavně ovčího, chovaného ve vsi byly dosti vysoké. Například roku 
1700 vyháněl jeden z chovatelů 80 kusů hovězího dobytka (ač měl nárok jen na 
10), jiný dokonce 125. Zrušení pastvin proto nutně vyvolalo nedostatek pastvy 
a z něho plynoucí spory se sousedními obcemi, na jejichž pastviny Rognonaští 
svůj dobytek posílali. Zaměřením zemědělské produkce se tehdejší Rognonas 
příliš nelišil od českých vsí téže doby, i pro dělení pastvin bychom našli u nás 
v době tereziánské vhodnou obdobu. Co ovšem bylo zásadně jiné, byly majetkové 
poměry, které tu v zemědělství panovaly.

První zvláštností Rognonasu byl vysoký podíl svobodné půdy v jejím 
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katastru. Podle revizitace katastru z roku 1645 tvořily poplatné pozemky, tj. po-
zemky zatížené feudální rentou, pouhých 43,2% všech pozemků v obci. Při ber-
ním ocenění byla jejich hodnota snižována asi o jednu třetinu až polovinu proti 
pozemkům svobodným. Časem jejich počet poněkud vzrostl objevováním dalších, 
dosud považovaných za svobodné, a tudíž zdaněné výše. Z poplatných pozemků 
platili jejich držitelé úrok, a to buď peněžitý, nebo naturální. Ten však byl, 
přinejmenším v 18. století, rovněž převeden na peníze, ovšem tím způsobem, že 
jeho výše se měnila v souladu s vývojem cen obilí, zatímco původní peněžní úrok 
byl konstantní. Rognonaští držitelé poplatných pozemků přitom neplatili úrok jen 
jednomu subjektu, vrchnosti, jak bylo zvykem u nás, ale hned třem. Z největší 
části pozemků jej pobíral pán vsi, baron de Châteaurenard, z menší části kapi-
tula u kostela svatého Agricoly v Avignonu a malý zbytek klášter svaté Kateřiny 
tamtéž. Jednotlivé polní trati se podílem svobodné a poplatné půdy dosti lišily, 
ve většině tratí existovala až na výjimky buď jen svobodná, nebo poplatná, jen 
několik tratí mělo co do právního charakteru půdy smíšený charakter. Svobodné 
ležely na západ od jádra vsi, zčásti i na jihu, poplatné na východě, při hranicích 
katastru vsi Châteaurenard, kde se nalézalo sídlo pána vsi, smíšené se rozkládaly 
na jihu (na severu byly pastviny). Z toho ovšem plynulo, že ocenění stejně velkých 
usedlostí, ležících v různých tratích, se podstatně lišilo.

Roku 1582 se o půdu v Rognonasu dělilo celkem 55 držitelů. Francouz-
ská historiografie o nich mluví jako o majitelích či vlastnících, bez ohledu na to, 
že jejich pozemky mohly být zatíženy cenzem. Relativně volné poddanské svazky 
totiž ve Francii daly vzniknout teorii, podle níž ve feudálním dominiu divisu byl 
rolník vlastníkem půdy.3 Budeme se tudíž tohoto úzu držet i my. Typickou formou 
zemědělského podniku byly v Rognonasu na počátku námi zkoumaného údobí 
velké usedlosti rozptýlené po katastru vsi a bohatě vybavené půdou. V severní 
Francii se takovým usedlostem říkalo ferme, v jižní Francii mas, v Rognonasu 
se vedle tohoto druhého označení používalo i názvů bastide a grange. Vzniká 
tím názvoslovný zmatek, protože termínu bastide se jinak ve Francii používalo 
pro označení kolonizačních městeček pravidelného půdorysu, avšak právě název 
bastide byl v Rogononasu nejběžnější, a proto ho budeme v poněkud počeštěné 
podobě užívat i my.

Padesát pět majitelů půdy v Rognonasu, zapsaných v katastru z roku 
1582, drželo dohromady 478,5 ha půdy, z toho 10 majitelům s majetkem větším 
než 10 ha patřily tři čtvrtiny půdy v obci. Až na jednoho šlo vesměs o majitele 
místních bastid, jen v jednom případě byla půda obhospodařována velkou bas-
tidou ležící v sousední vsi. Ve skupině 45 přídělů pod 10 ha většinou naopak 
nešlo o menší hospodářství, ale o pozemky, které v Rognonasu vlastnili rolníci 
ze sousedních vsí. Jen 7 z vlastníků patřících do této skupiny vlastnilo v Rog-
nonasu též budovy. Ve skupině hospodářství nad 10 ha najdeme usedlosti od 
10 až do 79, 5 ha, přičemž třem největší z nich, vesměs přesahujícím 50 ha, 
patřilo 42% půdy v obci. Jednu z nich, nikoliv však největší, vlastnil pán vsi, 
baron de Châteaurenard. Můžeme tedy uzavřít, že ve vsi bylo roku 1582 asi 16 
obydlených usedlostí, které byly všechny rozptýleny po jejím území, a dále řada 
pozemků patřících rolníkům ze sousedních vsí. Byl to zřejmě stav sahající hlubo-

3  Blíže viz PROCHÁZKA, Vladimír: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. 
a 17. století. Praha 1963, s. 65.
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ko do středověku, protože berní rejstříky v Rognonasu roku 1297-1298 uvádějí 
14 ohnišť a roku 1319 jen o málo více, totiž 19. Po velké depopulaci za pozdního 
středověku tento stav dočasně poklesl, takže roku 1471 tu byli zapsáni jen dva 
larem foventes, avšak o sto let později se zřejmě situace vrátila do původní podo-
by. Shodné poměry jako v Rognonasu panovaly i v Ile-de-Barban. Roku 1582 tu 
bylo 8 majitelů bastid o velikosti 6,9-57,4 ha, kterým patřilo 95,6 % pozemků ve 
vsi, o zbytek půdy se dělilo 9 majitelů z okolí.

Osídlení stejného typu existovalo v 16. století i v sousedních vsích, 
kde v té době najdeme rozptýlené bastidy patřící náboženským řádům, vysoké 
církevní hierarchii, avignonskému měšťanstvu nebo místní vrchnosti. Také 
majitelé větších přídělů v Rognonasu vesměs nepatřili k rolnictvu, jsou nejčastěji 
označováni titulem sir nebo monsieur, též noble, honete, donne, madamme, capi-
tain, u některých z nich pak je uveden jako bydliště Avignon, ale u šlechticů 
i některé vsi, údaje o místu bydliště však bohužel často chybějí. I tak je zřejmé, 
že obě vsi byly ve skutečnosti spíše předměstím Avignonu, kde zámožní obyvatelé 
investovali nahromaděný kapitál do pozemků. Na základě analogie s pozdějším 
stavem můžeme předpokládat, že své bastidy většinou propachtovávali. Usedlosti 
patřící církvi zde kupodivu nebyly, avšak poměrně značný kus půdy v Rognonasu 
patřil k velké bastidě v sousedním Châteaurenardu, jejímiž majiteli byli johanité 
z Avignonu. Na větší rozsah církevního majetku v minulosti poukazoval i název 
jiné velké usedlosti, zvané Mas de Temple.

Do roku 1643, resp. 1645 se majetkové a sídelní poměry v Rognonasu 
příliš nezměnily. Proti roku 1582 ubylo do poloviny 17. století zejména majetků 
do 10 ha, zmenšil se i počet největších mas, zato byla poněkud posílena střední 
skupina. Celkový počet vlastníků poklesl z 55 na 39, resp. 36, počet domů však 
zůstal v podstatě nezměněn. Znamená to, že úbytek připadal hlavně na vrub rog-
nonaského majetku rolníků mající svá hospodářství v sousedních vsích. V zásadě 
však majetková skladba zůstala stejná. Jako novum byly nyní odlišovány domy 
(maison) v jádru obce a usedlosti rozptýlené, zvané nyní grange. Těch bylo třináct, 
zatímco v jádru obce u kostela byly vedle fary jen čtyři domy. Vlastníky usedlostí 
byli opět z velké části šlechtici z okolí a měšťanstvo z Avignonu, na jehož italský 
původ upozorňovala řada jmen jako Blanchetti, Belli, Barthelemi nebo Sifredy.

Katastr z poloviny století poprvé rozlišuje půdu svobodnou a poplat-
nou. Analogicky k poměrům u nás by český historik předpokládal, že k velkým 
bastidám, které byly jakousi analogií našich poplužních dvorů, patřila svobod-
ná půda, zatímco k drobným rolnickým přídělům půda poplatná. Tak tomu ale 
zdaleka nebylo. Svobodnou půdu drželi především drobní vlastníci do 5 ha (z větší 
části to byly pozemky patřící k rolnickým hospodářstvím v sousedních vsích), 
zatímco některé velké bastidy měly půdu převážně poplatnou, jiné převážně svo-
bodnou. Záviselo to na jejich poloze, protože půda patřící k jednotlivým bastidám 
byla většinou soustředěna v jedné trati, která někdy po této bastidě nesla i své 
jméno. A jak víme, v některých tratích byla půda svobodná, v jiných poplatná 
nebo smíšeného typu. Například Mas Belly měl roku 1645 53,5 saumée pozemků 
převážně poplatných, zatímco stejně velký Mas Blanc s 51,5 saumées měl pozem-
ky výlučně svobodné, navíc velmi úrodné, takže první byl daňově oceněn na 67 

4  1 saumée = cca 70 arů
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fl., zatímco druhý na 159 fl. Celkově vypadaly poměry ve vsi tak, že z 36 majitelů 
evidovaných roku 1645 mělo 21 vlastníků pouze svobodnou půdu, 6 jen půdu 
poplatnou a zbývajících 9 půdu obojího typu.

Skladba pozemkového majetku zaznamenaná roku 1643, resp. 1645, 
se udržovala po celou druhou polovinu 17. století. Rejstřík k dani z hlavy z roku 
1697 (tzv. kapitace) například uvádí, že v centru vsi je jen fara a tři další malé, 
téměř zbořené domy a na zbývajícím území vsi dvanáct nájemných usedlostí 
patřících z největší části obyvatelům Avignonu, kteří je dávají do podílného 
pachtu (mégerie) různým plátcům, kdežto pevná renta zde neexistuje. Zatímco 
starší katastry nás informovaly pouze o majitelích jednotlivých usedlostí, kteří 
z velké části ve vsi vůbec nebydleli, kapitace nám podává první podrobnější obraz 
obyvatelstva vsi. Nepočítáme-li faru, bylo ve vsi celkem 12 nájemců bastid, 10 
samostatně hospodařících rolníků (většinou drobných) a 5 ženatých synů s rodi-
nou, žijících u rodičů. Podobný obraz nám dává i berní deklarace z roku 1702, 
která navíc umožňuje srovnat sociální postavení obou základních skupin míst-
ního obyvatelstva, farmářů hospodařících v pachtu a samostatných rolníků.

Tak jako v jiných částech Francie, i v Rognonasu byly nájemné bas-
tidy mnohem větší než rolnické usedlosti. Z celkového počtu 374,1 ha půdy 
obhospodařované osobami žijícími v Rognonasu (zbytek obhospodařovali rolní-
ci ze sousedství) patřilo k 11 nájemným bastidám 299,1 ha, zatímco 12 samo-
statným rolníků vlastnilo dohromady jen 75 ha. Velikost nájemné bastidy se 
pohybovala od 11,4 ha do 54,6 ha, průměr činil 27,3 ha, zatímco u samostat-
ného hospodářství jen 6,2 ha. Pouze dva samostatní rolníci se mohli rozlohou 
svých hospodářství rovnat farmářům, ostatní měli hospodářství nepřevyšující 
rozlohou půdy 10 ha. Nájemné bastidy patřily až na dvě výjimky stále avignon-
ským měšťanům: jedna z nich patřila pánu vsi a druhá dalšímu šlechtici z okolí. 
Pachtýři, odvádějící zpravidla polovinu úrody, byli sedláci z blízkého okolí, 
nejčastěji ze Châteaurenardu. Ze sousedních vsí a blízkých měst pocházely i je-
jich manželky, stejně jako manželky samostatných rolníků.

Existenci obou typů usedlostí, propachtovaných a samostatně obhos-
podařovaných, můžeme sledovat i v následujících desetiletích. Počet velkých 
bastid přitom zůstával v podstatě nezměněn, zatímco počet drobných rolníků ne-
ustále rostl. Roku 1742 bylo ve vsi 43 rolníků a nájemců, roku 1764 již plných 61 
a roku 1767 dokonce 66. Přitom do první třídy bylo stále řazeno 14 hlav rodin, 
označených většinou jako nájemci, velikost této skupiny se tedy za 55 let a vlastně 
již od středověku v podstatě neměnila. Všechny velké bastidy přitom byly až do 
šedesátých let stále propachtovávány, jen jedna byla spravována šafářem v režii 
majitele.

Neustále rostoucí počet majitelů rolnických usedlostí v Rognonasu vyvo-
lává otázku, z jakých zdrojů si tito lidé obstarávali půdu. Možnost, že by ji získa-
li obděláním dosud ladem ležící půdy, můžeme vyloučit. Jedinou půdní rezervu 
tvořily v Rognonasu obecní pastviny a ty byly roku 1731 rozděleny mezi dosavad-
ní majitele zdejších usedlostí. Zdrojem půdy pro nové hospodáře mohly být jen 
pozemky starých mas. Katastry to potvrzují. Ukazují postupné drobení velkých 
mas, probíhající dvojím způsobem. Buď byl najednou rozprodán celý mas nebo 
jeho větší část, obvykle dědici po smrti majitele, nebo byly postupně odprodávány 
jednotlivé díly rolníkům, kteří si na nich budovali své chaloupky.



21

Obyvatelstvo Rognonasu bylo v 17. století tak málo početné, že je vylou-
čeno, aby se tito noví rolníci rekrutovali z místního populačního přírůstku. Analýza 
kapitací dokládá, že v převážné většině pocházeli z okolních vsí. Ve srovnání se 
svými českými současníky měli výhodu v tom, že bylo možno půdu jednotlivých 
usedlostí po částech odprodávat. V Čechách tomu tak nebylo, vrchnosti prodeje 
zakazovaly nebo alespoň nerady viděly, ovšem i zde můžeme nalézt výjimky, jako 
byla například Rokytnice nad Jizerou a okolní horské osady, kde dělení usedlostí 
bylo naprosto běžnou záležitostí.5 V rognonaských katastrech můžeme sledovat, 
jak se pozemkový majetek drobných rolníků postupně zvětšoval. Tak Antoine 
Seisson, sedlák z Châteaurenardu, koupil v Rognonasu roku 1692 14,25 sau-
mées půdy od pana Blanchettiho, kterou roku 1701 rozdělil mezi tři syny, Jeana 
(který byl zároveň nájemcem velké bastidy), Étiena a André. Poslední z nich sám 
zakoupil ve vsi nějaké pozemky již roku 1700, další pole přikoupil roku 1710 
a 1713. Všichni synové se pochopitelně jako majitelé půdy účastnili roku 1731 
dělení pastvin a později své majetky dále rozmnožili. Podobně Jean Marc Vincent, 
nádeník z blízké vsi Eyragues, který měl ve vsi od roku 1702 pronajata 2 saumées 
půdy, koupil spolu s jinými rolníky roku 1703 půdu od sirotků de Belly. 

Jiný nájemce Jean Antoine Ferrier kupuje pozemky roku 1709, 1714 
a 1731, syn zemřelého nájemce Antoina Auzepy kupuje půdu roku 1709. A členo-
vé rodiny Antoina Vignauda, nájemce Mas de Parisis, původem sedláka ze Châ-
teaurenardu, si zakupují pozemky v okolí tohoto mas, čímž časem vznikají dva 
Mas de Vignaud, a posléze získávají do vlastnictví i samotný Mas de Parisis. V se-
znamu z roku 1742 se setkáváme s celou řadou příjmení, která marně hledáme 
v seznamu z roku 1702: André, Gay, Bertrand, Sicard, Bouissieau, Calet, Nico-
las, Arnaud, Moyen, Gautier, Cavalier, Granier, Felon, Gaillardier, Dagan, Jonc, 
Raouss, Brun. V katastru můžeme sledovat, jak jejich nositelé během první polo-
viny 18. století postupně skupují drobné parcely. Většinou nevíme, odkud přišli, 
pokud je to uvedeno, pak je to opět nejčastěji Châteaurenard. Místní určitě nebyli, 
nejspíše pocházeli z blízkého okolí.

Výsledkem rychlého populačního růstu v průběhu 18. století bylo, že 
v katastru ze šedesátých let 18. století se setkáme se zcela jinou skladbou pozem-
kové držby než v katastru z roku 1645. Počet vlastníků půdy za tu dobu vzrostl 
téměř čtyřnásobně, z 36 na 139. Nejnápadnější přitom byl přírůstek drobných 
pozemkových majetků. Zatímco v polovině 17. století bylo vlastníků s méně než 
5 ha půdy 16 a vlastnili jen 6% vší půdy ve vsi, o sto let jich bylo již 117 a patřila 
jim půdy plná čtvrtina (25,8%). Ve skupině 5-10 ha nedošlo k větším změnám, 
zato větší majetek doznal značnou újmu, neboť právě na jeho účet majetek 
nových drobných vlastníků vzrostl. Počet velkých vlastníků sice zůstal v podstatě 
nezměněn, avšak jejich podíl na celkové rozloze pozemků poklesl relativně 
(z 57,9% na 41,4%) i absolutně (z 283,1 ha na 233,3 ha). Ztráty v této skupině by 
byly přitom ještě daleko větší, kdyby nebylo bývalo došlo roku 1731 k rozdělení 
pastvin, které úbytek z předešlých let zčásti kompenzovalo. Nicméně největší bas-
tidy, s polnostmi nad 50 ha, si své postavení udržely.

5  DONTH, Hans H.: Rochlitz an der Iser und Harrachsdorf in der frühen Neuzeit. München 1993, 
s. 10-13, 121-201; MAUR, Eduard: Das bäuerliche Erbrecht und die Erbschaftspraxis in 
Böhmen im 16.-18. Jahrhundert. Historická demografie 20, 1996, s. 93-118.
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Poněkud jiný obraz než rozdělení pozemků podle jejich rozlohy nám 
dává jejich rozdělení podle berního ocenění. Je to obraz pro drobné rolníky mno-
hem nevýhodnější. Pozemky, které postupně získávali drobní rolníci, totiž ležely 
především v tratích s nižší bonitou půdy, zatímco větší pozemkový majetek se 
rozkládal v tratích relativně úrodnějších. V nejhorší trati Jonquas mělo majetek 
29 vlastníků, ve stejně velké nejúrodnější čtvrti Mas Blanc jen 8. Zakupování vol-
ných parcel v málo úrodných tratích vedlo k tomu, že se tyto polní tratě postupně 
zaplňovaly drobnými rolnickými usedlostmi. Roku 1645 byl tento proces v samých 
počátcích, jen 4 vlastníci s majetkem do 10 ha měli postaveny na katastru 
Rognonasu nějaké budovy, vesměs v polní trati Palunette, v některých tratích 
nebyla vůbec žádná stavení. Do šedesátých let 18. století vzrostl počet drobných 
mas v trati Palunette ze 4 na 10, objevilo se 7 nových ve čtvrti Joncas, 10 ve čtvrti 
Rousset. Zároveň se rozrostlo i jádro vsi na 9 domů (mimo faru). Zato na bývalých 
pastvinách, rozparcelovaných roku 1731, se objevily jen 2 grange, což ukazuje, že 
jejich dělení nemělo vytvořit podmínky pro zakládání nových domů, jak to máme 
z téže doby doloženo například v sousedním Châteaurenardu, ale rozšířit půdní 
základnu stávajících usedlostí. Podobně jako v minulosti i nadále platilo, že 
drobné majetky do 5 ha většinou nebyly spojeny s hospodářstvím rognonaských 
rolníků, ale byly obhospodařovány z okolí, ze sousedního Châteaurenardu a Bar-
bentanu. Nicméně určitý počet drobných rognonaských hospodářství do 5 ha již 
existoval, proti 2 roku 1645 jich bylo o sto dvacet let později 38. Podobný vývoj 
probíhal v téže době i v sousedním Ile-de-Barban, kde rovněž docházelo k roz-
prodávání velkých mas, patřících avignonským měšťanům, mezi početné neu-
rozené zájemce z místa a okolí.

Důsledkem drobení pozemkového majetku byl mimo jiné neustálý 
pokles počtu selské čeledi. Její potřeba byla v Rognonasu dosti veliká vzhledem 
k vysokým počtům dobytka, který tu byl chován. Ve Středomoří bylo zvykem, že 
dobytek byl v letních měsících vyháněn na horské pastviny, v jižní Francii hlavně 
do Alp a Pyrenejí, a lze předpokládat, že podobně tomu bylo i v Rognonasu. 
Alespoň by tomu nasvědčoval poměrně velký počet zdejších pastýřů. Tak roku 
1742 připadalo na 43 místních nájemců bastid a rolníků celkem 16 pastýřů, 10 
pacholků, ale jen 3 děvečky. V tom se Rognonas dost podstatně lišil od poměrů 
v Čechách, kde bylo s chovem hovězího dobytka výrazně spojeno najímání 
ženské čeledi. Podobný poměr se udržoval i v následujících letech, ale celkový 
počet čeledi klesal, zatímco počet usedlých rostl. Jestliže roku 1742 bylo ve vsi 
celkem 29 sloužících, o deset let později jen 20 a roku 1764 jen 15. V menších 
hospodářstvích pro ně zřejmě nebylo místo. Relativně malý počet čeledi však 
měl v Rognonasu ještě jednu příčinu. Tak jako jinde ve Středomoří, i zde bylo 
běžné, že ženatí synové často zůstávali s rodiči a pracovali v jejich hospodářství. 
Například berní deklarace z roku 1702 tu uvádí 5 ženatých synů, kapitace z roku 
1752 dokonce 11, pozdější kapitace 6-7. Potvrzuje se tu skutečnost, že Hajnalovo 
mechanické dělení Evropy na dvě poloviny podle typologie rodin, na oblast západ-
ní rodiny s převládající rodinou nukleární a východní s rodinou komplexní, není 
zcela na místě, že historické realitě je bližší vyčlenění zvláštního středozemního 

6  BOURGUIERE, André - KLAPISCH-ZUBER, Christianne – SEGALEN, Martine – ZONABEND, 
François: Histoire de la famille, 2, Le choc de modernité. Paris 1986, s. 25-58.
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typu, který se pohybuje někde mezi oběma výše uvedenými.6 V tomto směru 
byl ovšem mezi Rognonasem a českou vesnicí zásadní rozdíl, česká vesnice byla 
nepochybně „západnější“ než jihofrancouzská.

V 18. století nastaly také závažné změny v sociálním složení velkých 
pozemkových vlastníků. Část velkého pozemkového majetku totiž přešla z ru-
kou šlechty a měšťanstva do rukou místních rolníků z Rognonasu a dosavadních 
pachtýřů nájemných usedlostí. Roku 1645 byli v Rognonasu mezi vlastníky půdy 
nad 10 ha jen dva místní rolníci, podobně tomu bylo ještě roku 1702, naproti 
tomu v šedesátých letech 18. století bylo takových vlastníků již sedm, tvořili tedy 
plnou polovinu vlastníků této kategorie. Tři největší bastidy ovšem i nadále patřily 
majitelům vyššího stavu, jejich koupě nejspíše přesahovala finanční možnosti 
místních obyvatel.

Pronikání rolníků mezi velké pozemkové vlastníky i neustálý početní 
růst skupiny drobného rolnictva měly za následek, že podíl šlechty a měšťanstva 
na pozemkové držbě stále klesal, z 87,1% roku 1645 na pouhých 45,8% půdy 
v šedesátých letech 18. století. Byla to ovšem půda lepší bonity. Podobný vývoj 
probíhal, a to ještě výrazněji, v celé Dolní Provence. Růst počtu majitelů půdy 
i počtu usedlostí v Rognonasu v průběhu 18. století odpovídal skutečnosti, že 
v 16.-18. století došlo v západní Provence, zejména v údolí Rhôny, k prudkému 
demografickému rozvoji, který ostře kontrastoval se stagnací horských oblastí. 
Hory s velkými a obtížně přístupnými opevněnými vesnicemi přitahovaly oby-
vatelstvo v neklidné středověké epoše, ovšem se stabilizací poměrů v raném 
novověku ztrácely své dosavadní výhody. Růst obyvatelstva v nížinných oblastech 
si ovšem vynucoval rozšiřování ploch orné půdy, ať již vysoušením bažin, nebo 
klučením lesů a rozoráváním neplodné půdy, současně vedl i k drobení stávající 
pozemkové struktury. Koncem 17. století však bylo v Dolní Provence dosaženo 
v kultivaci nové půdy nejzazší hranice a východiskem ze slepé uličky se mohl stát 
jen přechod k intenzivnější kultuře, jíž se stalo vinařství a v 19. století zelinářství. 
Tak tomu bylo i v Rognonasu, který v 19. a v první polovině 20. století prožil další 
bouřlivý rozvoj, při němž se počet obyvatel zvýšil mezi léty 1821 a 1954 ze 700 
na 1905, tedy 2,7 krát. Mohutný populační rozvoj také vytvořil podmínky pro to, 
aby se dosavadní nevelký zárodek jádra vsi proměnil v lidnatou vesnici běžného 
typu. Rognonas tak definitivně ztratil svůj někdejší charakter avignonského 
„předměstí.“

Srovnání s českými poměry je nepochybně poučné. V mnoha směrech 
ukazuje značnou shodu vývoje v obou zemích, zejména pokud jde o populační 
vzestup v 18. století, vedoucí k významným změnám vesnické majetkové struk-
tury, projevujícími se zejména nárůstem počtu drobných rolnických hospodářství 
jen nepatrně vybavených půdou. Shoda panuje i v dělení obecních pastvin, které 
bylo součástí tohoto procesu, i v některých méně podstatných detailech. Na 
druhé straně však jsou tu i zřetelné rozdíly, jako je zejména držba svobodné půdy 
rolníky, velké pravomoci jejich samosprávy, produkující v hojné míře písemnosti, 
s jakými se u nás nesetkáváme, volný prodej jednotlivých parcel. Také rozptýlené 
osídlení, typické pro jižní Francii, u nás potkáváme spíše jen výjimečně. 

Na druhé straně ovšem Rognonas a sousední Ile-de-Barban nejsou 
právě nejvhodnějším materiálem pro srovnání vzhledem k svému specifickému 
charakteru, danému jejich blízkostí Avignonu a z ní vyplývající naprosté převaze 
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měšťanstva a šlechty mezi majiteli jednotlivých usedlostí. Ani tento jev ovšem 
u nás není zcela neznám, v raném novověku však byl zřetelně na ústupu. Naproti 
tomu ve středověku to byl jev poměrně běžný. Měl přitom různé podoby. Měšťané, 
případně šlechtici se zakupovali na jednotlivých poddanských usedlostech, 
například mlýnech, ve vsích osídlených jinak poddanými, ale byly také vesni-
ce, kde všechny usedlosti byly koupeny jednotlivými měšťany blízkého města, 
přičemž mohlo jít o osedlosti chápané jako šosovní, příslušné k blízkému městu, 
ale také o usedlosti ve vsi patřící některé feudální vrchnosti. Snahou této vrch-
nosti přitom bylo měšťanskou i šlechtickou držbu poddanských usedlostí omezo-
vat a rušit, což se projevovalo například omezovacími lhůtami, podmínkou, že 
půdu měšťan může prodat jen poddanému apod.,7 ale také vykupováním těchto 
usedlostí a jejich případným připojováním k vrchnostenským dvorům. Četné 
cenné zmínky o takových případech najdeme v monografiích a studiích o dějinách 
jednotlivých měst, avšak jako celek tento jev v raném novověku – na rozdíl od 
středověku – studován nebyl. Jde přitom o jev mimořádně závažný, zajímavým 
způsobem osvětlující sílu i ekonomické strategie českého měšťanstva. Pokud 
tento odskok českého historika do dějin jihofrancouzského venkova někoho pod-
nítí k jeho systematickému výzkumu, budu rád.

Zusammenfassung

Die Bevölkerungs- und Sozialentwicklung des provenceren Dorfes in der Frühneuzeit 
(Rognonas 1582-1789)

Eduard Maur

Der Aufsatz geht von der älteren Autors umfangreichen Studie vom Jahr 1968 aus, 
publizierte in Frankreich. Er wird hauptsächlich auf der statistischen Verarbeitung der Kataster 
vom Dorf Rognos bei Avignon gestützt. Er folgt insbesondere seine Bevölkerungsentwicklung 
im 16.-18. Jahrhundert und damit verbundete Veränderungen der Art der Besiedlung und 
Güterstände im Dorf. Das Dorf wurde ursprünglich von den 14 verstreuten Mietgehöften gebil-
det, die der Aristokratien und Bürger aus Avignon gehörten. Die Population wuchsen, insbe-
sondere im 18. Jahrhundert, und das vornehmlich dank der Immigration aus der dörflichen 
Umgebung. Zusammen damit kam man zum Gebröckel der ursprünglichen großen „Massen“ 
und zur Entstehung der zahlreichen kleinen bäuerlichen Anwesen, der allmählichen Abnahme 
des vermietelen Landes, dem Wachstum des Anteiles des Landes im Eigentum der Bauern, der 
Intensivierung der Landwirtschaft und den Anfängen der Konzentration der Besiedlung um die 
Kirche. Der Autor gleichzeitig macht aufmerksam auf die Verschiedenheit der quellenmäßigen 
Grundlage fürs Studium der französischen Agrargeschichte, hervorgehende aus der größeren 
persönlichen Freiheit des französischen Bauern und der größeren Ausmaß der Selbstverwaltung 
der ländlichen Gemeinde.

(překlad Lenka Králová)

7  PROCHÁZKA, V.: Poddanská nemovitost…, s. 167-172.
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PŮVOD OPAVSKÝCH ŽENICHŮ
(ROZBOR ODDACÍ MATRIKY Z LET 1626—1719)

JIŘÍ STIBOR

V Zemském archivu Opava je uložena také badatelsky velmi frekven-
tovaná sbírka matrik z regionu severní Moravy a Slezska. Tento uměle vytvořený 
fond postupně vznikal po vydání církevních zákonů v roce 1949, jímž se péče 
o vedení matrik a jejich uchování ujal stát. V současné době představuje opavský 
soubor téměř 10 200 matričních knih, vedených dříve římskokatolickými a evan-
gelickými farními úřady, nechybí ani knihy státních civilních úřadů.

Matriky jsou využívány v první řadě k úředním i soukromým studijním účelům, 
bývají však excerpovány také pro potřeby odborného a vědeckého výzkumu. Nejčastěji jde 
o zpracování vybraných matrik k dílčím demografickým studiím, k vyhledání životních 
dat umělců (např. malířů, sochařů, řezbářů) a představitelů uměleckých řemesel (např. 
zlatníků, zvonařů, varhanářů), příslušníků šlechtických rodů atd.

Takový zájem vzbuzovaly již v dřívějších dobách rovněž matriky římsko-
katolické fary v Opavě. Prvním z badatelů, kteří jim věnovali zásadní pozor-
nost, byl ing. Josef Nirtl (1886-1952), významný opavský vlastivědný pracovník 
a genealog,1 který se již ve třicátých letech minulého století ujal zpracování jmen-
ných rejstříků k nejstarším matrikám farního kostela Panny Marie.2 Poněvadž 
se zabýval především šlechtickou genealogií a důkladně se k této práci připravil 
studiem písemností ze stavovských fondů, využil své práce k publikování 
matričních záznamů o místních šlechtických rodech.3

Významným autorem řady zásadních studií o uměleckých řemeslnících 
ze Slezska a severní Moravy byl PhDr. Bohumír Indra (1912-2003).4 Jeho 
široký záběr se samozřejmě týkal i opavských matrik, z nichž pracně vyhledal 
životopisná data představitelů škály uměleckých řemesel, kteří v hlavním městě 
lichtenštejnského knížectví nacházeli četnou klientelu mezi církevními institu-
cemi, šlechtou a městským patriciátem.5

1  Šefčík, E.: Nirtl, Josef, ing. In: BSSSM 3, 82-83.
2  Zemský archív Opava (= ZAO), Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje. 1571-1949 

(1950). Rejstřík k rodné matrice Op 1-3 (1696-1720) pro období 1696-1719; Op 1-4; rejstřík 
k rodným matrikám Op 1-5 (1720-1739) a Op 1-6 (1730-1765) pro období 1720-1765, Op I-7; 
rejstřík k rodné matrice; Op 1-15 (1766-1808) pro období 1766-1793, Op 1-16; rejstřík k od-
dacím matrikám Op 1-8 (1627-1719), Op 1-9 (1720-1739), Op 1-10 (1730-1765) a Op 1-28 
(1766-1821) pro období 1627-1770, Op 1-11.

3  Nirtl, J.: Adelige Familien in schlesischen Matriken. In: Adler 11, Wien 1931-34, 413-432, 
438-443, 496-500, 525-528, 533-540; 12, 1935-1939, 95-99, 130-133, 146-150, 278-279.

4  Müller, K.: Indra, Bohumír, PhDr. In: BSSSM 5 (17), 75-77.
5  Indra, B.: Zvonaři v Opavě, Uničově a Litovli od poloviny 17. do 1. poloviny 19. století. In: ČSM 29, 1980, 

s. 61-80; Opavští cínaři od konce 15. do osmdesátých let 19. století. In: ČSM 32, 1983, s. 70-93.

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005
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Současně provedený výzkum má podstatně širší záběr a pohybuje 
se na samém rozhraní demografické studie a statistiky. Na rozdíl od pouhých 
sumárních součtů za jednotlivá léta a vyvození celkové vývojové tendence si klade 
poněkud náročnější cíl: zjistit, odkud vlastně pocházeli manželé Opavanek, a jak 
velký byl podíl příchozích odjinud na rozvoji města. K tomuto cíli dobře posloužila 
nejstarší oddací matrika opavské katolické farnosti z let 1626-1719.6 Kniha 
obsahuje celkem 500 číslovaných folií, a aby mohla naše studie vzniknout, bylo ji 
třeba celou důkladně prostudovat, což při nejednotném vedení zápisů, různorodé 
kvalitě jejich formy (rukopisy jednotlivých kněží) a obsahu nebyl právě snadný 
úkol.

Jazyk zápisů je téměř výhradně německý, pouze několik záznamů na 
počátku je českých. Snad je třeba poznamenat, že psaná podoba němčiny z období 
17. a 18. století je od její dnešní spisovné podoby značně odlišná. Nezdůrazňovali 
bychom tuto všeobecně známou skutečnost, pokud by neovlivňovala možnost 
spolehlivého čtení názvů měst a míst, která kněží psali často velmi libovolně 
podle ústního sdělení. To snad mohlo postačit, jestliže snoubenec pocházel 
z relativně blízkého okolí, ale u cizinců je dešifrace v některých případech tvrdým, 
až neřešitelným oříškem. Výrazně nám pomohlo, když kněz spolu s názvem místa 
poznamenal také zemi (např. Tyrolsko, Švábsko, Švédsko, Uhry, Slezsko), tato 
zásada se však z různých příčin neuplatnila důsledně. Pro příklady není třeba 
chodit daleko: Ratiboř se v zápisech ze čtyřicátých let objevuje ve tvaru Rothver, 
Ratfer, Krnov jako Gegendorf, či dokonce Kegendorf, Moravská Ostrava se skrývá 
pod názvem Oster, Ostra. S velkými obtížemi byla identifikována například místa 
Filach (správně Villach, Uhry), Kobrick (správně Kohlbruck, Bavorsko), zcela 
jsme museli rezignovat na lokalizaci jmen typu Danske, Lissa, Baunkoff apod. 
I ona však jsou dokladem o různorodém původu ženichů v Opavě a statisticky 
představují bezvýznamný zlomek.

Přestože zdejší městský patriciát si zčásti uchovával německý charak-
ter i v 16. století, v řadách měšťanů měl své místo i slovanský, respektive český 
živel. Známé události dánské okupace, následné potrestání viníků a důsledně 
uplatněná rekatolizace však způsobily citelné ztráty mezi starousedlíky a úbytek 
obyvatel se přirozeně doplňoval nově příchozími. Výrazně česká předměstí ve 
válečné vřavě zcela zanikla nebo jen živořila.

Zdá se, že k postupné proměně skladby obyvatel města přispívali 
výrazně vojáci. Tento nestálý a obavy vzbuzující element poznamenal také od-
dací matriku. Vedle pluků, které se ve městě zdržely jen krátce nebo procházely 
dále v čase třicetileté války, se později setkáváme se zdejší vojenskou posádkou, 
v nebezpečných časech zesílenou i vojáky zemské domobrany. Dokladem jsou 
časté sňatky vojáků, jichž bylo v letech 1636-1719 uzavřeno celkem 711, což 
představuje roční průměr 8,46. Bližším ohledáním jsme zjistili, že ve válečných 
dobách často ani jejich nevěsty nepocházely z Opavy, ale přišly sem odjinud jako 
neodmyslitelná součást vojenského týlu. Předpokládáme, že mnohé vojenské 
rodiny ve městě nezůstaly a stěhovaly se se svým plukem podle nutné potřeby dále.

Protože součástí opavské farnosti byly kromě vlastního města i sousední 
vsi Kylešovice, Kateřinky, Otice, Jaktař a Malé Hoštice, nacházíme mezi ženichy 

6  ZAO, Sbírka … Oddací matrika Op 1-8 (1627-1719).
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také mladé muže z venkovských obcí knížectví opavského a krnovského. Zajímavé 
je, že mezi obyvatele města dokázali zpravidla proniknout jen nejzámožnější 
z nich, zvláště synové dědičných rychtářů a mlynářů.

Vedle nich shledáváme poměrně časté příchody řemeslníků z jiných 
měst a městeček doslova z celé střední a západní Evropy. Protože Opava byla 
významným správním centrem a sídlem knížecích i zemských úřadů, nacházejí 
tu své místo i příslušníci inteligence (lékaři, advokáti), hospodářští úředníci okol-
ních panství, farní chrám byl vhodným místem také pro sňatky v zemi osedlé 
nebo vojenské šlechty.

Naposledy musíme zmínit časovou korekci, kterou jsme provedli 
v nejstarším období. V letech 1633 a 1634 byla zapsána pouze jména a příjmení 
ženichů bez dalších údajů, roky 1628 a 1635 jsou neúplné. Z těchto příčin jsme 
sondu zahájili až rokem 1636, přestože standardní vedení záznamů začíná teprve 
rokem 1641.7

Z provedeného výzkumu je možno vyvodit určité závěry, k nimž čtenáři 
poslouží přiložené tabulky.

Ve změněných podmínkách se Opava stala vítaným cílem příchozích 
z geograficky i historicky blízkého Horního Slezska, zejména z Ratibořska (Horní 
Slezsko celkem 442 případů). Poměrně vysoký podíl představuje blízká Racibórz 
(58), následovaná poněkud vzdálenější Pszczynou (26), kde byla katolická minori-
ta nucena hledat nevěsty stejného vyznání také v širším okolí.

Druhým v pořadí je nynější Německo (307), odkud přicházeli ponejvíce 
kvalifikovaní řemeslníci, výrobci uměleckých předmětů, kupci, ale také mnozí 
vojáci. Pocházeli převážně z Bavorska, Saska, Pruska a Švábska a výrazně 
přispěli k rychlé germanizaci místního patriciátu a agendy městského úřadu.

Třetím zdrojem přírůstků se stala Morava (269), zejména její severní část, 
odkud sem směřovali obyvatelé měst (zvláště Fulneka, Budišova, Dvorců, Nové-
ho Jičína, Olomouce) a pohraničních oblastí (Šumpersko), opět tedy převahou 
Němci.

Dolní Slezsko spolu s hrabstvím Kladským (138) se podílelo na počtu 
sňatků v porovnání s Dolním Slezskem necelou třetinou, v tomto případě výhradně 
germánskou.

Ženichové z Čech (107) se také rekrutovali z regionu tzv. Deutschböh-
men, ostatní města včetně Prahy měla na migraci zanedbatelný podíl. Rakušané 
se umístili v pomyslném žebříčku na předposledním místě (99), přesto i oni zaujali 
mezi opavskými měšťany důležitou pozici.

Zcela okrajově se v naznačených souvislostech jeví podíl přistěhovalců 
z Uher (21).

7  K identifikaci a určení jsme použili následujících pomůcek: MÜLLER, F.: Großes Deutsches 
Ortsbuch. Wuppertal-Barmen 1938; HOSÁK, L.: Historický místopis země Moravskoslezské. 
Praha 1938 (s ohledem na vymezení knížectví Opavského a Krnovského); TUREK, A.: Místo-
pisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy. Opava 2004; ROSPOND, S.: Słownik 
naźw geograf iczných Polski zachodniej i północnej. Wrocław - Warszawa 1951; CHORÓS, M. 
- JARCZAK, Ł. - SOCHACKA, S.: Słownik nazw miejscowych Górnego Śląska polsko-niemi-
ecki i niemiecko-polski, Opole, Kluczkork 1997; Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden 
und Ortschaften Osterreichs, Wien 1915; Velhagen Klasings Grosser Velksatlas, Bielefeld und 
Leipzig 1935; Statistický lexikon obcí v Republice Československé, I. Čechy, Praha 1924; II. 
Morava a Slezsko, Praha 1924.
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Významně ovlivnilo celkový počet sňatků blízké okolí: města, městečka 
a vsi knížectví opavského, krnovského a tzv. moravské enklávy (knížectví opavské 
451, krnovské 345, enklávy 82). Opavsko si až na výjimky (Bílovecko, Odersko, 
Vítkovsko, velkoheraltické panství) udrželo slovanský charakter, Krnovsko však 
rychle podlehlo germanizaci a české obce tvořily menšinu. Opavsko bylo vlastně 
jediným stálým zdrojem pro posílení české menšiny ve městě, která se omezovala 
výhradně na předměšťany, služebnictvo a chudinu. Mezi patriciátem se nepočetné 
rody domácího původu i cizí se slovansky znějícím příjmením rychle asimilovaly
v převážně německém prostředí.

Stejná národnost zřetelně převažuje i mezi vojáky nezjištěného původu 
(287) a dá se vyvodit i z charakteru jejich příjmení. Nic na předloženém obraze 
nemění 28 neurčitelných názvů míst.

Dále věnujeme pozornost četnosti sňatků v průběhu sledovaného ob-
dobí. Je třeba zdůraznit, že jejich počet značně kolísá od pouhých 41 v roce 1667 
až ke 158 v roce 1646, což je absolutní zjištěné maximum. Za obvyklý průměr lze 
považovat rozpětí mezi 60-90 svatbami. Výraznější vzestup zpravidla souvisí se 
sňatky vojáků, jejichž vysoký počet spadá zejména do posledních let třicetileté 
války, do období 1655-1657, 1663-1665, patrný je i v poslední dekádě 17. století
a znovu narůstá po roce 1707. Do týchž period patří nejvyšší podíly cizích 
ženichů.

Výzkum rovněž prokázal nespolehlivost a nepřesnost záznamů v oddací 
matrice pro léta 1637-1640, kdy zřejmě nebyl původ snoubenců důsledně evi-
dován. Přesto byla i tato část do práce pojata. I když si budeme vědomi velkého 
pohybu vojsk z místa na místo, zdá se nám celkový průměr necelých 39% přílivu 
nových přistěhovalců zcela reálný. Asi v málokterém městě by byly výsledky poz-
namenány takovou pestrostí způsobenou historickým vývojem Opavy a celého 
knížectví a jeho postupným splynutím s regionem Horního Slezska.

Charakter tohoto příspěvku snad potěší jubilanta, který významnou 
měrou přispíval k rozvoji moderní demografie, jíž věnoval podstatnou část své 
profesní kariéry. 
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Tabulka 1. Sňatky uzavřené v Opavě v letech 1636-1719 podle ženichů

Rok Místo původu ženicha Podíl
zastou-
pení pří-
chozích 
ženichů

(v %)

Počet 
vojáků 
mezi 

ženichy

Opava Opavsko, 
Krnovsko, 
moravské 
enklávy 

Čechy, 
Morava, 
Slezsko, 

Rakousko, 
Uhry

Cizina Vojáci
bez

určení 
místa 

původu

Celkem

1636 42 1 3 6 2 54 22,2 2
1637 57 1 1 3 3 65 12,3 3
1638 52 - - 1 - 53 1,9 -
1639 46 - 1 - 14 61 24,6 14
1640 70 1 2 - 3 76 7,9 3
1641 63 4 6 2 24 99 36,4 25
1642 61 11 14 7 1 94 35,1 3
1643 44 12 10 6 1 73 39,7 9
1644 52 10 14 10 1 87 40,2 3
1645 28 9 21 6 1 65 56,9 10
1646 112 13 24 7 2 158 29,1 27
1647 34 17 39 11 1 102 66,7 44
1648 41 12 23 12 3 91 54,9 31
1649 24 10 13 3 3 53 54,7 13
1650 49 8 6 3 1 67 26,9 4
1651 30 4 15 2 - 51 41,2 4
1652 25 13 13 3 1 55 54,5 7
1653 38 13 5 - 1 57 33,3 3
1654 31 16 9 - 1 57 45,6 2
1655 30 8 15 5 1 59 49,2 18
1656 30 12 26 6 4 78 61,5 30
1657 48 13 22 3 - 86 44,2 15
1658 56 8 20 1 - 85 34,1 7
1659 46 8 17 1 3 75 38,7 6
1660 35 8 13 1 6 63 44,4 6
1661 37 4 6 5 1 53 30,2 2
1662 45 11 11 2 3 72 37,5 2
1663 45 16 27 18 11 117 61,5 33
1664 31 10 19 7 4 71 56,3 18
1665 44 7 9 7 3 70 37,1 10
1666 51 3 10 1 2 67 23,9 3
1667 35 - 3 - 3 41 14,6 3
1668 48 6 11 1 4 70 31,4 4
1669 54 9 6 3 - 72 25,0 -
1670 51 9 15 2 4 81 37,0 3
1671 53 10 9 - - 72 26,4 1
1672 35 9 10 6 2 62 43,6 2
1673 48 7 7 2 1 65 26,2 -
1674 30 7 9 3 - 49 38,8 -
1675 31 10 11 1 - 53 41,5 -
1676 37 8 12 1 - 58 36,2 -
1677 55 15 9 2 - 81 32,1 -
1678 42 15 12 5 - 74 43,2 2
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Rok Místo původu ženicha Podíl
zastou-
pení pří-
chozích 
ženichů

(v %)

Počet 
vojáků 
mezi 

ženichy

Opava Opavsko, 
Krnovsko, 
moravské 
enklávy 

Čechy, 
Morava, 
Slezsko, 

Rakousko, 
Uhry

Cizina Vojáci
bez

určení 
místa 

původu

Celkem

1680 41 14 13 3 2 73 43,8 2
1681 37 15 14 2 3 71 47,9 3
1682 54 6 15 2 6 83 34,9 8
1683 40 13 8 5 9 75 46,7 9
1684 71 11 9 2 13 106 33,0 14
1685 73 11 10 6 6 106 31,1 7
1686 65 11 16 2 3 97 33,0 2
1687 61 17 14 5 4 101 39,6 4
1688 50 8 7 2 5 72 30,6 5
1689 36 7 8 2 5 58 37,9 5
1690 65 8 7 2 1 83 21,7 1
1691 56 9 18 4 20 107 47,7 19
1692 54 8 14 - 7 83 34,9 7
1693 62 5 3 1 19 90 31,1 19
1694 36 4 2 3 7 52 30,8 7
1695 58 10 12 3 16 99 41,4 16
1696 49 8 12 1 2 72 31,9 2
1697 52 11 16 3 6 88 40,9 16
1698 44 14 7 4 - 69 36,2 1
1699 39 8 15 6 - 68 42,7 1
1700 36 14 15 2 4 71 49,3 3
1701 39 9 5 - 2 55 29,1 2
1702 57 15 12 3 10 97 41,2 12
1703 43 10 11 3 4 71 39,4 7
1704 50 10 13 4 6 83 39,8 12
1705 36 17 14 5 2 74 51,4 7
1706 37 14 13 9 4 77 52,0 6
1707 72 21 26 6 3 128 43,8 34
1708 50 16 22 7 - 95 47,4 17
1709 48 14 17 7 7 93 48,4 15
1710 64 13 13 3 1 94 31,9 10
1711 46 18 14 2 2 82 43,9 6
1712 59 19 16 1 2 97 39,2 6
1713 52 13 12 3 1 81 35,8 3
1714 41 12 12 5 - 70 41,4 2
1715 56 21 15 3 - 95 41,1 3
1716 66 21 20 2 8 117 43,6 9
1717 69 12 18 5 6 110 37,3 7
1718 56 19 38 10 1 124 54,8 25
1719 55 10 8 1 1 75 26,7 1

Celkem 1874 878 1076 307 315 6612 39,0 711
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Tabulka č. 2: Nejčastější směry imigrace opavských ženichů (absol. čísla)

Horní Slezsko 442 Ratiboř 58
Pszczyna 26
Nysa 21
Cieszyn 20

Dolní Slezsko 
včetně Kladska

138 Głogów 20
Wrocław 15
Świdnica 7

Morava 269 Fulnek, Nový Jičín, 
Budišov nad Budišovkou, 
Dvorce, Olomouc

Čechy 107
Rakousko 99 Vídeň 12
Uhry 21

Z knížectví opavského se opakují nejčastěji Hradec 35
Bílovec 22
Vávrovice 22
Dolní Benešov 16
Jakubčovice 16

Z knížectví krnovského Krnov 52
Horní Benešov 31
Bruntál 29
Sudice 16

Z moravských enkláv Kietrz 13
Wlk. Pietrowice 8
Slavkov 9



Graf 1. Zastoupení příchozích ženichů v Opavě v letech 1636-1719 (v %)
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Zusammenfassung

Die Herkunft der troppaueren Bräutigame (Analyse der Trauungsmatrikel
aus den Jahren 1626-1719)

Jiří Stibor

Der Autor befasst sich in seinem Beitrag mit dem Thema, das bisher auf dem Rand der 
Aufmerksamkeit steht. Das ausführliche Studium der ältesten troppaueren Trauungsmatrikel 
aus den Jahren 1626-1719 ermöglichte die Aufarbeitung der übersichtlichen Tabelle, die den 
Anteil der angekommenen Bräutigame auf die gesamte Anzahl der geschlossenen Ehe zeigt. Die 
Forschung wies den ziemlich breiten geographischen Umfang der Orte nach, woher kamen die 
jungen Männer in die Stadt, oft mit dem Ziel die Familie hier gründen, für den Lebensunterhalt 
an. Beiseite beliessen wir die Arbeitsgliederung, trotzdem widmeten wir die besondere 
Aufmerksamkeit der zahlreichen Soldaten, ohne die man sich die Stadt mit der bedeutenden 
Garnison nicht vorstellen kann. Der beträchtliche Zuzug der Ankömmlinge aus Deutschland, 
Schlesien und auch den deutschen Gebiten von Böhmen und Mähren ermöglicht fast die ganze 
Germanisierung der Stadt und ihrer Verwaltung schon im Ende des Dreißigjährigekrieg zu 
begreifen. Erst die Vergleichung unseres Ergebnis (im Durchschnitt 39% der angekommenen 
Bräutigame) mit der ähnlichen Forschung der Matrikeln der anderen Städte in Mähren oder 
Schlesien könnte zuverlässig nachweisen, ob Troppau in diesem Hinblick über den gewohnten 
Durchschnitt hervorragte.

(překlad Lenka Králová)
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VENKOVSKÉ PODDANSKÉ OBYVATELSTVO PODLE VĚKU A RODINNÉHO
STAVU V 2. POLOVINĚ 17. STOLETÍ A V POLOVINĚ 19. STOLETÍ
(ANALÝZA PODDANSKÝCH SOUPISŮ PRO PANSTVÍ DOBROVICE)

MICHAELA HOLUBOVÁ

 Vedle církevních matrik jsou cennými prameny pro poznání demo-
grafické struktury historické společnosti nejrůznější seznamy a soupisy oby-
vatelstva vzniklé z popudu státní, církevní či patrimoniální správy. Přinášejí 
údaje o konkrétním vzorku populace v určitém čase. Nepostradatelným zdrojem 
informací jsou při studiu protostatistického období, ovšem jejich důležitost nijak 
neklesá ani v dobách pozdějších. Analýze poddanských soupisů mapující situaci 
na středočeském panství Dobrovice ve 2. polovině 17. století a v polovině 19. sto-
letí budou patřit stránky předkládané studie.
 První ze studovaných soupisů, Soupis poddaných panství Dobrovice, 
je datován k roku 1670, je zaměřen především na evidenci dětské složky popu-
lace. Vznikl snad během stavění sirotků, které probíhalo na zdejším panství vždy 
v závěru roku na dobrovickém zámku.1 V období, ve kterém zde doposud nebyly 
vedeny církevní matriky, zůstává jediným pramenem historicko-demografického 
bádání. Jeho zajímavost umocňuje možnost porovnání se záznamy soupisu pod-
daných podle víry z roku 1651 a berní ruly z roku 1654. Druhým z analyzovaných 
pramenů je Kniha soupisu lidu Dobrovice z roku 1846.2

 I když oba soupisy od sebe dělí více jak sto padesát let, byly do nich za-
znamenávány tytéž údaje a mají také obdobný způsob zápisu. Protože se územní 
rozsah panství Dobrovice během těchto let výrazně nezměnil, zahrnují oba sou-
pisy shodné teritorium.3 Evidují veškeré poddanské obyvatelstvo, tedy i všechny 
nepřítomné, kteří nebyli řádně propuštěni, naopak stranou jejich zájmu zůstali 
osobně svobodní jedinci, v případě dobrovického panství zejména vrchnostenští 
úředníci, roku 1846 pak navíc vedení panského cukrovaru.
 Česky psaný text má vlastní řád. Soupisy rozdělují poddané do tří skupin: 
děti živých rodičů, v roce 1846 je tato skupina nazvána sousedé, tedy usedlí poddaní, 
dále podruzi či obyvatelé a sirotci.4 V tomto pořadí byli poddaní obec po obci zapiso-

1  Státní okresní archiv (= SOA) Mladá Boleslav, Archiv města Dobrovice, Soupis poddaných 
panství Dobrovice, inv. č. I E 3.

2  SOA Praha, Fond Velkostatek Dobrovice-Loučeň II/15, Kniha soupisu lidu Dobrovice 1846, 68.
3  Panství Dobrovice bylo tvořeno městečkem Dobrovice a 25 vesnicemi. V roce 1670 pařila 

k dobrovickému panství ještě ves Sovolusky, ta ovšem již v 18. století patřila k sousednímu 
panství Křinec, naopak v soupisu chybí ves Nepřevázka, tu Valdštejnové získali až v závěru 
17. století. Údaje za ves Sovolusky byly přesto zařazeny mezi ostatní analyzované informace 
jako kompenzace za ves Nepřevázku.

4  Při městečku Dobrovici pro rok 1670 toto dělení není uváděno.

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005



34

váni. V soupisu z roku 1846 byli sousedé řazeni vzestupně podle domovních čísel, 
pod číslem domu či usedlosti byli ovšem zapsáni pouze držitelé a jejich rodiny, nelze 
tedy určit, kolik dalších podružských rodin v daném domě žilo. Jednotlivé stránky 
soupisu jsou rozděleny do rubrik. První obsahuje jména osob, druhá jejich věk, 
soupis z roku 1670 evidoval věk pouze u svobodných. Třetí kolonka byla ponechána 
nejrůznějším poznámkám, např. o službě dětí, učení či vandru, místu jejich pobytu, 
konkrétní povolání otce však bylo zaznamenáno jen výjimečně.
 Základní evidovanou jednotkou byla samotná rodina, nikoli domácnost 
s podruhy či čeledíny a děvečkami. Nejprve byl s odsazením zapsán otec s mat-
kou, pak následovaly všechny dosud svobodné děti podle věku od nejstaršího po 
nejmladší. Děti, které si již založily vlastní rodinu, nejsou při rodičích zmiňovány. 
Výjimku zde představují ti, jež se oženili nebo vdaly právě v roce vzniku soupisu, 
ti jsou často zapsáni dvakrát. Sirotci byli vedeni podle jména otce, mezi sirotky 
byl zařazen každý svobodný bez ohledu na věk a rovněž vdovy, které po smrti 
manžela nezůstaly v čele hospodářství.
 Je možno, že oba soupisy vznikly přepsáním staršího jmenného se-
znamu, a teprve do něj se pak při samotné evidenci chvatně doplňovaly právě 
aktuální údaje, nebo jednotlivé zápisy byly v průběhu daného roku podle potřeby 
aktualizovány. Tak jsou u některých osob připsány křížky, jinde jsou zase mezi 
řádky dopsány právě narozené děti, některé osoby jsou škrtnuty z důvodu sňatku 
a následně jsou zapsány na jiném místě v soupisu. Z těchto důvodů předcházela 
vlastnímu rozboru pramenů kontrola duplicity zapsaných osob, do konečné 
analýzy pak byly zahrnuty pouze osoby skutečně přítomné na dobrovickém 
panství v daném roce.
 Cílem této studie je především nabídnout srovnání venkovské zemědělské 
populace z doby dvacet let po skončení třicetileté války, která teprve pomalu 
obnovovala válkou zničené hospodářství, s populací téměř o dvě stě let mladší 
z poloviny 19. století. Sledována byla věková struktura poddaných, jejich složení 
podle rodinného stavu, zjišťována byla rovněž podoba rodiny.

PODDANÍ PANSTVÍ DOBROVICE VE 2. POLOVINĚ 17. STOLETÍ
Celkem soupis z roku 1670 jmenuje 2 665 osob. Mezi nimi se skrývají také již 
zemřelí lidé, kteří patrně zemřeli v průběhu doby uplynulé od posledního soupisu 
či až v průběhu roku 1670. Živých poddaných tak mělo dobrovické panství o 47 
osob méně.
 Zajímavější skupinu představují nepřítomní poddaní dobrovické vrch-
nosti, ať už se jednalo o dočasně nepřítomné mimo panství z důvodů služby či 
vandru, nebo o ty, kteří z panství zběhli, a vrchnostenským úředníkům nezbylo, 
než si poznamenat „neví se o nich.“ Při městečku bylo zapsáno 58 nepřítomných 
mužů a 35 žen, při vesnicích 271 nepřítomných mužů a 149 žen. Přibližně každý 
pátý evidovaný poddaný se tak nacházel mimo své panství. Osmina poddaných 
nepřítomných na panství se podle soupisu nacházela roku 1670 v Žitavě, kam 
odcházeli zdejší nekatolíci.
 Skutečně přítomných tedy bylo v městečku 212 mužů a 217 žen, na ves-
nicích 883 mužů a 893 žen. Celkem 2 105 poddaných. Průměrně žilo na zdejším 
panství v jedné vsi 67 obyvatel, největšími vesnicemi byly se 145 poddanými 
Žerčice, někdejší městečko, a Vinařice, v dalších šesti vsích žilo přes sto obyvatel.
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 Tyto údaje lze porovnat se situací po skončení třicetileté války. Z berní 
ruly se dovídáme, že po třicetileté válce zůstalo na dobrovickém panství 85 gruntů 
pustých, zcela opuštěny byly vsi Dolánky, Holé Vrchy, Sýčina, kde přečkal pouze 
kostel, a Prodašice.5 Ani po dvaceti letech nebyla situace v těchto místech o moc 
utěšenější. V Dolánkách žily 3 rodiny, dohromady jen 7 lidí, a v Prodašicích žili 
3 poddaní. V Holých Vrších, ani v Sýčině, nebyl nikdo zapsán. Přesto se počet 
obyvatelstva za dobu dvaceti let zvýšil. Soupis poddaných podle víry z roku 16516 
uvádí na dobrovickém panství 897 poddaných starších 12 let, z toho v městečku 
Dobrovice 284. O dvacet let později bylo v Dobrovici přítomných 276 mužů a žen 
starších 14 let, na vesnicích pak 1 007. Počet obyvatel se tedy v městečku nijak 
neproměnil, za to na vesnicích vzrostl téměř dvojnásobně.

Struktura poddaných podle věku a pohlaví
Podíl mužů a žen v populaci městečka byl vyrovnaný, na vsích ovšem převažovali 
muži. V Dobrovici představovali muži 49% a ženy 51% přítomného obyvatelstva. 
Podíl vesnických mužů přítomných na panství činil 53% a žen 47%.
 Jak již bylo uvedeno, do soupisu z roku 1670 byl věk zaznamenáván 
pouze u svobodných obyvatel. Dnes můžeme jen litovat, že písařům nestálo za to 
poznamenat si věk také u jejich rodičů, přesné údaje o staří tak nemáme pro 40% 
dobrovických poddaných produktivního a postproduktivního věku.

Tabulka 1: Podíl svobodných mezi skutečně přítomnými poddanými na panství 
Dobrovice podle pohlaví a věku v roce 1670 ( v % )

Věk Městečko Dobrovice Venkovské obce Panství celkem
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

0 - 4 11,3 12,9 12,1 13,4 16,3 14,7 13,0 15,5 14,2
5 - 9 12,3 10,1 11,2 13,6 12,1 12,9 13,3 11,7 12,5

10 - 14 11,3 13,3 12,4 11,7 14,2 12,9 11,6 14,1 12,8
15 - 19 12,3 10,6 11,4 12,4 12,0 12,2 12,4 11,7 12,1
20 - 24 7,1 7,4 7,2 6,7 4,7 5,7 6,8 5,2 6,0
25 - 29 1,4 0,9 1,2 1,2 0,3 0,8 1,3 0,4 0,9
30 - 34 0,5 - 0,2 0,3 - 0,2 0,4 - 0,2
35 - 39 0,9 0,5 0,7 0,5 0,1 0,3 0,5 0,2 0,4
40 - 44 - 0,5 0,2 - - - - 0,1 0,1
45 - 49 - - - 0,7 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4
50 - 54 0,9 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2
55 - 59 - - - - - - - - -

60+ - - - - - - - - -
nezjištěno 0,5 0,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2

celkem 58,5 57,6 58,0 60,7 60,3 60,4 60,3 59,7 60,0
počet pod. 212 217 429 883 793 1676 1095 1010 2105

5  CHALUPA, A. – ČECHURA, J. – RYANTOVÁ, M. (ed.): Berní rula 8-9, Boleslavský kraj. Praha 
2001.

6  PAZDEROVÁ, A. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Boleslavsko. 1-2. Praha 1994.
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 Do soupisu byly zapisovány i ty nejmenší děti, jejich věk byl většinou 
uváděn jako čtvrt, půl a tři čtvrtě roku. Na celém panství bylo do seznamu zane-
seno 74 kojenců, 29 chlapců a 45 dívek, celkem 3,5% populace celého panství. 
Vzhledem k tomu, že se tyto děti narodily právě v roce sepsání soupisu, mohly 
některé z nich uniknout evidenci, zvláště když u několika zápisů je patrno, že byly 
do soupisu vepsány dodatečně. Děti ve věku 1-4 let představovaly v městečku 8% 
obyvatelstva, na vsích jich bylo více, zde jejich podíl činil mezi chlapci 11%, mezi 
dívkami 12%. Poměr chlapců a dívek tohoto věku byl vyrovnaný, vždy kolem 
poloviny případů. Děti do 4 let věku představovaly čtvrtinu všech svobodných 
obyvatel panství.
 Děti a mladí lidé ve věkových skupinách 5-9, 10-14 a 15-19 let dosa-
hovali na obyvatelstvu panství přibližně stejného zastoupení. Do každé z těchto 
věkových skupin spadalo kolem pětiny svobodného obyvatelstva. Podíl chlapců 
z městečka v těchto skupinách kolísal mezi 11 a 12%. Dívky ve věku 5-9
a 15-19 let tvořily desetinu ženské populace městečka, ve věku 10-14 let jich zde 
žilo 13%. Na vsích byly opět tyto skupiny silnější. Z chlapců tady dosáhlo věku 
5-9 let 13,6%, kolem 11% jich patřilo do skupiny 10-14letých a osmina vesnic-
kých chlapců byla ve věku 15-19 let. Z vesnických dívek bylo 12% ve věku 5-9 
a 15-19 let, 14% jich bylo ve věku 10-14 let. Mezi 5-9letými a 15-19letými bylo 
v městečku i na vsích více chlapců, kolem 55%. Naopak ve skupině 10-14letých 
bylo více dívek, v městečku 55% a na vsích 52%.
 Právě ročníky 10-14letých a 15-19letých jsou zajímavé, mohou totiž 
představovat nejstarší potomky roku 1651 stejně starých svobodných mužů 
a žen, jejichž početnost byla oslabena třicetiletou válkou. Roku 1670 žilo na zdej-
ším panství o 7% více chlapců ve věku 10-14 let než roku 1651, podíl dívek 
v tomto věku se zvětšil o 6%. Nárůst mezi 15-19letými byl již mírný, jejich podíl 
vzrostl oproti roku 1651 kolem 1-2%.
 Údaje v kategoriích starších 20 let již neodpovídají skutečnosti, patrně 
z důvodů uzavírání manželství v tomto věku pokleslo zastoupení poddaných
ve věku 20-24 let o 5-6%. V městečku klesl počet svobodných obyvatel ze 49
ve věku 15-19 let na 31 ve věku 20-24 let, v následující věkové kategorii jich 
bylo pouze 5. Mezi 15-19letými převažovaly dívky s 52%, úbytek mužů v této 
skupině mohl být ještě způsoben jejich odchodem do služby či na tovaryšský 
vandr mimo panství. Teprve v následující věkové kategorii lze s jistotou hovořit 
o tom, že většina mladých lidí tehdy uzavírala sňatek, svědčí pro to i výrazně 
nižší podíl žen, ty se vdávaly mladší než muži. Poněkud odlišněji na tom byli 
svobodní lidé na vsích. Ve věku 15-19 let jich tady bylo ještě 205, ve věku 20-24 
již o sto méně a mezi 25-29letými bylo na vesnicích přítomno jen 13 svobodných 
lidí. Z poměru jejich zastoupení lze soudit, že se ženili a vdávaly mladší než jejich 
vrstevníci v městečku. Mezi dosud neprovdanými ženami na vsích dosahovala 
věku 20-24 let jen každá třináctá, zatímco v městečku byla tohoto věku svobodná 
každá osmá dívka. Muži vstupovali do manželství o něco později. Na vesnicích tak 
20-24letí tvořili devítinu, v městečku osminu mezi svobodnými muži. V dalších 
věkových kategoriích se svobodní jedinci vyskytovali jen sporadicky, vždy více 
mužů než žen.
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Struktura poddaných podle rodinného stavu a podoba rodiny
Celkem na dobrovickém panství bylo roku 1670 přítomno 1 263 svobodných, 
714 ženatých či vdaných a 99 ovdovělých poddaných, rodinný stav nebylo možno 
přesně určit u 29 osob.

Tabulka 2: Rodinný stav skutečně přítomných poddaných na panství Dobrovice 
v roce 1670 ( v %)

Městečko Dobrovice Venkovské obce Panství celkem
sv. žen./

vd.
ovd. nezj. sv. žen./

vd.
ovd. nezj. sv. žen./

vd.
ovd. nezj.

Muži 58,5 37,7 3,3 0,5 60,7 31,4 6,3 1,6 60,3 32,6 5,7 1,4
Ženy 57,6 37,3 4,1 1,0 60,3 34,8 3,4 1,5 59,7 35,3 3,6 1,4

Celkem 58,0 37,5 3,7 0,8 60,5 33,0 5,0 1,5 60,0 33,9 4,7 1,4

 Svobodní tvořili 60% poddaných, o 2% více jich bylo mezi vesnickým 
obyvatelstvem, každý třetí poddaný žil v manželství a ovdovělých poddaných bylo 
v soupisu zapsáno 5%, více mužů než žen.
 Již bylo uvedeno, že děti a sirotci byli evidováni podle příslušnosti 
k rodině. V městečku Dobrovice byli poddaní rozepsáni v 98 domácnostech.
Na vsích žili usedlí poddaní ve 265 domácnostech, podruzi zde tvořili 84 domác-
ností. Všechny zapsané domácnosti byly čistě rodinné, nikde nebyla připsána 
nepříbuzná osoba, v 70% případů se jednalo o rodinu nukleární. V městečku 
bylo ještě uvedeno 21 skupin sirotků, tedy potomků téhož otce, a na vsích 101, 
celkem 201 osob. Osiřelí svobodní sourozenci pravděpodobně nežili ve společné 
domácnosti, zvláště v případech usedlých poddaných však nelze takovou možnost 
vyloučit. To znamená, že každý desátý poddaný tak žil mimo rodinný svazek, 
oba jeho rodiče již zemřeli, ale vlastní rodinu si doposud nezaložil. Podíl sirotků
na svobodných činil 17,5%.7

7  Do tabulek 3 a 6 jsou pro úplnost zahrnuti rovněž poddaní vedeni v soupisu mezi sirotky. Sou-
rozenci, kteří jako sirotci byli vedeni pospolu, představují v tabulce „sourozenecké skupiny“.
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Tabulka 3: Skladba domácností8 mezi poddanými přítomnými na panství Dobrovice 
roku 1670 (v %)

Typ rodiny, domácnosti Městečko Dobrovice Venkovské obce Panství celkem
Jednotlivci:
svobodný muž 6,0 5,3 5,4
svobodná žena 1,7 3,3 3,0
ovdovělý muž 4,2 3,8 3,9
ovdovělá žena 6,7 1,6 2,6

Nukleární rodina:
samotný manželský pár 19,3 11,8 13,3
manželský pár s dětmi 47,1 48,2 48,0
vdovec s dětmi 1,7 8,7 7,2
vdova s dětmi 0,8 2,0 1,8
svobodná žena s dětmi 0,8 - 0,2

Rozšířená rodina: - - -
Komplexní rodina:
kmenová - 0,4 0,3
s výměnkem - - -
joint family - - -

Sourozenecké skupiny: 9,2 12,0 11,4
Neurčitá struktura: 2,5 2,9 2,9
Celkem 100,0 100,0 100,0
Počet 119 450 569

 Téměř polovina domácností v městečku byla tvořena manželským párem 
s dětmi. Pětina domácností patřila samotnému manželskému páru. Další pětinu 
domácností představovaly nerodinné domácnosti jednotlivců, v 5 případech 
šlo o vdovce, v 8 případech o vdovy, do této skupiny také patřilo 7 svobodných 
mužů a 2 svobodné ženy, kteří byli vedeni mezi sirotky. Jen ojediněle pak žily 
v městečku děti s ovdovělým rodičem. Sourozenecké skupiny či domácnosti 
sirotků zaujímaly v Dobrovici 9,2%.
 Stejně jako v městečku rovněž na vsích žilo nejvíce poddaných v rám-
ci rodiny tvořené rodiči a dětmi, patřila jim zde téměř polovina domácností. 
Samotných manželských párů tady bylo o 7,5% méně než v městečku. Naopak
na vsích bydlelo ve společné domácnosti více ovdovělých rodičů s dětmi, 39 
vdovcům a 9 vdovám s dětmi tak patřila každá desátá vesnická domácnost. 
Samotní jedinci zde vlastnili sedminu domácností. Mezi usedlými sousedy žilo 
9 vdovců a 4 vdovy, mezi podruhy 8 vdovců a 3 vdovy. Kromě jednoho svobod-
ného souseda patřili všichni svobodní muži i ženy mezi sirotky. Podíl souroze-
neckých skupin na vsích činil 12%.
 Zajímavý pohled na složení vesnických domácností se nabízí srovnáním, 
v němž bude respektováno členění poddaných samotného pramene mezi usedlé 

8  MAUR, E.: Základy historické demografie. Praha 1978, s. 98-99.
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a podruhy. Celkem bylo na vesnicích 265 domácností usedlých poddaných a 86 
podružských domácností. Na první pohled je zde zřejmá disproporce. Zatímco 
domácnosti jednotlivců mezi usedlými poddanými zaujímaly 5%, mezi podruhy 
byl jejich podíl dvakrát vyšší, 9,5% přitom patřilo samostatným vdovcům a 3,5% 
samostatným vdovám. Výraznější rozdíly jsou mezi jednotlivými typy nukleárních 
rodin. Samotných manželských párů bez dětí bylo mezi usedlými poddanými 13%, 
mezi podruhy jim patřila pětina domácností. Naopak rodiče s dětmi představovali 
dvě třetiny všech domácností usedlých, zatímco mezi podruhy žilo těchto rodin 
jen 43%. Vdovci, při nichž byly zapsány děti, vedli osminu domácností jak
ve skupině usedlých, tak i ve skupině podruhů. Kromě jedné podruhyně byly
na vsích ovdovělé ženy s ještě nedospělými dětmi vedeny jen mezi sirotky.

PODDANÍ PANSTVÍ DOBROVICE V POLOVINĚ 19. STOLETÍ
Zatímco pro evidenci poddaných z roku 1670 stačilo 50 listů menšího formátu 
svázaných do útlého sešitu, na soupis z roku 1846 již písaři spotřebovali 190 
listů. V polovině 19. století tak kniha soupisu lidu obsahuje celkem 8 050 jmen. 
Toto číslo, stejně jako roku 1670, zahrnuje všechny poddané, tedy i nepřítomné 
na panství či zemřelé ještě v průběhu pořizování soupisu. Oproti polovině
17. století poklesl podíl nepřítomných poddaných na 5%. V městečku Dobrovice 
u 10 mužů a u 19 žen soupis uvádí jiné místo pobytu než na dobrovickém pan-
ství, na vsích byli takto nepřítomni 154 muži a 202 ženy.
 Skutečně přítomných bylo na panství 7 487 poddaných, z nich 1 160 
obývalo poddanské městečko. Během uplynulých sto sedmdesáti šesti let tak 
vzrostl počet dobrovických poddaných o 72%. Průměrný počet obyvatel jedné vsi 
se zvýšil na 253, v nejlidnatějších vesnicích, ve Vinařicích a Žerčicích, žilo kolem 
450 poddaných.
 V poddanském městečku poloviny 19. století bylo evidováno 42% 
sousedů či měšťanů, 43% obyvatelstva zde spadalo do podružské vrstvy a sed-
minu jich soupis zařadil mezi sirotky. Na vsích bylo do vrstvy usedlých zařazeno 
52% poddaných, téměř třetina jich byla podruhy a 16% mužů a žen bylo sirotky. 
Během století a půl od soupisu z roku 1670 se tak vrstva usedlých sousedů
na vsích ztenčila o šestinu, která rozšířila řady podruhů.

Struktura poddaných podle věku a pohlaví
Soupis z roku 1846 je již zdrojem informací pro poznání věkové struktury 
všech poddaných přítomných na dobrovickém panství. Poměr mužů a žen byl 
vyrovnaný. Při městečku soupis uváděl 49,6% přítomných mužů a 50,4% žen,
na vsích bylo zapsáno 48,6% mužů a 51,4% žen.
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Tabulka 4: Struktura skutečně přítomných poddaných na panství Dobrovice podle 
pohlaví a věku v roce 1846 (v %)

Věk Městečko Dobrovice Vesnické obce Panství celkem
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

0 - 4 7,6 6,7 7,1 11,3 10,5 10,9 10,7 9,9 10,3
5 - 9 8,3 8,4 8,4 11,0 9,0 10,0 10,5 8,9 9,7

10 - 14 11,9 8,4 10,1 9,6 8,3 8,9 9,9 8,3 9,1
15 - 19 9,9 9,0 9,5 8,8 9,0 8,9 9,0 9,0 9,0
20 - 24 9,7 12,0 10,9 10,4 11,8 11,1 10,3 11,8 11,1
25 - 29 8,0 7,9 7,9 10,4 10,2 10,3 10,0 9,8 9,9
30 - 34 6,3 5,6 5,9 8,1 7,9 8,0 7,8 7,6 7,7
35 - 39 6,4 6,1 6,3 5,2 6,6 5,9 5,4 6,5 6,0
40 - 44 6,6 9,2 7,9 6,1 6,2 6,1 6,2 6,6 6,4
45 - 49 5,7 6,3 6,0 4,8 5,4 5,1 5,0 5,6 5,3
50 - 54 5,2 5,0 5,1 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
55 - 59 4,0 5,0 4,5 3,4 4,4 3,9 3,5 4,5 4,0
60 - 64 2,8 3,6 3,2 2,7 2,4 2,5 2,7 2,6 2,6
65 - 69 1,9 2,2 2,1 1,4 1,8 1,6 1,5 1,9 1,7
70 - 74 0,9 1,2 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7
75 - 79 1,0 0,7 0,9 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4

80+ 0,7 - 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3
nezjištěno 3,1 2,7 2,9 0,5 0,6 0,6 1,0 0,9 0,9

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
počet 575 585 1160 3077 3250 6327 3652 3835 7487

 Nejmladší děti do 4 let věku představovaly desetinu populace celého 
panství, od 2. poloviny 17. století nastal v této věkové kategorii pokles o 4%, 
je však možné, že především kojenci nebyli pečlivě sledováni, soupis nejčastěji 
uvádí jako nejnižší věk 1 rok, jen výjimečně byl určován věk v měsících. Ale ani 
zastoupení starších dětí nedosahovalo úrovně roku 1670, tehdy děti do 15 let 
tvořily 40% všech poddaných, roku 1846 jejich podíl na dobrovické populaci činil 
29%. Ve věku 5-9 let v městečku byla dvanáctina obyvatel, na vsích desetina 
poddaných. Naopak ve věku 10-14 let bylo více lidí na vsích, přibližně každý 
jedenáctý, v městečku jich bylo 10%. Poměr chlapců a dívek v městečku byl
ve věkových skupinách 0-4 a 5-9 let vyrovnaný, jen ve věku 10-14 let s 58% 
výrazně převažovali chlapci. Na vsích bylo vždy více chlapců než dívek, kolem 52%.
 Muži a ženy v produktivním věku zaujímali na populaci panství
po 62%. Kolem 9% poddaných bylo ve věku 15-19 let. Silné ročníky představovali 
mladí lidé mezi 20-24 lety, tato skupina byla nejpočetnější, tvořila devítinu 
zdejších poddaných. Desetinu obyvatelstva panství představovali 25-29letí, 
ovšem v městečku jejich podíl činil jen 8%. V následujících věkových skupinách 
již zastoupení poddaných postupně klesalo od 8 po 5%. V řadách obyvatel panství 
produktivního věku se dostalo mužům i ženám většinou vyrovnaného zastoupení. 
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V městečku výjimku představovaly ročníky 20-24letých s 56% žen a 40-44letých 
s 59% žen. Mezi poddanými na vsích výrazně převažovaly ženy ve skupině
20-24letých s 55%, ve skupině 45-49letých rovněž s 55%, nejvíce žen však bylo 
mezi 35-39letými – 57%.
 Nejméně zastoupeny byly mezi poddanými ročníky postproduktivního 
věku, mužů starších 60 let zde bylo 6%, žen starších 55 let 10%, ve věku nad 60
let činil jejich podíl 7%. Ve starších věkových kategoriích v rámci celého panst-
ví postupně žen ubývalo, odlišně ovšem vyzní srovnání městečka a vesnic. 
V městečku bylo mezi 55-74letými obyvateli vždy více žen, jejich podíl se pohy-
boval mezi 54-58%, teprve u 75-79letých dosáhli muži vyššího zastoupení s 60%, 
4 obyvatelé starší 80 let byli muži. Na vsích byl poměr mužů a žen mezi staršími 
lidmi vyrovnaný, výrazný nepoměr byl zjištěn pouze u 55-59letých a 65-69letých, 
mezi nimiž zaujímaly ženy po 57%. Na vsích bylo zapsáno rovněž 12 mužů
a 6 žen starších 80 let.

Struktura poddaných podle rodinného stavu a podoba rodiny
V polovině 19. století žilo na dobrovickém panství 4 290 svobodných, 2 730 
ženatých či vdaných, 423 vdovci a vdovy a 44 obyvatel, u nichž nebylo možno 
zjistit rodinný stav.
Tabulka 5: Rodinný stav skutečně přítomných poddaných na panství Dobrovice 
v roce 1846 ( v % )

Městečko Dobrovice Vesnické obce Panství celkem
sv. žen./

vd.
ovd. nezj. sv. žen./

vd.
ovd. nezj. sv. žen./

vd.
ovd. nezj.

Muži 56,5 37,4 2,8 3,3 59,2 37,4 3,0 0,4 58,8 37,4 2,9 0,9
Ženy 53,2 36,4 9,0 1,4 56,4 35,4 8,1 0,1 55,9 35,6 8,2 0,3
Celkem 54,8 36,9 5,9 2,4 57,8 36,4 5,6 0,2 57,3 36,5 5,6 0,6

 Svobodní lidé představovali 55% populace městečka a 58% vesnické 
populace. Vyskytovali se téměř ve všech věkových skupinách. Jejich zastoupení 
postupně klesalo ve prospěch ženatých či vdaných od 15 let věku, podíly svobod-
ných na vsích se přitom snižovaly rychleji než v městečku. Mezi 15-19letými se 
v městečku vyskytly 3 vdané ženy, na vsích žil v manželství 1 muž a 16 žen. Tři 
čtvrtiny vesnických mužů, v městečku dokonce 80%, ve věku 20-24 let byly roku 
1846 ještě svobodnými, žen tohoto věku bylo svobodných 70% na vsích a o 5% 
více v městečku. Až mezi lidmi staršími 30 let žila většina v manželství, nicméně 
část obyvatelstva nikdy sňatek neuzavřela. Desetina mužů a sedmina svobod-
ných žen překročila hranici 30 let. Nejvíce svobodných zůstávalo mezi vesnickými 
ženami, o něco méně se jich našlo v městečku. Zastoupení neprovdaných žen 
v jednotlivých věkových kategoriích se pohybovalo mezi čtvrtinou a desetinou 
případů. Mužů, kteří se nikdy neoženili, zůstávalo na vsích kolem desetiny 
v každé věkové skupině, v městečku se po 50. roce života nevyskytl žádný svo-
bodný muž.
 Lidé žijící v manželství představovali 36% obyvatelstva panství. Zatímco 
na vsích polovina mužů a 57% žen ve věku 25-29 let již žilo v manželství, 
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v městečku zůstávalo v tomto věku ještě 63% mužů a dvě třetiny žen stále svo-
bodných. Teprve mezi 30-34letými muži v městečku byla nadpoloviční většina 
ženatých – 56% mužů, žen v městečku bylo provdaných 73% a stejné hodnoty 
u této věkové skupiny dosahovalo zastoupení ženatých a vdaných na vsích. Kolem 
70% se pohybovaly podíly ženatých a vdaných mezi 35-39letými v městečku,
na vsích bylo v tomto věku ženatých 87% mužů, vdaných žen zde byly tři čtvrtiny, 
což byl nejvyšší podíl vdaných mezi vesnickými ženami. Ženatí muži na celém 
panství tvořili i v dalších věkových kategoriích vysoké podíly – kolem 80-90%. 
Zastoupení vdaných vesnických žen se ovšem zatím snižovalo, přibývaly vdovy 
a stále zůstávalo kolem desetiny až pětiny svobodných žen, u nichž je možno 
hovořit o definitivním celibátu. 
 Mezi ovdovělými lidmi byl zřejmý nepoměr pohlaví, na panství byla 
zapsána jen 3% vdovců, každá dvanáctá žena však byla vdovou. Nejmladší vdovy 
byly mezi vesnickými ženami, ojediněle se začínaly vyskytovat mezi 20-24letými, 
vyšší úrovně dosáhl jejich podíl až mezi 35-39letými a nadále jich přibývalo. 
V tomto věku se vdovci poprvé vyskytli mezi vesnickými muži, rovněž nejmladší 
vdovy z městečka patřily do této věkové kategorie. Zatímco na vsích byla ve věku 
40-49 let již každá desátá žena vdovou, ve věku 50-59 jich zde byla třetina a mezi 
ženami staršími 60 let bylo ovdovělých žen 70-80%, podíl vdovců na vsích dosáhl 
úrovně 10% až mezi 55-59letými, jejich zastoupení nebylo v žádném věku tak 
vysoké jako u žen. Rovněž vdov z městečka bylo v jednotlivých věkových sku-
pinách méně, jejich zastoupení až do 74 let nikdy nepřekročilo hodnotu 60%. 
Nejméně vdovců na celém panství žilo v městečku, v každé věkové skupině po 55. 
roce představovali kolem pětiny případů.

Graf 1. Poměr zastoupení mužů podle rodinného stavu a věku na panství Dobrovice 
roku 1846 (v %)
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 Skladba domácností, jak vyplývá ze soupisu z roku 1846, se od druhé 
poloviny 17. století výrazněji neproměnila. V poddanském městečku bylo zapsáno 
122 sousedských a 135 podružských domácností, zároveň zde bylo vedeno 74 
domácností či skupin sirotků. Poddaní z vesnic byli evidováni po 702 soused-
ských a 607 podružských domácnostech, sirotci představovali 464 domácností.

Graf 2. Poměr zastoupení žen podle rodinného stavu a věku na panství Dobrovice 
roku 1846 (v %)
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Tabulka 6: Skladba domácností mezi poddanými přítomnými na panství Dobrovice 
roku 1846 (v %)

Typ rodiny, domácnosti Městečko Dobrovice Venkovské obce Panství celkem
Jednotlivci:
svobodný muž 1,8 2,9 2,7
svobodná žena 4,0 4,3 4,2
ovdovělý muž - 2,4 2,0
ovdovělá žena 3,3 4,2 4,1

Nukleární rodina:
samotný manželský pár 15,4 13,4 13,7
manželský pár s dětmi 47,1 49,1 48,8
vdovec s dětmi 4,0 2,5 2,7
vdova s dětmi 9,4 9,3 9,3
svobodná žena s dětmi 0,6 1,1 1,0

Rozšířená rodina: - - -
Komplexní rodina:
kmenová 4,2 4,0 4,0
s výměnkem - - -
joint family - - -

Sourozenecké skupiny: 4,8 6,0 5,9
Neurčitá struktura: 5,4 0,8 1,6
Celkem 100,0 100,0 100,0
Počet 331 1773 2104

 Na celém panství byly nejrozšířenější nukleární rodiny, byly jich tři 
čtvrtiny všech domácností. Jak v městečku, tak na vsích tvořily polovinu domác-
ností rodiny rodičů s dětmi. V Dobrovici jich bylo více mezi podruhy – 62%,
na vesnicích naopak mezi usedlými – 77%. Každou šestou domácnost v městečku 
a každou sedmou na vsích obýval manželský pár bez dětí. Pokaždé bylo těchto 
domácností více mezi podruhy, představovaly mezi nimi čtvrtinu případů. 
S větším zastoupením vdov než vdovců mezi obyvateli panství souvisí i větší podíl 
jejich domácností, vdovám s dětmi patřila téměř desetina domácností v městečku 
i na vsích. Zatímco v městečku domácnosti, v jejichž čele zůstala nadále vdova 
s dětmi, zaujímaly podíl 7,4%, ve vesnických hospodářstvích to bylo pouze v 5% 
případů. Většina vdov byla zapsána mezi sirotky. V městečku tak sirotci s mat-
kami představují 30% a na vsích 28% případů. Ovdovělý soused zůstal s dětmi 
v městečku v 6%, na vsích pouze ve 2% případů. Více vdovců s dětmi bylo zazna-
menáno mezi podruhy, 4,5% v městečku a 5,4% na vsích. Na panství se rodin, které 
je možno na základě soupisu charakterizovat jako komplexní kmenové, vysky-
tovala 4%. Ve všech případech nejmladší generaci zastupovaly nemanželské děti.
 Jednotlivcům patřila v městečku každá jedenáctá a na vsích každá 
sedmá domácnost. V městečku byly, až na jednu vdovu po sousedovi, zastou-
peny sirotky. Na vsích byl mezi usedlé zapsán 1 samostatný svobodný muž, 3 
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vdovci a 4 vdovy, z podružských domácností 7% patřilo samotnému vdovci. Jako 
samotní sirotci zde bylo vedeno 11% svobodných mužů, 16% svobodných žen 
a 15% vdov. Sourozenecká uskupení sirotků zaujímala v městečku podíl 5,4%
a na vsích 6%.

Závěr
Tato studie měla poskytnout pohled do venkovské poddanské společnosti 2. po-
loviny 17. století a do společnosti poloviny 19. století. Přestože první z ana-
lyzovaných pramenů neposkytuje tolik informací o evidovaných poddaných jako 
mladší soupis, bylo možno oba prameny v některých bodech porovnat. Údaje ze 
soupisu z roku 1670 byly navíc konfrontovány s dalšími prameny, jako byl soupis 
poddaných podle víry z roku 1651 a berní rula z roku 1654. Bylo tak zjištěno, 
že za dvacet let po ukončení třicetileté války nebyly sice všechny poničené vsi 
doposud obnoveny, za to ale počet vesnického obyvatelstva stoupl dvojnásobně.
Po 176 letech pak žilo na zdejším panství téměř o tři čtvrtiny více poddaných.
 Mezi oběma soupisy tak došlo k výraznému navýšení počtu obyvatel-
stva, věková struktura však doznala změn. Významný podíl na populaci panství 
roku 1670 měla dětská složka, představovala 40% obyvatelstva. Roku 1846 bylo 
evidováno o desetinu méně dětí mladších 15 let než roku 1670. S nárůstem počtu 
obyvatelstva souvisí rovněž změna v jeho sociální skladbě, jedná se o zvětšení 
vesnické podružské vrstvy oproti předchozímu období. Tyto proměny tak posky-
tují nové otázky dalšímu výzkumu.
 Naopak žádné výrazné změny neprodělalo složení obyvatelstva podle 
rodinného stavu a skladba domácností. Svobodní zaujímali podíl kolem 60%, lidé 
žijící v manželství tvořili třetinu populace a podíl vdovců a vdov dosahoval 5%. 
Z analýzy skladby obyvatelstva podle věku a rodinného stavu vyplývá, že nejdříve 
uzavírali sňatek poddaní na vsích, a teprve o něco později lidé v městečku, 
vždy dříve ženy než muži. Ne všichni poddaní však během svého života prošli 
manželstvím. Desetina až pětina žen všech věkových kategorií zůstala trvale 
svobodná, mužů v definitivním celibátu bylo méně. Rovněž vdov se vyskytovalo 
v populaci panství více než vdovců, obzvláště na vsích dosahovaly vysokého za-
stoupení, menší zastoupení mužů mezi vdovci je dokladem jejich větších šancí
na další sňatek.
 Všichni poddaní byli evidováni v rodinných domácnostech bez účasti 
nepříbuzných osob. Nelze však soudit, že tyto domácnosti tvořily uzavřené sku-
piny lidí. Domácnosti, jak se jeví na základě soupisů, jsou odrazem způsobu vrch-
nostenské evidence. Z církevních matrik i z pozemkových knih vyplývá, že téměř 
při všech venkovských usedlostech existoval výměnek, na řadě hospodářství žili 
i podruzi. Venkovská usedlost tak jistě byla tvořena širším společenstvím lidí, než 
byly evidované domácnosti.
 Rozložení jednotlivých typů domácností mezi usedlými sousedy a po-
druhy napovídá mnohé o životním cyklu venkovského obyvatelstva. Lze se do-
mnívat, že mezi podruhy byli kromě lidí, jež prožili v podruží celý život, počítáni 
také výminkáři, kteří již předali hospodářství mladší generaci, ale zároveň také 
mladí nástupci, čekatelé. Svědčí o tom, zvláště v soupisu z roku 1846, časté 
přepisování jmen u jednotlivých sousedských usedlostí. V některých případech 
tak byli rodiče škrtnuti a na jejich místo dopsán mladý syn s manželkou, nebo 
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byl naopak škrtnut syn s poznámkou o sňatku, tito lidé vyřazení z původního 
místa pak byli vždy doplněni mezi podruhy. Jak dokazuje porovnání se záznamy 
v oddacích matrikách, někteří z těchto synů byli dědici otcovského hospodářství. 
To znamená, že ne vždy se stal mladý muž hospodářem bezprostředně po sňatku. 
Poddaný tak mohl projít změnou sociálního postavení několikrát za život.
 Rozbor soupisů poddaných z let 1670 a 1846 přinesl prohloubení 
některých zjištění o způsobu života venkovských poddaných, které byly pro 
dobrovické panství zjištěny z rozboru oddacích matrik. Zároveň však tato analýza 
poskytla podněty dalšímu výzkumu a nabídla k řešení nové otázky. To se týká 
především změn, které byly zjištěny při porovnávání obou pramenů.

Zusammenfassung

Die ländliche Untertanenbevölkerung nach dem Alter und Familienstand
in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts und in der Hälfte des 19. Jahrhunderts

(Analyse des Untertanenverzeichnisses für die Grundherrschaft Dobrovice)

Michaela Holubová 

Diese Arbeit hatte den Blick in die ländliche Untertanengesellschaft der 2. Hälfte des 
17. Jahrhunderts und in der Gesellschaft der Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgrund der Analyse 
der Untertanenverzeichnisse zu bieten. Es wurde festgestellt, dass die gesamten abgenutzten 
Dörfer zwar zwanzig Jahre nach der Beendung des Dreißigjährigen Krieges bisher nicht erneuert 
wurden, dafür aber die Anzahl der Dorfbevölkerung stieg zweifach hinauf. Nach 176 Jahren leb-
ten die Untertanen fast über drei Viertel mehr auf der hiesigen Grundherrschaft.

Der bedeutende Anteil auf der Population der Grundherrschaft hatte die kindliche 
Schicht im Jahr 1670, sie stellt 40% Bevölkerung vor. Trotzdem es unter beiden Verzeichnissen 
zur markanten Erhöhung der Anzahl der Bevölkerung gelangte, die Altersstruktur gelangte zu 
den Veränderungen. Hauptsächtlich im Jahr 1846 wurde um das Zehntel weniger Kinder jünger 
als 15 Jahre indessen 1670 erfaßt. Mit der Vermehrung der Anzahl der Bevölkerung hängt die 
Veränderung in ihrem sozialen Aufbau zusammen, es handelt sich um die Vergrößerung der 
ländlichen Tagelöhnersschicht gegenüber dem vorigen Zeitabschnitt.

Dahingegen keine ausdrucksvollen Veränderungen machte die Zusammnesetzung 
der Bevölkerung nach dem Familienstand und der Aufbau der Haushalte durch. Die Ledigen 
nahmen den Anteil um 60% ein, die Leute lebenden in der Ehe bildeten ein Drittel der Population 
und der Anteil der Witwer und Witwen erreichte 5 %. Die Ehe schloßen zuerst die Untertanen an 
den Dörfer und erst um etwas später die Leute im Städtchen, immer früher Frauen als Männer. 
Nicht alle Untertanen gingen durch die Ehe jedoch im Laufe ihres Lebens durch. Das Zehntel bis 
Fünftel der Frauen der gesamten Alterskategorien blieb ständig ledig, Männer im dauerhaften 
Zölibat waren weniger. Gleichfalls die Witwen kam man in der Population der Grundherschaft 
mehr als Witwer vor, kleinere Vertretung der Männer ist der Nachweis seiner größer Chancen 
auf die weitere Heirat.

Alle Untertanen wurden in den Familienhaushalten ohne die Teilnahme der unver-
wandten Personen registriert. Die Verteilung der einzelnen Typen der Haushalte zwischen ansäs-
sigen Nachbarn und Tagelöhner deutete manches um den Lebenszyklus der Landbevölkerung 
an. Man kann vermuten, dass die Ausgedinger, die die Wirtschaft schon der jüngeren Generation 
übergaben, und gleichzeitig auch die jungen Nachfolger, Anwärter, unter den Tagelöhner außer 
den Leuten, die in der Abhängigkeit das ganze Leben durchlebten, auch gerechnet wurden. 
Es bedeutet, dass der junge Mann nicht immer unmittelbar nach der Heirat den Wirtschafter 
wurde. Der Untertan konnte so die Veränderung der sozialen Stellung mehrmals im Leben hin-
durchgehen.

(překlad Lenka Králová)
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VLIV VÁLEK O RAKOUSKÉ DĚDICTVÍ NA OBYVATELSTVO
FRÝDKU A MÍSTKU

RADEK LIPOVSKI

„Když tento silný a udatný půlnoční lev se dostal na hranice sle[z]ské do Frýdku, 
tehdy [1741] Moravané přestrašeni řvaním jeho udatné zbroje, vypravili lid na od-
poru tomu nepřátelu zbrojný na hranicu moravskú do Mís[t]ka.“

(Kniha poctivého cechu súkenického založeného v knížecím městě Místku)1 

Silným a udatným lvem z uvedeného citátu byl míněn pruský král Friedrich II., 
jenž chtěl využít nejisté situace v habsburské monarchii po nastoupení Marie Te-
rezie k připojení hospodářsky významného Slezska ke své říši. Celé období vlády 
Marie Terezie (1740-1780) pak bylo poznamenáno těžkými válečnými konflikty, 
které se přímo týkaly českých zemí a které ukončily poměrně dlouhé období 
míru.
Města Frýdek a Místek oddělovala tehdy stejně jako dnes hranice mezi Slezskem 
a Moravou, přičemž obě města měla od středověku pomezní strážní funkci, takže
ve slezských válkách musela nutně sehrát důležitou roli, což ostatně hezky ukazuje 
i zmíněný citát. Všechny války vedené Marií Terezií, tzn. slezské války, sedmiletá 
válka a tzv. bramborová válka, měly vliv na populaci obou měst a odrazily se proto 
v demografických ukazatelích stanovených v následující historicko-demografické 
analýze na základě excerpce matrik moravského Místku a slezského Frýdku. Pro 
analýzu bylo zvoleno období 1731-1780, tedy včetně posledního desetiletí před 
nástupem rakouské císařovny, které slouží jako porovnání předválečné a válečné 
doby, a navíc obsahují velkou „neválečnou“ demografickou krizi, tzv. hladová léta 
1736-1738, takže umožňují srovnat rozdílné příčiny krizového vývoje.
 Hladomor způsobil pochopitelně obrovský vzestup úmrtnosti v důsledku 
oslabení obyvatelstva, které nebylo schopno vzdorovat epidemiím. Pro místeckou 
populaci znamenal dokonce vůbec největší nárůst počtu úmrtí za celé sledované 
padesátileté období (viz graf č. 1).2 V porovnání s touto krizí měly slezské války 
na křivku mortality obou měst malý vliv. Příčinou byl zřejmě přes značný po-
hyb vojenských jednotek na Frýdecko-Místecku poměrně slabý výskyt epidemií. 
Poněkud zvýšené množství zemřelých se v obou městech vyskytlo v letech 1741-
1742, 1745 a 1748, přičemž přinejmenším roku 1745 bylo způsobeno zřejmě 
nějakou dětskou epidemií, protože od května do července zemřelo v Místku 45 

1  Převzato z citace viz DOKOUPIL, Lumír: Frýdek Místek v období pozdního feudalismu. In: 700 
let Frýdku Místku. Frýdek Místek 1965, s. 70.

2  Všechny grafy byly vypracovány v absolutních číslech, protože počty obyvatel obou měst byly 
zhruba na stejné úrovni, takže výsledky součtů jsou dobře srovnatelné. Vzhledem k úhrnům 
narozených a zemřelých lze odhadovat, že v Místku byla populace o něco málo větší. 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005
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dětí (z celkových 65 za rok) a ve Frýdku 26 dětí (z celkových 50). Pouze roku 1748 
mírně mezi zemřelými převažovali dospělí, ale v tomto případě nic nenaznačuje 
epidemický projev. Dalo by se předpokládat, že vojska s sebou šířila nemoci posti-
hující dospělé obyvatelstvo, ale na úmrtnosti frýdeckých ani místeckých obyva-
tel se něco takového víceméně neprojevilo, a to ani v následujících konfliktech.
Ve Frýdku byla z hlediska úmrtnosti krizová léta 1750, 1751, 1754-1755, 1758-
1760, 1762, 1766, 1770, 1773-1776 a 1779, v Místku 1750, 1751, 1754-1755, 
1758-1759, 1762, 1766, 1769-1770, 1772-1775 a 1778-1779, tedy v podstatě 
stejná. Všechny tyto demografické krize a výkyvy způsobily převážnou mírou 
dětské epidemie, nebo alespoň choroby zasahující většinou dětskou složku popu-
lace, takže na křivce úmrtí vlastně válečná léta zachytit nelze.
 Přesto úmrtní matriky válečné události určitým způsobem zaznamenaly. 
Pokud došlo k nějakému střetu poblíž měst, pak padlí museli být někde pohřbeni. 
Přesně to se stalo roku 1741, poté co dorazily do Místku posily, jak se píše ve vý-
še uvedeném citátu. Autor knihy místeckého soukenického cechu dále uvádí, 
že místecký lid vtrhl do Frýdku, ale nebyl příliš úspěšný a naopak „…nepřátela 
na sebe rozdražnil, kterýžto dostanúce pomoc ze Skočova, Těšína, Fryštátu a Bo-
humína rozmocněný v síle dvuch tisícův dne 18. february na Místek udeřil po 
polednu…“3 Pruská vojska pak město několik dní plundrovala, oloupila obyvatele, 
zapálila několik domů a zanechala po sobě 18 zabitých mužů.4 V místecké ma-
trice zemřelých bylo 21. února 1741 zapsáno: „Sepulti sunt nominatim Francis-

3  700 let Frýdku Místku…, s. 70.
4  Tamtéž.

Graf č. 1 – Křivka úmrtí ve Frýdku a Místku za léta 1731–1780

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1
7
3
1

1
7
3
2

1
7
3
3

1
7
3
4

1
7
3
5

1
7
3
6

1
7
3
7

1
7
3
8

1
7
3
9

1
7
4
0

1
7
4
1

1
7
4
2

1
7
4
3

1
7
4
4

1
7
4
5

1
7
4
6

1
7
4
7

1
7
4
8

1
7
4
9

1
7
5
0

1
7
5
1

1
7
5
2

1
7
5
3

1
7
5
4

1
7
5
5

1
7
5
6

1
7
5
7

1
7
5
8

1
7
5
9

1
7
6
0

1
7
6
1

1
7
6
2

1
7
6
3

1
7
6
4

1
7
6
5

1
7
6
6

1
7
6
7

1
7
6
8

1
7
6
9

1
7
7
0

1
7
7
1

1
7
7
2

1
7
7
3

1
7
7
4

1
7
7
5

1
7
7
6

1
7
7
7

1
7
7
8

1
7
7
9

1
7
8
0

Frýdek Místek



49

cus Župa, Franciscus socius molitoris, David Sikora, Georgius Wihnar, Georgius 
Bajtek et unus miles cum galiis [qualis?] ignotis ex quibus 6 fere integ[r]ie com-
pusti [compositi?] insimulis personae ab inimico Borusso in[t]erfecti.“5 Ze záznamu 
bohužel nevyplývá, kolik osob přesně bylo pohřbeno, takže do konečných součtů 
jich bylo započítáno zmíněných dvanáct, vztahuje-li se ovšem číslovka šest pouze 
k „neznámým“ a ne ke všem vyjmenovaným. 
 Za celý rok 1741 bylo v Místku pochováno 31 dospělých osob, z toho jen 
v únoru oněch dvanáct, přičemž pokud jich bylo skutečně 18, pak při této jedi-
né události zahynulo téměř stejné množství dospělých, jako za celý zbytek roku. 
Navíc v následujících třech měsících, od března do května, zemřelo v Místku 28 
dětí a 6 dospělých, což bylo nepochybně spjato s nedostatkem obživy a dalšími 
problémy způsobenými vydrancováním města. Ve Frýdku byla v témže roce úmrt-
nost rozložena daleko rovnoměrněji.
 V dalším průběhu války zřejmě již k ničemu podobnému nedošlo, i když 
vojáci byli nadále na městských hřbitovech pohřbíváni. V březnu roku 1745 byl 
v Místku pochován jeden husar, ve Frýdku v téže době utopený voják, v srpnu 
a v září tři husaři a dva další vojáci pak ještě v letech 1747 a 1748.6 Jejich nevysoký 
počet nesvědčí o žádných místních střetech. V knize místeckého cechu soukenic-
kého byla zachycena ještě událost z roku 1743, kdy pruská vojska pod velením 
generála Wernera přitáhla k Místku, ale děkan František Čejka s kooperátory 
a magistrátem jim vyšli vstříc a poprosili generála, aby město ušetřil, což Werner 
přislíbil pod podmínkou, že o vojsko bude dobře postaráno. Údajně se tak stalo 
a Prusové městu neuškodili.7 Do jaké míry je tato historka pravdivá sice nelze 
s určitostí říci, jelikož autor, Rudolf Škaruda, ji zaznamenal až v druhé polovině 
19. století, ale možnosti vyhnout se tímto způsobem drancování se dá zajisté věřit 
i s ohledem na určité uklidnění válečné vřavy právě v roce 1743.
 Výjimečnost události z roku 1741 dokumentuje záznam v rodné matrice 
města Místku o posvěcení Getsemanské zahrady vystavěné u místeckého farního 
kostela měšťanem Ondřejem Pustkou, jenž řádění Prusů šťastně přežil: „Anno 
jubileo 1751 die 20 Junii mons Oliveti, seu hortus Gethsemani, quem forinsecus (?) 
ad parietem parochialis Eccle[si]ae honoratus vir Andreas Pustka, tempore insultus 
Borussici multum afflictus ac enormiter laesus, jam jamo patibulo proximus, ex his 
omnibus tamen mirabiliter ereptus et salvatus viro dolorum Jesu Christo Salva-
tori nostro oratus, plantavit, ab Adm[ministrando] R[everen]do et Eximio D[omi]no 
Georgio Gerzabek, loci Decano, in magno populi confluxu habito etiam ad eundem 
sermone solemniter est benedictus.“8

 Během sedmileté války byly pro obě města významné patrně především 
události roku 1758. Na území rakouského Slezska se totiž boje dostaly až
na konci roku 1757, trvaly po celou zimu a vyvrcholily v květnu roku 1758 vpá-
dem pruských vojsk na severní Moravu a obležením Olomouce.9 V prostoru sever-
ní Moravy se pochopitelně koncentrovala habsburská vojska. Pobyt určité for-

5  Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římsko-katolická fara Místek 
(= ZAO, SMSK, ŘKFM), inv. č. 1577, sign. M-I-3.

6  Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římsko-katolická fara Frýdek 
(= ZAO, SMSK, ŘKFF), inv. č. 2872, sign. Fr-VII-15.

7  LINHART, F.: Kniha o Místku. Místek 1929, s. 366.
8  ZAO, SMSK, ŘKFM, inv. č. 1578, sign. M-I-4.
9  GAWRECKI, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000. I. díl. Opava 2003, s. 56.
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mace buď přímo v Místku, nebo poblíž signalizuje záznam 12 vojáků pochovaných 
v dubnu tohoto roku, a to od 2. do 21. dubna, takže nešlo asi o výsledek nějakého 
střetu, i když menší šarvátky vyloučit nelze. V úmrtní matrice byli zapsáni jako 
milites Sclavonici,10 což zřejmě označovalo příslušníky chorvatských oddílů.
Na konci téhož roku bylo ve Frýdku pohřbeno pět milites ex Toskania Caesarei,11 
v Místku zase na počátku následujícího roku tři vojáci regiminis Dimachorum.12 
Byl mezi nimi dokonce kapitán, jemuž několik dní před jeho vlastní smrtí zemřela 
manželka, z čehož se dá usuzovat na epidemickou chorobu jako příčinu úmrtí.
 Následná demografická krize let 1758-1760 byla důsledkem válečné situ-
ace. Samy válečné události zpustošily jen severovýchodní Čechy, ale v celých 
českých zemích značně stouply již tak vysoké daně a dávky, ke kterým se 
přidružily ještě neplacené odvody vojsku.13 Pro obyvatelstvo se tak vlastní voj-
ska stala větší pohromou, než cizí armády. Poněkud „proprusky“ zaměřený autor 
prvních záznamů ve zmíněné knize soukenického cechu popsal tažení uherských 
vojsk proti Prusku například slovy: „Co nepřítel nestravil, to ta ukrutná boha-
prázdná peleš lotrovská, uherská čeleď, dokonala a zmařila…“14 Ve Frýdku zase 
nevzpomínali v dobrém na tažení ruské armády v síle 40 000 mužů na Moravu 
na pomoc císařským vojskům, což se odrazilo ve výčtu škod napáchaných tímto 
průchodem na pozemcích frýdeckých měšťanů. Například zdejší soused Jan Her-
man odhadl své škody na tři zlaté: „Konzignacij. Já, níže podepsaný, podávám, 
jak mnoho mne škody udělali skrz marše moskovské na obilí, tři záhony na rež 
ujezdili a cestu udělali, tak uznávám, co za 4 dvacotky obilo. Na peníze rachujíc 
toiziz [nejspíše totiž] 3 zlaté.“15

 Válka o bavorské dědictví, tzv. bramborová válka, se sice týkala poměrně 
vzdáleného Bavorska, ale jejími aktéry byli znovu Friedrich II. a Marie Terezie 
a Rakouské Slezsko v ní bylo angažováno více než jiné země monarchie. Boje se 
však odehrávaly především na Opavsku.16 V Místku zřejmě opět pobývala nějaká 
vojska, protože od května do července 1778 zde bylo pohřbeno osm vojáků, k to-
mu i jedno „vojenské“ dítě, a pak ještě také čtyři vojáci od února do dubna 1779. 
Důsledky konfliktu se projevily stejně jako za sedmileté války, tzn. oslabením oby-
vatelstva, nedostatkem potravy kvůli vyživování vojsk a následnými epidemiemi. 
Situace mohla být dost podobná jako v západních a severovýchodních Čechách, 
kde pruská vojska snědla právě sklizenou úrodu.17 Hospodářský dopad válek 
měl tedy na vývoj úmrtnosti větší vliv, než samotné válečné události. Tento eko-
nomický efekt však na křivce úmrtí nevynikl v důsledku daleko většího vlivu epi-
demií, které se vyskytovaly i v meziválečném období. Zato na křivce sňatků se pro-

10  ZAO, SMSK, ŘKFM, inv. č. 1577, sign. M-I-3.
11  ZAO, SMSK, ŘKFF, inv. č. 2872, sign. Fr-VII-15.
12  ZAO, SMSK, ŘKFM, inv. č. 1578, sign. M-I-4.
13  KÁRNÍKOVÁ, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha 1965, s. 20.
14  Citováno dle: MATĚJOVÁ, A.: Letopisové, aneb poznamenané příhody památní, které se přida-

ly v městě Místku. Těšínsko 1/1989, s. 22.
15  Citováno dle: ROTTEK, E.: Frýdecká epopej. Rukopis uložen v SOkA Frýdek-Místek, sign.

R 333a, přír. č. 336. Emanuel Rottek uvedl vícero takovýchto výčtů škod, bohužel však bez 
přesného označení pramene. Jeho doslovný přepis byl upraven podle zásad současné inter-
punkce.

16  GAWRECKI, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska..., s. 60-61; CZAPLIŃSKI, M. – KASZUBA, E. 
– WĄS, G. – ŻERELIK, R.: Historia Śląska. Wrocław 2002, s. 231.

17  KÁRNÍKOVÁ, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích..., s. 28.
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jevil velmi plasticky (viz graf č. 2). Zvláště slezské války znamenaly značný pokles 
počtu sňatků. Ve Frýdku vstoupilo na počátku tohoto konfliktu do manželství 
průměrně nejméně párů za celé sledované období. V Místku se léta 1741–1742 
projevila podobně, i když s menší razancí. Nepříznivý dopad mělo i obnovení bojů 
roku 1744 a reakce císařovny Marie Terezie na prohranou válku. Roku 1748 totiž 
Marie Terezie podepsala smlouvu o tzv. desetiletém recesu, jíž získala od zemských 
sněmů povolení kontribuce na deset let dopředu. Navíc musely země přispívat 
na stálou armádu.18 Daňové zatížení bylo zřejmě hlavní příčinou velmi nízkého 
počtu sňatků v následujícím roce 1749 jak ve Frýdku, tak především v Místku, 
kde bylo dokonce vyrovnáno absolutní minimum sledovaného období z hladového 
roku 1736. V porovnání s třicátými léty poklesla sňatečnost v letech 1741–1750 
v obou městech přibližně o 15%. Ve Frýdku se průměrný počet sňatků v třicátých 
letech pohyboval kolem 18, v Místku činil 16,7, zatímco ve čtyřicátých letech 
poklesl na 16,1, resp. 14,3.
 V první polovině 50. let došlo v obou městech k evidentnímu nárůstu 
množství sňatků, což bylo přerušeno epidemickou krizí let 1754-1755. Na sedmi-
letou válku reagovaly křivky sňatků Frýdku a Místku rozdílně. První léta války se 
v Místku sňatečnost udržovala poměrně vysoko, i když maximum z roku 1756 bylo 
způsobeno především velkým množstvím svateb vykonaných ještě před zahájením 
konfliktu. Jenom v únoru bylo uzavřeno 18 z celkových 27 sňatků. Snad šlo o ja-
kousi kompenzaci předchozích sňatkově „chudých“ let, přičemž stejné vysvětlení 
by se dalo uplatnit i na frýdecké maximum z roku 1760. Propad místecké křivky 
sňatků v témže roce je vcelku nepochopitelný vzhledem k tehdejším úspěchům 
rakouských vojsk, zato další propad v roce 1762, který zaznamenaly obě popu-
lace, lze vysvětlit celkovým finančním vyčerpáním. Rakousko bylo na pokraji 
svých finančních možností a navíc nový ruský car Petr III. přešel se svým vojskem 
do té doby bojujícím po boku Rakušanů na stranu Prusů.19

Graf č. 2 - Křivka sňatků ve Frýdku a Místku za léta 1731–1780
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18  Československé dějiny v datech. Praha 1987, s. 202.
19  CZAPLIŃSKI, M. – KASZUBA, E. – WĄS, G. – ŻERELIK, R.: Historia Śląska…, s. 230.
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 Rovněž válka o bavorské dědictví přes své poměrně krátké trvání způsobila 
především v roce 1778 dočasný útlum sňatečnosti v obou městech, přičemž
ve Frýdku byl dokonce zaznamenán druhý nejnižší roční úhrn uzavřených 
manželství za celé sledované období, což vzhledem k nepochybnému nárůstu 
množství obyvatel města byl velmi citelný propad.
 Na rozdíl od sňatečnosti je porodnost pro analýzu válečných vlivů napro-
sto nevhodným demografickým ukazatelem. Přirozený proces reprodukce bývá 
ovlivňován vnějšími událostmi jen v malé míře, což platí jak pro sezónní, tak pro 
dlouhodobé jevy. Takže v místecké populaci se vyskytl pokles počtu narozených 
na počátku slezských válek, zatímco ve Frýdku došlo k něčemu podobnému 
až v další fázi konfliktu (viz graf č. 3). Pro Místek na pohled katastrofický rok 
1743 byl způsoben s největší pravděpodobností chybějícími záznamy v matrice, 
takže jej pro analýzu nelze brát v úvahu. Jistý útlum porodnosti v souvislosti
se slezskými válkami zřejmě nastal v obou městech, ale nejednalo se o nic vážného. 
Podobný trend je patrný také pro sedmiletou válku, kde přece jen lépe vystupují 
poklesy množství narozených v letech 1758 a 1761, resp. 1762. Frýdecká křivka 
narozených zaznamenala určitý propad také za bramborové války v roce 1779, 
na což by do jisté míry mohl mít vliv samotný konflikt. Mohlo totiž jít o důsledek 
drasticky nízkého počtu sňatků uzavřených v předchozím roce.
 Matriky křtů ovšem poskytují také údaje o nelegitimních dětech, 
i když nutno upozornit, že k těmto dětem se přistupovalo ve zkoumaném ob-
dobí se značným despektem, takže jejich evidence mohla být dosti nepřesná 
a k výsledkům analýzy tohoto jevu je potřeba přistupovat s ještě větší opatrno-
stí než v předchozích případech. Například údaje místecké matriky křtů z let 
1741-1744, kdy bylo zapsáno jedno jediné nemanželské dítě, lze považovat
za nedostatečné vzhledem k úrovni záznamů těchto dětí v předchozích i následu-
jících letech (viz graf č. 4). Na druhou stranu i ve Frýdku došlo k poklesu počtu 
nemanželských dětí na počátku slezských válek, a teprve na jejich konci byl zachy-

Graf č. 3 - Křivka narozených ve Frýdku a Místku za léta 1731-1780
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cen určitý nárůst. Rovněž sedmiletá válka se projevila značným snížením četnosti 
záznamů o nelegitimních dětech. Naopak obrovský vzestup křivky nemanželské 
porodnosti nastal v meziválečném období, a také krátce po skončení sedmileté 
války. Tento zajímavý jev patrně nemohl být způsoben nedostatečnou evidencí 
pod vlivem válečných událostí, protože po druhém maximu roku 1765 křivky opět 
poklesly. V obou městech přitom došlo ke vzácné shodě ve vývoji nemanželské po-
rodnosti. Příčinou tohoto jevu snad mohl být přechod ke stálé armádě v důsledku 
slezských válek, což vytvořilo naprosto nové prostředí. Samotný výskyt vojáků 
v určité oblasti neznamenal oproti válečné době nic neobvyklého, rozdíl spočíval 
spíše v mírovém stavu, během kterého vojáci, jednoduše řečeno, nebyli „vytíženi.“ 
Spolu s ještě nevytvořenou strukturou uzavřených posádek to mohlo mít hlavní 
vliv na zvýšení četnosti nemanželských početí, ale jde pouze o spekulaci. Možná 
určité psychické uvolnění po konci války vyvolalo také jakési mravní „odlehčení.“ 
Zkrátka ani obava dívek, ani odsuzování společnosti nemělo takovou váhu jako 
za nejistých válečných let.
 Možná poněkud překvapivě se tedy válečná období neprojevila příliš 
výrazně na populacích Frýdku a Místku v nejvíce předpokládaných jevech, tzn. 
úmrtnosti a nemanželské porodnosti. Na křivkách těchto ukazatelů vlastně vůbec 
nelze na první pohled války zaznamenat. Naopak ve velké míře byla konflikty 
ovlivněna sňatečnost. Slezské války totiž zasáhly do populací obou měst především 
nepřímo, tzn. ekonomickými dopady, a právě sňatky tím byly nejvíce postiženy, 
protože byly nákladným podnikem. V druhé řadě znamenaly hospodářské problé-
my zhoršenou výživu obyvatelstva a časté epidemie, což byl hlavní důvod vzestupů 
křivek úmrtí.
 Nutno ještě poznamenat, že v této analýze byly jen v malé míře zohledněny 
další události v jistém smyslu převratné doby vlády Marie Terezie, takže např. ob-
dobí mezi sedmiletou a bramborovou válkou bylo chápáno jako pokojné, ale vzhle-
dem k selským povstáním bylo vlastně dost bouřlivé.

Graf č. 4 - Nemanželské děti ve Frýdku a Místku v letech 1731-1780
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Zusammenfassung

Der Einfluss der Kriegen für die Österreichische Erbschaft auf die Bevölkerung der 
Städten Frýdek und Místek.

Radek Lipovski

 Unter dem Begriff „Die Kriege für die Österreichische Erbschaft“ sind alle Kriege, die die 
Kaiserin Maria Theresia während ihrer Regierung 1740-1780 geführt hat, d. h. Die schlesische 
Kriege, Der Siebenjährige Krieg und Der bayerische Erbfolgekrieg, in diesem Artikel gemeint. 
Alle wurden an der schlesischen Grenze vorgegangen und Frýdek und Místek sind daran gelegen 
– Frýdek an der schlesischen und Místek an der mährischen Seite der Grenze. Beide Städte wur-
den mit diesen Kriegen beeinflusst, aber nur in kleinem Mass ist es unmittelbar mit gewaltsamen 
Heereneinfälle geschehen. Die Stadtpopulationen wurden vor allem mit ökonomischen Aspekten 
der Kriegen betroffen, also die Kriegen haben am meisten häufige Verkleinerungen der Trauungs-
zahl bedeutet, die Mortalität wurde mit den Epidemien vermutlich durch Abschwächungen der 
Bevölkerung infolge Nahrungsnöte erhöht, doch grösstenteils mit Kinderepidemien.
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MIGRACE ČESKOBUDĚJOVICKÉHO OBYVATELSTVA VE SVĚTLE 
PROPOUŠTĚCÍCH LISTŮ (1756-1770)

JOSEF GRULICH

Úvodem
Výchozím pramenem prováděného výzkumu se staly propouštěcí listy, které byly 
v rozmezí let 1756-1770 vystaveny obyvatelům města České Budějovice i několika 
okolních vsí. Ve většině případů se jednalo o německy psaný materiál, který byl 
přepisován do tabulek a následně vyhodnocován prostřednictvím agregativní 
metody. K některým propouštěcím listům byly připojeny dokumenty poskytující 
dostatek informací pro doplňující mikrohistorické studium problematiky migrací. 
Předložený příspěvek vznikl na základě rozboru 247 propouštěcích listů, z nichž 
129 bylo vystaveno pro obyvatele Českých Budějovic1 a 118 pro osoby pocházející 
z okolních vsí.2 V závislosti na osobě písaře byly uvedené písemnosti pořizovány 
v odlišné podobě, zpravidla v německém, zcela ojediněle též v českém nebo latin-
ském jazyce. Kromě jména a titulů vrchnosti v úvodu obsahovaly všechny základ-
ní údaje o každém žadateli (jméno, původ). V následující části byly připomenuty 
důvody, které vedly k podání žádosti o vystavení propouštěcího listu. V jejich 
závěru zpravidla nechybělo poděkování žadatele doplněné o přesnou dataci 
zmíněného dokumentu.
 Žádosti o jeho vydání byly adresovány místní vrchnosti, která jejich 
obsah doplnila o dobré zdání a postoupila k dalšímu vyřízení na panství, kam měl 
poddaný namířeno. O tom, že povolení migrací související s uzavřením sňatku 
nebylo činěno sebemenších překážek, svědčí ustálená formule „protože jde 
o službu, která se vzájemně vyrovnává a slouží podpoře svátosti manželské.” Za 
vyvázání z poddanství se vybíral poplatek, jehož výše však nebyla přesně stano-
vena, ostatně v pramenech je uvedena jen tehdy, pokud nedošlo k složení peněz. 
Vymáhání dlužné částky následně probíhalo ve spolupráci s vrchnostenskou 
kanceláří z panství, na které poddaný odešel. Výše zmiňovaného poplatku zpra-
vidla závisela na rozsahu majetku a uváděných důvodech migrace.3 Nedostatkem 
uvedeného pramene je absence věkových údajů, které je však možné získat 
dodatečně, na základě matriční evidence nebo poddanských seznamů.

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  Státní okresní archív (= SOkA) České Budějovice, Archiv města České Budějovice, Řada budě-
jovická, Listy propouštěcí 1756-1770.

2  SOkA České Budějovice, Stará spisovna, Řada tématická, Poddanské vsi: České Vrbné, Čtyři 
Dvory, Dolní Vesce, Dubičné, Haklovy Dvory, Hlincova Hora, Kněžské Dvory, Litvínovice, Mla-
dé, Mokré, Šindlovy Dvory, Vesce, Vráto.

3  KUBÁK, J.: Přesuny poddaných na statcích města Č. Budějovic v druhé polovině 18. století. 
Jihočeský sborník historický (= JSH) 23, 1964, s. 73-75.
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Výzkum migrací v západoevropském kontextu
Geografické i sociální migrace jsou z pohledu české historické demografie 
dávány do přímých souvislostí s výzkumem sňatečnosti a pracovního uplatnění 
městského i venkovského obyvatelstva. Západoevropská či dokonce americká his-
toriografie uvedenou problematiku sleduje v mnohem širším časovém i tematic-
kém kontextu. Postupně přibývající počty migrujícího obyvatelstva spatřuje hned 
v několika fázích – od období stěhování národů přes objevné plavby do zámoří 
či éru průmyslové revoluce až do současnosti. Zlomovou událost shledává v ob-
dobí protoindustrializace a industrializace, jež s sebou přinesly množství změn 
v oblasti socioprofesní struktury většiny evropského obyvatelstva. Mobilita se 
zde stala významnou konstantou hospodářského života. Zvyšující se počet ven-
kovské populace začal odcházet za prací do měst nebo se na venkově nechával 
krátkodobě najímat v roli námezdních pracovních sil. Až teprve pozdější vynález 
parní lokomotivy společně s budováním železnic umožnil rychlou přepravu osob 
na velké vzdálenosti, což zcela logicky vedlo k zpřetrhání tradičních rodinných 
vazeb a k vzniku moderní evropské společnosti, která se začala konstituovat 
během druhé poloviny 19. století. Zmíněný proces v celoevropském měřítku ne-
probíhal současně, ale zpravidla odrážel zcela odlišné lokální socioekonomické 
předpoklady.
 Zatímco v českém prostředí bývají důvody migrací a mobility městského 
i venkovského obyvatelstva vnímány v rámci jednoho tématického celku, 
v zahraničí se jejich výzkum specializuje do několika dílčích oblastí. Shmuel Noah 
Eisenstadt, který se teoreticky zabýval motivacemi migrací, stanovil nejčastější 
důvody, pro které městské i venkovské obyvatelstvo opouštělo své domovy. 
Spatřoval je především v nedostatku příležitosti k zabezpečení vlastní existence, 
v nemožnosti dosažení předem vytýčených cílů a realizaci životních ideálů či 
v neschopnosti jedince ztotožnit se s místní společností. V uvedených souvislos-
tech se nejednalo pouze o otázku hmotného zabezpečení určitého jednotlivce či 
jeho rodiny, ale do úvahy byly brány také politické, náboženské a etnické důvody, 
které mohly výraznou měrou přispět k změně stávajícího místa pobytu. Za dané 
situace se subjektem prostorových změn nestávali pouze jednotlivci, ale i celé 
skupiny obyvatelstva.4

 Ve veřejném mínění jsou migrace často vnímány jako přímý důsledek 
přelidnění, což by ve své podstatě znamenalo asi tolik, že pokud se v jednom regionu 
vyskytne příliš mnoho lidí, někteří z nich musí zcela zákonitě hledat své uplatnění 
jinde. Zmíněná představa samostatně se regulující společnosti byla svého času 
velmi populární a prosadila se i do nejnovějších studií na dané téma. Typickým 
příkladem jsou práce Klause Badeho, jednoho z nejvýznamnějších představitelů 
německé historicko-sociální vědy.5 Odborné studie, které postupně vznikaly již 
v padesátých letech 20. století, se zabývaly přesným definováním migrací, rozvo-
jem migračních typologií a nastíněním migračních modelů. Východiskem všech 

4  PIPER, E.: Mobililität. In: WOLF, Ch. (ed.): Handbuch historische Antropologie. Weinheim – 
Basel 1997, s. 198-201.

5  BADE, K. J.: Sozialhistorische Migrationsforschung. In: HINRICHS, E. – van ZORN, H. (edd.): 
Bevölkerungsgeschichte im Vergleich: Studien zur den Niederlanden und Nordwestdeut-
schland. Aurich, s. 63-74; Týž: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. München 2000; v překladu Týž: Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou 
staletí. Praha 2004.
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těchto pokusů o typologii byl usedlý člověk, kterého k uskutečnění migrace 
motivovalo působení hned několika faktorů najednou. Migrace, která byla vnímá-
na jako přímý důsledek rozkladu původní (stabilní) společnosti, s sebou přinášela 
vykořenění lidí s usedlým způsobem myšlení.
 Everett S. Lee již počátkem sedmdesátých let 20. století charakteri-
zoval migraci jako trvalou nebo přechodnou změnu bydliště.6 V jeho pojetí 
představovala zcela konkrétní reakci na určitou změnu životních podmínek, takže 
se stávala prostředkem k překonání vzniklé krize. Zhruba ve stejném období se 
prostorovými přesuny obyvatelstva zabýval také Günter Albrecht, který chování 
migrujícího jedince označil za jednu z možností, jak se vyrovnat s problémy 
výchozího sociálního životního prostředí. V jeho pojetí byla změna bydliště post-
avena na úroveň řešení problému či dokonce problémového chování. Na příkladu 
odlišných fází životního cyklu jednotlivce doložil problémové situace, které mohly 
vést k změně dosavadního bydliště.7

 Nejznámějším pokusem o typologii prostorového pohybu obyvatelstva 
se stala klasifikace Charlese Tillyho, který k vymezení odlišných migračních 
typů použil dvou základních dimenzí. Prvním zvoleným kritériem se stala 
vzdálenost, kterou musel každý migrant překonat mezi místem svého původu 
a následného pobytu. Na druhém místě byla brána do úvahy též míra přerušení 
veškerých kontaktů s výchozí lokalitou. Uvnitř prostoru, který byl obecně vyme-
zen zmíněnými dvěma dimenzemi, Tilly vymezil čtyři základní typy prostorového 
pohybu obyvatelstva, kterým odpovídají také různé sociální významy. Zmíněným 
způsobem rozlišil lokální (místní) migrace (vzdálenost malá, přerušení nepatrné), 
kruhové migrace (vzdálenost malá nebo velká, přerušení nepatrné), řetězové 
migrace (vzdálenost střední až velká, přerušení střední) a migrace za kariérou 
(vzdálenost velká, přerušení velké).
 Mezi lokální migrace zařadil některé tradiční formy venkovské mobility, 
zvláště však vstup do manželského svazku mimo místo svého původu či dosavad-
ního pobytu. Projev kruhové migrace následně spatřoval v uskutečňování sezón-
ních prací v případě námezdního personálu ve vesnickém i městském prostředí. 
Řetězová migrace se v jeho pojetí týkala hlavně těch osob, které dokázaly využít 
pomoci svých známých, kteří měli kontakty do jiných míst. Jedinec migrující za 
prací (kariérou) je z jeho pohledu vnímán jako člověk usilující o zlepšení svého 
ekonomického a sociálního postavení.8 Autor zmíněné teorie – Charles Tilly, 
v rámci své typologie připouštěl vzájemnou provázanost mezi lokální, kruhovou 
a řetězovou nebo řetězovou a kariérní migrací.9

 Pro potřebu popsání prostorového pohybu obyvatelstva mezi výchozím 
a cílovým místem vznikl tzv. Push a Pull model, který rozlišuje faktory působící na 

6  LEE, E.S.: Eine Theorie der Wanderung. In: SZÉLL, G. (Hg.): Regionale Mobilität. Elf Aufsätze, 
München 1972, s. 117. 

7  ALBRECHT, G.: Soziologie der geographischen Mobilität. Zugleich ein Beitrag zur Soziologie 
des sozialen Wandels. Stuttgart 1972, s. 8.

8  TILLY, Ch.: Migration in Modern European History. In: Mc NEILL, W.H. - ADAMS, R.S. (edd.): 
Human Migration. Patterns and Policies. Blommington - London 1978, s. 48-74; Týž: Trans-
planted Network. In: YANS – Mc LAUGHLIN, V. (ed.), Immigration Reconsidered. Oxford 1990, 
s. 79-95.

9  MÜLLER, A.: Migration: Mittelalter und Frühneuzeit. Zur Einleitung. Beiträge zur historischen 
Sozialkunde 3, 1989, s. 67.
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migrujícího člověka ve výchozím i cílovém místě. Zprvu usměrňovaly a motivovaly 
uskutečnění migrace, avšak zároveň působily na směr prostorového pohybu. 
Zastáncem Push a Pull modelu byl například Jan Lucassen, který se zabýval 
výzkumem sezónních prací.10 Počátkem devadesátých let 20. století se však 
jeho teorie stala terčem velmi ostré kritiky a záhy byla překonána. Její hlavní 
nedostatek spočíval v tom, že migraci nevnímala jako historický proces. Jan 
Lucassen zároveň nenabízel žádné rozumné vysvětlení, proč se počty migrujících 
osob regionálně lišily.11

 Během osmdesátých let 20. století již dříve zmiňovaný Klaus Bade pro-
sadil „sociologicko-historický výzkum migrace,” jehož opodstatněnost doložil na 
příkladu studia problematiky vandrování.12 Zmíněnou teorií navázal na tradici 
strukturální historie, která se obrátila proti historickému paradigmatu dějin 
politických událostí. V centru jejího zájmu stojí struktury, které jsou podle 
Badeho nezávislé na jedinci a určují jeho jednání. Přístup strukturální historie 
také umožňuje přesné vydělení jednotlivých struktur (obyvatelstva, hospodářství, 
společnosti atd.), a tím i jejich izolovaný výzkum. Některé nové teorie kritizují, 
že v centru Badeho pozornosti nestojí jednající člověk, ale vlny vystěhovalectví 
a proudy migrantů.13

 Základní metodologické postupy uplatňované při studiu migrací 
v německém prostředí během druhé poloviny 19. století rozpracoval Karl Bücher, 
kterému se podařilo uskutečnit analýzu pozdně středověkého města - Frankfurtu 
nad Mohanem. Jeho studie s sebou přinesla celou řadu nových poznatků z oblasti 
socioprofesní struktury městského obyvatelstva, místních majetkových poměrů, 
opomenuta však nezůstala ani problematika přistěhovalectví.14 Po vzoru Karla 
Büchera byla zahrnuta do většiny monografických studií zabývajících se otázkou 
německých měst v 16.–18. století. Zpravidla byla sledována na základě rozboru 
pramenů hromadné povahy.
 Také v současnosti se celá řada historiků z německy mluvících zemí 
zabývá problematikou přistěhovalectví do větších sídelních jednotek, což úzce 
souvisí s dnes velmi detailně zkoumaným problémem funkčních vztahů město 
- venkov (Stadt-Land Beziehungen). Většina rozborů se přitom zaměřuje na výz-
kum místa původu přistěhovalců. Výjimku tvoří studie Etienne Francoise o Ko-
blenzi, který sám dospěl k pozoruhodným záměrům. Podařilo se mu prokázat, 
že z vesnic, které nebyly od města vzdáleny více než 30 kilometrů, pocházelo 
celých devět desetin z celkového počtu všech tamních přistěhovalců. Plnou 
třetinu z nich představovali poddaní kláštera Niedererstift, který měl své sídlo 
v Koblenzi.15 V okolí města však zároveň existovalo rozsáhlé prostředí, z něhož se 

10  LUCASSEN, J.: Migrant Labour in Europe 1600-1900. London 1987.
11  LUCASSEN, J. - LUCASSEN, L.: Migration, Migration History, History: Old Paradigma and New 

Perspectives. Bern 1997, s. 9-40.
12  BADE, K.J.: Auswanderer, Wanderarbeiter, Gastarbeiter. Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wan-

derung in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ostfildern 1984.
13  STEIDL, A.: Auf nach Wien! Die Mobilität des mitteleuropäischen Handwerks im 18. und 19. 

Jahrhundert am Beispiel der Haupt und Residenzstad. Wien - München 2003, s. 34.
14  BÜCHER, K.: Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im 14. und 15. Jahrhundert. Tübingen 

1886.
15  FRANCOIS, E.: Koblenz im 18. Jahrhundert. Zur Sozial- und Bevölkerungsstruktur einer deuts-

chen Residenzstadt. Göttingen 1982.
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do blízkého města nepřistěhoval vůbec nikdo. Etienne Francois určil, že mužské 
přistěhovalectví bylo ve všech studovaných vzdálenostních zónách prakticky 
vyrovnané, zatímco v případě ženské populace jasně dominovalo přistěhovalectví 
z nedalekých oblastí.
 Další zajímavou prací je studie Christiny Müller o Karlsruhe,16 která 
se snažila velmi detailně vysledovat přistěhovalecké motivy imigrantů. Zmíněná 
autorka všechny migranty rozdělila do dvou základních skupin v závislosti na 
prvotním impulsu (motivaci) k jejich přestěhování. Osoby měnící místo svého 
pobytu rozdělila na neplánované (neusedlé osoby – vojáci, tovaryši, nádeníci, 
pomocný personál) a plánované migranty (osoby krátkodobě usedlé v Durla-
chu a osoby dlouhodobě žijící v Durlachu, které v přestěhování do Karlsruhe 
spatřovaly možnost výhodné investice). Obdobně jako v práci Etienne Francoise 
(Koblenz) zde v blízkém přistěhovalectví do rezidenčního města převažovala 
ženská migrace. Na poli německé a rakouské historiografie zabývající se prob-
lematikou migrací působí i Ernst Piper,17 Albert Müller, Gerhard Jaritz, Ingrid 
Matschinegg, Helmut Bräuer, Norbert Schindler a Rainer Beck, jejichž studie 
byly uveřejněny ve sborníku Migration: Mittelalter und Frühneuzeit.18

 Na pozadí evropských výzkumů alespoň okrajově nelze opomenout 
studium prostorového pohybu obyvatelstva v Americe. V popředí zájmu zde stojí 
tzv. sociologie migrace. Její nejvýznamnější badatelé se seskupili v tzv. Chicago 
school. Patří sem například Florian Znaniecki, William Thomas, Ernst Burgess 
a Louis Wirth. Východiskem zmiňované sociologie migrace se stala sociálně-
darwinistická teorie Herberta Spencera, na jejímž základě je migrace vnímána 
jako touhu po neustálém stěhování, zděděná od kočovných předků. V popředí 
badatelského zájmu sociologie migrace je možné spatřovat velmi různorodé pro-
blémy jedinců, s kterými se musí postupně vyrovnávat po přestěhování. V novém 
prostředí je každý migrant zcela automaticky přiřazen k nižším společenským vrst-
vám, postupem času však vzrůstá jeho sociální a kulturní prestiž i společenské 
postavení.
 V protikladu k uvedenému modelu stojí teorie kulturního a strukturál-
ního pluralismu. Zmiňovaný chicagský model byl kritizován především neomar-
xisty, kteří migrace analyzovali hlavně z hlediska aspektu „industriální rezervní 
armády.“ V angloamerickém prostoru se zároveň objevily snahy o vysvětlení pro-
storových přesunů obyvatelstva na základě komplexního pohledu na problémy, 
které se zmíněným tématem velmi úzce souvisejí. Poslední odvětví výzkumu 
představují modely, které se dají zredukovat na psychologické teorie rozhodování. 
Ty také zdůrazňují, že při rozhodnutí jedince migrovat hrají důležitou roli rozličné 
sociální faktory.19

 Při hledání metodologických východisek pro studium migrací na území 

16  MÜLLER, Ch.: Karlsruhe im 18. Jahrhundert. Zur Genese uns sozialen Schichtung einer resi-
denzstädtischen Bevölkerung. Karlsruhe 1992.

17  PIPER, E.: Mobilität…, s. 198-201.
18  BECK, R. - BRÄUER, H. - JARITZ, G. - MATSCHINEGG, I. - MÜLLER, A. - SCHINDLER, N.: 

Migration: Mittelalter und Frühneuzeit. Beiträge zur historischen Sozialkunde 3, 1989, s. 67-
120.

19  HOFFMANN - NOWOTNY, H.J.: Paradigmen und Paradigmenwechsel in der sozialwissens-
chaftlichen Wanderungsforschung. Versuch einer Skize einer neuen Migrationstheorie. In: 
JARITZ, G. – MÜLLER, A. (edd.), Migration in der Feudalgesellschaft, s. 21-26.
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města České Budějovice a jeho vsí byly brány do úvahy hlavně ty zahraniční 
studie, které se problematikou prostorového pohybu obyvatelstva zabývaly 
v oblasti vnitrozemského Německa. Místní poměry i geografický reliéf zůstávají 
českým poměrům v mnohém podobné. Z uvedené příčiny byla převzata typologie 
Charlese Tillyho, opomenuta však nezůstala ani některá metodická východiska 
Etienna Francoise a Christiny Müller. Na příkladu jihočeské metropole byly sle-
dovány důvody, rozsah migrací i složení osob, které měnily místo svého pobytu. 
Mimo jiné bylo komparativně sledováno, zda mezi migranty převažovala ženská 
populace z nejbližších lokalit a jak velký byl podíl přistěhovalců z okolních vesnic 
(tj. do vzdálenosti třiceti kilometrů).

Pramenná základna ke studiu migrací
Základní typy pramenů využitelných ke studiu migrací na našem území obecně 
charakterizoval Eduard Maur.20 Na příkladu broumovského panství je v konkrétní 
podobě doložila Eliška Čáňová.21 V daném kontextu bývají zpravidla připomínány 
některé soupisy obyvatelstva – zvláště však poddanské a sirotčí seznamy, které 
měla každoročně pořizovat vrchnostenská kancelář. Na jejich základě bylo možné 
získat informace o stavu a pracovním uplatnění většiny usedlého obyvatelstva. 
Pokud nebyl zmíněný pramen každoročně přepisován do samostatných knih, 
jeho aktualizace byla prováděna škrty, které však dnešním badatelům činí 
nemalé problémy při orientaci v jeho obsahu.22 Kromě usedlé části obyvatelstva 
jednotlivé soupisy zpravidla zmiňují ty poddané, kteří panství legálně či ilegálně 
opustili. Osoby, které se sem přistěhovaly, však nejsou s pomocí uvedeného 
pramene vždy postižitelné.
 Informace o příchodu cizích poddaných v mnohem větší míře dokládají 
tzv. zhosty či výhosty, k nimž je možné přiřadit i propouštěcí listy. Zmíněné písem-
nosti zpočátku představovaly součást dominikální agendy, která zabezpečovala 
práva vrchnosti vůči svým poddaným. Po vydání patentu o zrušení nevolnictví 
v roce 1781 byly převedeny do agendy politické a staly se policejními přihláškami 
a odhláškami. V případě, že poddaný odcházel na jiné panství, statek či do města, 
vyžádala si správa nového panství propuštění poddaného tzv. intervenčním dopi-
sem. Na základě této žádosti byl poddanému vystavěn propouštěcí list, který byl 
v podstatě průkazem legality.23

 Zatímco poddanské seznamy dokázaly postihnout podstatnou část oby-
vatelstva určitého panství, v případě dochovaných propouštěcích listů není nikdy 
jisté, zda jsou doloženy veškeré legální migrace nebo pouze jejich část. Na základě 
data jejich vystavení není možné zpětně doložit, zda změna místa pobytu nastala 
okamžitě nebo až s určitým časovým odstupem. V případě propouštěcích listů 
neexistovala žádná předloha, která by zabezpečovala jejich jednotnou vnitřní 
strukturu. Ta, obdobně jako uplatňovaný jazyk, většinou závisela na písaři, který 
se na koncipování zmíněné písemnosti podílel. Následkem toho jsou v některých 

20  MAUR, E.: Základy historické demografie. Praha 1978, s. 145-152.
21  Eliška ČÁŇOVÁ: Prameny k vývoji migrací v Čechách (17. a 18. století). Historická demografie 

(= HD) 10, 1986, s. 145-157.
22  Gustav HOFMANN: Migrace poddaných na panství Kout – Trhanov v letech 1791-1807. Horšov-

ský Týn 1987, s. 110.
23  Eliška ČÁŇOVÁ: Prameny…, s. 145-157.
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případech poskytovány neúplné informace, které je však možné dohledat 
i v jiných pramenech (matriky, soupisy poddaných, pozemkové knihy aj.). I přes 
všechny uvedené nedostatky lze propouštěcí listy zařadit do skupiny neprávem 
opomíjených pramenů.

Důvody migrací
Na základě propouštěcích listů byly zkoumány odlišné důvody uskutečněných 
migrací, tj. příčiny vedoucí ke změně dosavadního místa pobytu. Z celkového 
počtu 247 propouštěcích listů byla žádost odůvodněna jen v 186 případech 
(tři čtvrtiny z jejich celkového počtu). Za uváděnou příčinu trvalých migrací je 
možné označit sňatek, práci, zranění a rodinu. Poddaní, kteří se domnívali, že se 
jim v cizím městě nebo na panství povede mnohem lépe než doma, své příbytky 
opouštěli i z důvodu nedostatečného výdělku a chudoby.24

 Jednu z nejčastěji uváděných příčin migrací v městském i venkovském 
prostředí představoval sňatek. S odvoláním na jeho přípravu byla sepsána většina 
žádostí o vystavení propouštěcího listu (50 ve městě, 53 na venkově).25 Podle tehdy 
platných zákonů, ale v rozporu s kanonickým právem,26 musel každý poddaný 
svoji vrchnost požádat o povolení sňatku. V případě následování partnera na jiné 
panství bylo nutné zároveň vyřídit i propouštěcí list, který by legalizoval násled-
nou sňatkovou migraci. V závěru této studie – v rámci mikrohistorické sondy, 
bude zmíněn případ českobudějovické poddané, která bez povolení své vrchnosti 
odešla pryč z panství a navíc tam vstoupila do manželského svazku. Povinnost
poddaných žádat o povolení k sňatku zanikla teprve 1. listopadu 1789.27

 Propouštěcí listy poddaných, které byly vystaveny z důvodu uzavření 
sňatku, měly zpravidla následující podobu: „…poddaný zdejší městské obce ze 
vsi Dolní Vesce Veit Zaczek nebo Peter zamýšlí oženit se s poddanou, která náleží 
knížecímu panství Český Krumlov a ke vsi Borovice a je manželskou dcerou Paula 
Zwiiffelhoffera…”28 Žadatel v nich uváděl své jméno, rodinný a sociální původ 
včetně informací o svém budoucím partnerovi. K prosbám o propuštění z panství 
bylo obvykle připsáno pozitivní vyjádření radních města. Nejenom v případě 
českobudějovického obyvatelstva, ale i na jiných panstvích, která se rozkládala 
na našem území, je patrné, že vzájemná výměna poddaných probíhala na prin-

24  Důvody změny majitele poddanské nemovitosti na jihu Čech v 18. století byly obdobné. I zde 
bylo nutné řešit otázku, do jaké míry byla situace poddaných beznadějná nebo si vymýšleli. 
Blíže GRULICH, J.: Okolnosti změn vlastnických poměrů v poddanském prostředí (Situace na 
jihočeském panství Chýnov v rozmezí let 1625-1795). In: KOLDINSKÁ, M. – VELKOVÁ, A.: 
Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. Pra-
ha 2003, s. 108-128, zvl. s. 109.

25  Srov. ŠTĚRBOVÁ, B.: Sňatečnost a sňatkové migrace ve farnosti Střelecké Hoštice v letech 
1645-1890. JSH 58, 1989, s. 125-136; Táž: Vývoj sňatečnosti v lokalitě Novosedlí nad Nežárkou 
v letech 1686-1910. HD 11, 1987, s. 97-140.

26  GRULICH, J.: „Slavnostní okamžiky“ – svatební a křestní obřad v období raného novověku 
(Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. po-
loviny 17. století). HD 24, 2000, s. 75.

27  FIALOVÁ, L. – HORSKÁ, P. – KUČERA, M. – MAUR, E.: Dějiny obyvatelstva. Praha 1998,
s. 158-165.

28  SOkA České Budějovice, Stará spisovna, Řada tématická, Poddanské vsi: Dolní Vesce: „...der 
hießigen stadtgemein auß dem dorf dolni Weßcze Unterthann Veit Zaczek oder Peter sich mit 
einer zu hoch dero fürstl. herrschaft Crumau von Borowitz angehörige Unterthannin nahmens 
Agnes eheleibl. tochter des Paul Zwiffelhoffer zueheligen intentionieret seyn...“
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cipu reciprocity. Zpravidla nikdo z místních vrchností neměl zájem na tom, 
aby z důvodu nepovoleného sňatku či zakázané migrace poddaných docházelo 
k zbytečným nedorozuměním mezi sousedy.29

Tabulka č. 1: Důvody migrací, České Budějovice a vsi (1756-1770)

Důvody migrace Město Venkov Celkem
Sňatek 50 53 103
Práce 28 17 45
Zranění - 7 7
Rodina 3 28 31 
Celkem 81 105 186

 
 Druhým nejčastějším důvodem pro uskutečnění migrace byla práce 
(město - 28, venkov - 17). Poddaní opouštěli svoji vrchnost, protože se na jejím 
panství nemohli uživit podle svých představ. Zpravidla se domnívali, že jinde se 
jim povede o něco lépe. V některých případech se za zmíněným důvodem skrývá 
snaha vyhnout se vojenské službě, vyučit se řemeslu nebo odejít studovat. Také 
poddaný Thomas Thomas ve své žádosti argumentoval možností budoucího pra-
covního uplatnění: „což požaduje tam náležející poddaný Thomas, pozůstalý syn 
po Adalbertovi Thomassovi ze vsi Dolní Vesce… usadit se v mém klášterním pan-
ství Zlatá Koruna, aby zde mohl provozovat zednické řemeslo.”30 Forma žádostí 
byla obdobná jako v předcházejícím případě, avšak mnohem větší prostor byl 
věnován argumentaci poddaného.
 Dalším důvodem, který je doložitelný pouze ve venkovském prostředí, 
a to celkem v sedmi případech, bylo zranění. V uvedeném případě se kromě 
vyjádření vrchnosti zároveň vyskytovaly vlastní žádosti poddaných. Pozoruhodný 
je případ Andrease Meyera,31 který se těžce zranil do takové míry, že již nebyl 
schopen vykonávat své řemeslo: „přibližně před třemi lety jsem si nešťastně zranil 
mou nohu a následkem toho trpím při změnách počasí velkými bolestmi, a kvůli 
tomu nemohu zastávat mou čelední službu a nemůžu trvale setrvávat v selské 
službě… a s mou chromou nohou nejsem jinak schopen selské služby.“32

 V obdobných případech se poddaní snažili svou vrchnost přesvědčit, 
že jejich zranění je natolik vážné, že už nemohou dále pracovat. Velice často 
přitom argumentovali svou neschopností uživit se, a zároveň žádali, aby mohli 
29  GRULICH, J.: „Slavnostní okamžiky“…, s. 75.
30  SOkA České Budějovice, Archiv města České Budějovice, Řada budějovická, Listy propouštěcí 

1756-1770: „...was gestalten dahin angehörigen Unterthann thomas nach Adalbert Thomass 
von dorf unteren Wescze hinterbliebenen sohn...sich in meiner closterl. herrschaft golden Cron 
anzusetzen, umb seiner Maurer Profehssion treiben zu können.“

31  SOkA České Budějovice, Stará spisovna, Řada tématická, Poddanské vsi: Litvínovice: „...um-
gefähr vor drei Jahren mittelst zulässlichen Unglück in meinen Fuß einen Schaden eingenohmen 
habe, sondern bey verschiedene änderungen des Wetters große schmerzen empfinde, einfolg-
lich daß ich meinen knechtlichen dienst vorstehen und in die länge hin bei stark bauern Arbeith 
nicht standhafft zu verharren...und sonsten zu dem bauern dienst mit meinen erkrumpten fuß 
unfähig bin.“

32  Srov. ULBRICHT, O.: Die Welt eines Bettlers um 1775. Johann Gottfried Kästner. Historische 
Antropologie 2, 1994, s. 371-398; RHEINHEIMER, M.: Chudáci, žebráci a vaganti. Lidé na 
okraji společnosti 1450-1850. Praha 2003, s. 108-111.
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odejít ke svým dětem, které se o ně mohly na stáří postarat. Přestože se v uve-
dených případech většinou jednalo o starší lidi, nabízí se otázka, zda byli všichni 
skutečně tak nemocní, nebo zda jenom hledali záminku, aby mohli odejít za 
svými potomky. V takových případech vrchnost po svých poddaných zpravidla 
požadovala určité finanční odškodnění za to, že byli uvolněni z poddanských 
služeb.
 Posledním důvodem, který je doložitelný v 28 případech na venkově 
a ve 3 případech ve městě, se stala rodina. Do uvedené skupiny je možné zařadit 
žádosti starších lidí, kteří byli většinou nemocní a nedokázali se postarat sami 
o sebe a své nedospělé děti. V tomto případě se vyskytují dva typy žádostí: buď 
odchází staří rodiče za svými dětmi, nebo je tomu opačně. Tak je tomu v případě 
Ursuly Pernin: „což žádám kvůli svému starému otci, sloužit mu jako věrné dítě až 
do jeho konce…mě osvobodit a propustit…”33

 Městské i venkovské obyvatelstvo ve svých žádostech o získání 
propouštěcího listu uvádělo téměř shodné důvody. Venkov oproti městu České 
Budějovice vykazoval jedinou výjimku v případě uváděných zranění. Obecně 
je možné poznamenat, že venkovské obyvatelstvo, zvláště jeho mužská složka, 
vykonávalo fyzicky namáhavou a mnohdy i rizikovou práci (na poli, s dobytkem) 
v mnohem hojnější míře než lidé z města. Zmíněný stav se zcela zákonitě musel 
projevit i ve výčtu uváděných důvodů, na základě kterých docházelo k vysta-
vování propouštěcích listů. Nejčastější příčinou odchodu z panství se shodně, 
v městském i venkovském prostředí, stával sňatek. Jinak lidé z města opouštěli 
panství zejména kvůli práci a rodině. Nové pracovní uplatnění, jakožto hlavní 
důvod žádosti o poskytnutí propouštěcího listu, se v hojnější míře objevuje spíš 
na venkově, než ve městě. Vzhledem k tomu, že zámožnější část venkovského oby-
vatelstva na stáří pamatovala již předem, prostřednictvím výměnku podmíněného 
předáním majetku,34 ve svých žádostech o vystavení propouštěcího listu se na 
rodinnou péči odvolávali jen někteří lidé ve zcela ojedinělých případech.

Rozsah migrací
Mezi poddané Českých Budějovic nenáleželo pouze místní městské a ven-
kovské obyvatelstvo, ale i osoby pocházející z okolních panství, měst, městeček 
a vsí. Hlavní podíl migrantů se omezil na několik málo panství, neboť o přijetí 
či propuštění z města žádali jen poddaní náležející k vrchnosti do Českého 
Krumlova, Borovan, Nových Hradů, Vyššího Brodu a Zlaté Koruny. Pro určení 
celkového rozsahu migrací byly zvoleny intervaly po pěti kilometrech tak, aby bylo 
možné následně doložit, z jak velké vzdálenosti lidé měnící místo svého pobytu 
pocházeli.35

33  SOkA České Budějovice, Šindlovy Dvory: „was gestalten ich wegen meines alten Vater ihme bis 
an sein Ende als ein getreues kindt zu dienen...mir frey und loß gezehlet werden.“

34  K problematice výměnku a zabezpečení přestárlých příslušníků rodiny PROCHÁZKA, V.: Čes-
ká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha 1963, s. 435-452.

35  Zmíněné vzdálenosti byly vnímány vzdušnou čarou, neboť vzdálenosti, které museli poddané 
v sledovaném období překonat po tehdejších cestách není možné doložit.



64

Tabulka č. 2: Rozsah migrací, městské vsi (1756-1770)

Vzdálenost (km) Ženy Muži Celkem
0 – 5 3 4 7
6 – 10 5 4 9
11 – 15 - 4 4
16 – 20 1 1 2
21 a více 7 6 13
Celkem 16 19 35

 Na základě sestavených tabulek byla odpovídající pozornost zprvu 
věnována venkovskému prostředí. Z celkového počtu 118 případů však bylo možné 
vyhodnotit pouze 35 žádostí (30%), neboť ve většině dochovaných propouštěcích 
listů nebylo udáno výchozí nebo cílové místo migrace. Nejvíce vesničanů se 
stěhovalo na vzdálenost pouhých deseti kilometrů od svého původního bydliště 
(16 osob). S přibývající vzdáleností se jejich počty snižovaly – v rozsahu 11-20 km 
je doložitelných jenom 6 migrantů. Na vzdálenost převyšující 20 km se jejich počet 
opětovně zvýšil (13 osob). V případě venkovského obyvatelstva je uvedený trend 
poněkud neobvyklý, pravděpodobně jej ovlivnila blízkost jihočeské metropole, kde 
se mohly vytvářet mnohem lepší předpoklady pro sňatkové i pracovní migrace 
na větší vzdálenosti, než tomu bylo obvyklé v jiných regionech, do jejichž center 
neproudilo tolik lidí, jako do Českých Budějovic.
 Přestože počty propouštěcích listů s doložitelným rozsahem uskuteč-
něných migrací byly poměrně nízké, provedené vyhodnocení do značné míry 
koresponduje s poznatky, kterých bylo dosaženo na příkladu jiných jihočeských 
regionů. V případě zvolených vesnic náležejících k městu České Budějovice 
se podařilo prokázat, že obvyklý akční rádius venkovského obyvatelstva bylo 
možné v obou směrech překonat pěšky během jednoho dne, neboť představoval 
pouhých 10-20 km. Vzhledem k odlišným osobním možnostem i lokálním 
předpokladům se nové možnosti pracovního uplatnění či volba životního partnera 
nikdy neomezovaly jen na uvedenou vzdálenost. Blízkost Českých Budějovic, 
jakožto správního i ekonomického centra jihočeského regionu, přispívala k je-
jímu překonání. V daných souvislostech však nelze opomenout existující, již 
dříve vytvořené příbuzenské, rodinné a osobní vazby, které skýtaly dostatečný 
předpoklad pro uskutečnění nových prostorových přesunů městského i ven-
kovského obyvatelstva.36

36  Srov. GRULICH, J. – ZEITLHOFER, H.: Migrace jihočeského obyvatelstva v období před třice-
tiletou válkou a po jejím ukončení. HD 22, 1998, s. 79-105, zvl. s. 85-89; SELIGOVÁ, M.: Geo-
grafická mobilita venkovského obyvatelstva v první polovině 18. století ve světle poddanských 
seznamů. HD 28, 2004, s. 55-109.
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Tabulka č. 3: Rozsah migrací, město České Budějovice (1756-1770)

Vzdálenost (km) Ženy Muži Celkem
0 – 5 5 1 6
6 – 10 6 4 10
11 – 15 6 2 8
16 – 20 5 3 8
21 a více 16 20 36
Celkem 38 30 68

 Na příkladu obyvatel Českých Budějovic bylo možné vyhodnotit více 
jak polovinu z celkového počtu všech doložitelných případů (66). Migrace na 
vzdálenost větší, než obvyklých dvacet kilometrů, byla zastoupena v poněkud 
větší míře (36), jak v případě nedalekých městských vsí. Na základě vzájemného 
srovnání situace ve městě a na venkově, je možné poznamenat, že ve venkovském 
prostředí mírně převládaly migrace z bližších oblastí (do 20 kilometrů), zatímco ve 
městě byl poměr mezi přistěhovalci z bližšího a vzdálenějšího okolí přibližně stej-
ný. Zmíněný poznatek potvrzuje výlučné postavení Českých Budějovic, jakožto 
správního, společenského, hospodářského, kulturního i náboženského centra 
celého jihočeského regionu. Městské obyvatelstvo mělo oproti venkovskému 
více příležitostí k navazování kontaktů s lidmi ze vzdálenějších lokalit. Zmíněný 
poznatek platí, ať už se jednalo o možnost uplatnění v rámci životní praxe 
(sňatkové migrace, zabezpečení na stáří), v majetkové (možnost pořízení cizí nemo-
vitosti) i pracovní sféře (předpoklad získání lepšího pracovního uplatnění).37

Migrace z hlediska pohlaví
Pro obyvatelstvo města České Budějovice se v sledovaném období dochovalo 129 
žádostí o vydání propouštěcího listu. S výjimkou jedné, na níž bylo uvedeno pouze 
příjmení žadatele, bylo možné vždy přesně identifikovat, zda o povolení migrace 
usiloval muž nebo žena. V rozmezí let 1756-1770 bylo nejvíce žádostí podáno 
roku 1762, kdy propouštěcí list obdrželo celkem 18 osob, z nichž 13 byli muži. 
Vzhledem k tomu, že zvýšený počet mužů žádal o vystavení propouštěcího listu 
i v roce 1764, vzniklou situaci není možné dávat do přímých souvislostí s obdobím 
sedmileté války (1756-1763), kdy někteří příslušníci mužského pohlaví houfně 
opouštěli své domovy, aby se vyhnuli vojenské službě. V jihočeském regionu byla 
v uvedeném období poněkud odlišná situace, než jak ji pro oblast Broumovska 
doložila Eliška Čáňová.38

37  Srov. GRULICH, J. - ZEITLHOFER, H.: Migrace…, s. 85-89.
38  K obdobným závěrům dospěla také Eliška Čáňová na příkladu Broumovska: ČÁŇOVÁ, E.: Pra-

meny…, s. 150-151.
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Tabulka č. 4: Migrace z hlediska pohlaví, město České Budějovice (1756-1770)

Rok Ženy Muži Celkem
1756 3 5 8
1757 2 2 4
1758 1 5 6
1759 2 3 5
1760 4 4 8
1761 9 6 15
1762 5 13 18
1763 1 8 9
1764 4 10 14
1765 12 4 16
1766 3 5 8
1767 3 - 3
1768 4 3 7
1769 3 1 4
1770 3 - 3
Celkem 59 69 128

 Z celkového počtu 118 žádostí, které se týkaly poddaných ze vsí 
náležejících k městu České Budějovice, bylo možné vyhodnotit 110 případů. 
Vzhledem k tomu, že největší počet migrujících mužů byl zaznamenán v roce 
1767, přímý vliv válečných událostí období sedmileté války bylo možné vyloučit. 
Pohlaví venkovských migrantů bylo obdobné jako ve městě – mezi žadateli o vy-
stavení propouštěcího listu mírně převládali muži. Zatímco ve městě jejich počet 
představoval 69, ve zkoumaných městských vsích se jednalo o 58 osob.

Tabulka č. 5: Migrace z hlediska pohlaví, městské vsi (1756-1770)

Rok Ženy Muži Celkem
1756 4 3 7
1757 2 2 4
1758 1 2 3
1759 4 2 6
1760 3 1 4
1761 4 4 8
1762 5 4 9
1763 4 7 11
1764 5 2 7
1765 6 9 15
1766 4 1 5
1767 3 10 13
1768 1 4 5
1769 4 2 6
1770 2 5 7
Celkem 52 58 110
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 Zmíněný stav v případě městského i venkovského obyvatelstva doklá-
dá, že zástupci obou pohlaví se na migracích podíleli poměrně vyrovnaným 
způsobem. Osoby žijící ve městě i na venkově uskutečňovaly pracovní i sňatkové 
migrace v obdobném rozsahu, aniž by bylo možné příslušníky jednoho pohlaví 
označit za usedlejší část populace. V případě žen byla četnost doložených migrací 
často ovlivněna tím, že jako nevěsty odcházely z domova, aby mohly následovat 
svého budoucího partnera.39 Obecně je možné poznamenat, že svobodné osoby 
mladšího věku se na migracích podílely v mnohem větší míře, než-li osoby starší 
se závazkem.40 Zvláště u druhorozených mužů, kteří nemohly převzít rodinný 
majetek po otci se základním předpokladem pro založení rodiny stávalo vytvoření 
vlastního hmotného zázemí. Za dané situace je možné i soudobé uplatňování 
dědického práva, které zvýhodňovalo jednoho potomka oproti svým sourozencům, 
považovat za jeden z motivačních faktorů pro uskutečnění některých migrací.41 
V případě mladších osob mužského i ženského pohlaví však nelze opomenout 
ani migrace z důvodu několikaleté služby, která s sebou přinášela zisk určitých 
finančních prostředků i mnoha osobních i profesních zkušeností.

Sezónnost migrací
Sezónnost migrací byla zkoumána v rámci tří intervalů po pěti letech (1756-1760, 
1761-1765, 1766-1770) za předpokladu, že v měsíci, kdy byl vydán propouštěcí 
list, mohlo dojít k opuštění stávajícího místa pobytu. V prvním intervalu odešlo 
z města České Budějovice nejvíce lidí v lednu. Mezi léty 1761 až 1765 je obdobná 
situace doložitelná v podzimních měsících (září, říjen a listopad). V posledním 
období je prokazatelný značný úbytek migrantů – v dubnu, červnu, září a v lis-
topadu nepodal žádost o propuštění z panství ani jeden člověk. Nejvíce odchodů 
pak bylo zaznamenáno opět na podzim, konkrétně v říjnu.

Tabulka č. 6: Sezónnost migrací, město České Budějovice (1756-1770)42

Měsíc 1756-1760 1761-1765 1766-1770 Souhrn
Leden 6 8 4 18
Únor 2 3 2 7
Březen 2 4 2 8
Duben 4 4 - 8
Květen 3 3 3 9
Červen 2 3 - 5
Červenec 1 6 2 9
Srpen 2 2 4 8
Září 2 12 - 14
Říjen 2 9 5 16
Listopad 1 11 - 12
Prosinec 2 3 2 7

39  Srov. SELIGOVÁ, M.: Geografická mobilita…, s. 102-108.
40  Srov. GRULICH, J.: Migrace…, s. 89-92.
41  Blíže PROCHÁZKA, V.: Česká poddanská nemovitost..., s. 453-511.
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 Ve vsích byla situace poněkud odlišná. V prvním období nebyly 
v měsících leden, květen a červen zaznamenány vůbec žádné žádosti. Nejvíce 
poddaných pak odešlo v prosinci. V intervalu mezi léty 1761 až 1765 zažádalo 
o propuštění nejvíce jedinců začátkem roku, a to především v lednu. Obdobná 
situace je doložitelná i během posledního sledovaného období. V prvním sledo-
vaném období byl vývoj ve městě a přilehlých vsích velmi podobný. V posledních 
dvou intervalech odcházeli poddaní z města hlavně na podzim, zatímco ze vsí 
především v zimních měsících.
 Měsíční počty migrujících osob doložitelné na příkladu Českých Budě-
jovic do jisté míry odrážejí sezónnost sňatečnosti.43 Zatímco v adventním 
(prosinec) a postním období (únor, březen) se sňatky nemohly konat, v měsících, 
které jim předcházely (podzim, leden) byly zastoupeny v nejhojnějších počtech. 
Obdobný trend je možné spatřovat také v měsíčních počtech vydávaných 
propouštěcích listů. V případě městských vsí se zde navíc projevuje i migrování 
osob, které se svým zaměstnavatelem uzavíraly smlouvu jenom na určitou dobu 
a po jejímž uplynutí, obvykle po ukončení polních prací nebo v zimě, měnily místo 
působnosti.

Tabulka č. 7: Sezónnost migrací, městské vsi (1756-1770)44

Rok 1756-1760 1761-1765 1766-1770 Souhrn
Leden - 8 6 14
Únor 1 1 - 2
Březen 2 3 1 6
Duben 2 6 4 12
Květen - 4 5 9
Červen - 2 2 4
Červenec 2 - - 2
Srpen 3 4 3 10
Září 1 4 4 9
Říjen 3 5 5 13
Listopad 2 2 1 5
Prosinec 7 7 2 16

Příběh Elisabethy Gießhuberin – mikrohistorická sonda
Elisabetha Gießhuberin, rozená Waßnerin, pocházela ze vsi Čtyři Dvory, která 
náležela k panství České Budějovice. Odtud odešla do Dolních Rakous, konkrétně 
do Vídně, aniž by požádala o povolení migrace. Mimo rodné panství se usadila, 
vstoupila do manželského svazku a následně vychovala tři děti. Po třiceti letech 
se vrátila do Českých Budějovic a žádala o vydání dědictví z matčiny strany. Její 

42  Z celkového počtu 129 žádostí bylo možné vyhodnotit jen 121 propouštěcích listů, v ostatních 
případech nebylo udáno datum.

43  Blíže FIALOVÁ, L.: Sezónnost demografických událostí v českých zemích v 17. až 20. století. 
Demografie 37, 1995, s. 9-21.

44  Z celkového počtu 118 žádostí bylo možné vyhodnotit jen 102 listů, v ostatních případech chy-
běly potřebné údaje.
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prosba však byla zamítnuta a Elisabetha Gießhuberin byla zatčena pro útěk 
z panství a uzavření manželství bez povolení.45

 Mezi propouštěcími listy pro město České Budějovice se zachovala 
dodatečná žádost Elisabethy Gießhuberin o propuštění z panství, kterou psala 
během svého pobytu ve vězení (datováno 8. února 1766). K této prosbě byl 
připojen i další pramenný materiál, mimo jiné i výslech poddané před městským 
soudem, na jehož základě bylo možné zrekonstruovat životní příběh Elisabethy 
Gießhuberin.
 Elisabetha Gießhuberin se narodila na Pražském předměstí Českých 
Budějovic jako dcera Michala Waßnera a Marie Anny Waßnerin. Matka pochá-
zela z vesnice Srubec. Otec pracoval v Suchomelově mlýně, který náležel také do 
panství České Budějovice. Na otázku, kolik je jí let, odpověděla Elisabetha, že 
něco kolem 53 let. Poddaná přesně nevěděla, kdy se narodila. Své stáří odvozova-
la na základě otcova tvrzení v den svatby, kdy jí mělo být již něco kolem třiceti let.
 V sedmi letech vyhnal otec Elisabethu z domova, a ta sloužila v Červeném 
dvoře. Zde se starala o děti a upsala se do služeb zdejší vrchnosti. Po smrti své 
matky se Elisabetha vydala do Dolních Rakous. Prvních deset let zde žila sama 
a později si našla v Rannersdorfu manžela Simonna Gießhubera. V dokumentech, 
které jsou součástí její žádosti, není přesně určeno, kde se tato lokalita nachá-
zela. Poté oba sloužili - Simonn u soudce ve Vídni a jeho žena zastávala různé 
práce u pánů dvorské rady.
 Na otázku, jak je možné, že se vdala bez povolení vrchnosti, odpověděla 
Elisabetha následovně: „Myslím, že [můj manžel] je poddaným města Fußweilen…
potom jsem skutečně nevěděla a nerozuměla jsem tomu, zda jsem či nejsem 
poddaná.”46 Podle jejích slov tedy snoubenci nevěděli, jestli mají sňatek ohlásit, 
a jak se mají chovat. A tak oba předstoupili před faráře v Klein Schwechatu jako 
svobodné osoby a byli jím oddáni.
 Během manželství se jim narodily čtyři děti: tři synové, z nichž dva 
zůstali, a jedna dcera. Nejstarší z nich Johann Georg (17) sloužil ve Vídni u vá-
lečného vysloužilce. Mladší Peter (14) se zde učil krejčím a o nejmladší dceři 
Catharině (12) řekla Elisabetha, že se učí číst a psát. Městské soudce dále zajíma-
lo, zda odešla Elisabetha do Rakous sama nebo s někým. Podle tvrzení poddané 
ji doprovázela sestra, která již zemřela. Její bratr Johann sloužil u dělostřelectva 
a Elisabetha nevěděla, zda ještě žije či ne. Později se dozvěděla, že její otec Michal 
zemřel.
 Zde je výslech Elisabethy Gießhuberin přerušen. Co tedy můžeme říci 
o této postavě? Elisabetha vůbec nevěděla, zda je či není poddanou. Zmíněné 
tvrzení mohla podpořit její výpověď, že z domu odešla již v sedmi letech, kdy 
neměla vůbec žádné povědomí o poddanské příslušnosti.
 Příběh Elisabethy pokračuje následovně. Po příchodu do Čech a na 
panství města České Budějovice byla zmíněná poddaná zatčena. Propuštěna 
mohla být pouze po zaplacení určité částky. Tehdy (v únoru roku 1766) se 
rozhodla napsat žádost radním města České Budějovice, ve které prosila 
o odpuštění a o propuštění z panství. Radní nakonec její prosbě vyhověli, a to 

45  Archiv města České Budějovice, Řada budějovická, Listy propouštěcí 1756-1770.
46  Tamtéž: „Ich glaube, er wird ein Unterthann seyn von der Stadt....dann ich habe auch würklich 

nicht gewußt, und nicht verstanden, ob ich eine oder keine unterthannin bin.“



70

s ohledem na její věk a na nemocného manžela, který nebyl schopen sám uživit 
rodinu. Své rozhodnutí podporují odvoláním se na sankci z 30. července 1708. Co 
se týče jejího dědictví, to po právu propadlo městu.
 Mezi propouštěcími listy ze zkoumaného období byl případ Elisabethy 
Gießhuberin naprosto ojedinělý. Útěky poddaných byly sice v této době běžné, 
ale málokterý z nich se vrátil na panství, z něhož kdysi utekl. Návrat Elisabethy 
Gießhuberin na českobudějovické panství jasně dokazuje, že si nebyla vůbec 
vědoma nějakého provinění. Otázkou však zůstává, zda ji k tomuto návratu nedo-
nutila chudoba a snaha zajistit rodinu z dědictví po matce. V případě Elisabethy 
Gießhuberin se chyb dopustily i úřady. Jednalo se především o rakouské úřady, 
které důsledně nepožadovaly od nově příchozích předložení propouštěcích listů. 
Otázkou odchodu poddaných do Rakouska se ve své práci zabýval Jiří Záloha.47

 Zde také popisuje postup rakouských a českých úřadů při odchodu pod-
daných do druhé země. Řízení při propuštění z poddanství bylo velmi jednoduché. 
Poddaný či správa jeho budoucího panství v Rakousku předložili odůvodněnou 
žádost o propuštění z poddanského vztahu. Řídící úřad příslušného panství 
v Čechách pak vedl proces, jehož cílem bylo zjištění majetku a dalších okolností 
žadatele. V dokumentech nebyl zpravidla nalezen žádný důkaz pro eventuelní 
záporné vyřízení žádosti. Mohl nastat i případ, že tyto spisy byly pokládány za 
nedůležité a byly v archivech při zařazování skartovány.
 V souvislosti s případem Elisabethy Gießhuberin je vhodné připomenout 
dědický řád poddaných, který platil v daném období. Hlavní aktérka uvedeného 
případu se vrátila do Čech, aby získala dědictví po matce. Otázkou však zůstává, 
zda na zmíněný požadavek mohla vznést oprávněný nárok. Zákon zabývající se 
dědictvím poddaných zahrnuje 30 pravidel, kdy mohou poddaní uplatnit svůj 
nárok. Touto problematikou za zabývají články 18 až 22. V pravidle číslo 19 je 
uvedeno: „…tak uprchl a zdržoval se jeden či dva roky někde mimo panství a tam 
také zemřel…tímto ztratil své oprávnění a také jeho děti ztratily dědictví a otcovský 
podíl.”48 V tomto případě tedy poddaný ztrácí veškerá svá práva. A jak je tomu 
v případě, že se uprchlík rozhodne vrátit se na panství? „Kdo se… před koncem 
třetího roku… znovu objevil na panství: ten by měl zažádat vrchnost kvůli svému 
nároku, a úředník bude očekávat milostivé rozhodnutí, zda a kolik mu má být 
vydáno.”49

Závěr
Migrace venkovského i městského obyvatelstva, doložitelné na příkladu Českých 
Budějovic a několika sousedních poddanských vsí, zcela neodmyslitelně náležely 
ke každodennímu životu většiny české populace žijící během druhé poloviny 18. 

47  ZÁLOHA, J.: Die Bevölkerungsemigration zwischen der Herrschaft Český Krumlov (Krumau, 
CSFR) und Oberösterreich im 17. und im 18. Jahrhundert. Jahrbuch des Oberösterreichisches 
Museum Verrein 135, 1990, s. 136.

48  KALOUSEK, J. (ed.): Řády selské a instrukce hospodářské 1698-1780. In: Archiv český (= AČ) 
24, 1908, s. 330-331: „…so weckgeloffen und in ein oder zwei Jahren sich ausser der Herrs-
chaft anderswo aufhalten, alldort mit Tod abgingen…durch dieses seine Gerechtigkeit verloren, 
auch seine Kinder der Erbschafft und vätterlichen Anfall verlustiget gemacht.”

49  Tamtéž: „Welcher sich …vor Ausgang drei Jahren …wider auf der Herrschaft einfindete: solcher 
sollte wegen seines Anfalls bei der Obrigkeit einkommen, und der Ambtmann wird die gnädige 
Resolution erwarten, ob und wie viel ihme ausgefolget werden solle.”
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století. Na základě propouštěcích listů pocházejících z let 1756-1770 je patrné, 
že povolení k změně místa pobytu mohli získat všichni lidé, kteří si o jeho vydání 
požádali. Většina uskutečněných migrací byla odůvodněna uzavřením sňatku, 
pracovním uplatněním, rodinnými záležitostmi nebo věkem a zdravotním stavem 
migranta. Jedinou výjimkou zde představují zranění, kterými odůvodňovali svůj 
odchod z panství pouze lidé ve venkovském prostředí.
 Celkový rozsah migrací na venkově z valné části vymezuje vzdále-
nost, kterou bylo možné urazit pěšky v obojím směru během jednoho jedi-
ného dne (nejčastěji do deseti kilometrů, maximálně na vzdálenost dvaceti 
kilometrů). Význam města Českých Budějovic, jakožto důležitého správního, 
společenského, ekonomického, kulturního i duchovního centra, podtrhuje velké 
množství migrací přesahujících uvedený rámec. Přestože přesuny obyvatel-
stva do vzdálených lokalit bývaly doménou městského obyvatelstva, na příkladu 
českobudějovického regionu jsou doložitelné i u venkovanů. Blízkost jihočeské 
metropole jim umožňovala navazovat osobní kontakty, na základě kterých dochá-
zelo k migracím na velké vzdálenosti, které by u většiny ostatních vesnických 
lokalit byly jinak nemyslitelné.
 Zkoumaný vzorek propouštěcích listů svědčí o tom, že migrace nebyly 
doménou příslušníků jednoho pohlaví. Na jejich uskutečňování se v poměrně 
vyrovnané míře podílely, kromě mužů, i ženy. Přestože v městském i venkovském 
prostředí mírně převládala migrace mužů, vzájemnou souvislost mezi migranty 
mužského pohlaví a válečnými událostmi sedmileté války bylo možné vyloučit. 
Zatímco u mužů většinou převládaly prostorové přesuny z důvodu lepšího pra-
covního uplatnění, v případě žen jejich uskutečnění ve větší míře podmiňoval 
vstup do manželského života, opuštění rodičů a následování životního partnera.
 Přestože datace propouštěcích listů nemusí být vždy identická s ob-
dobím, kdy došlo k vlastní migraci, svědčí o určité podmíněnosti uskutečněných 
legálních prostorových přesunů městského i venkovského obyvatelstva. Zatímco 
ve městě se stěhování v některých případech podřizovalo jednotlivým obdobím 
křesťanského kalendáře, na venkově jejich uskutečnění do jisté míry ovlivňoval 
i průběh sezónních prací v rámci zemědělského roku. V případě městského 
i venkovského obyvatelstva je možné hovořit o populaci, která neměla statický, 
ale dynamický charakter. Nehledě k poddanské příslušnosti lze trvalou změnu 
jejich místa pobytu zařadit do okruhu obvyklých, tedy každodenních záležitostí.
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Zusammenfassung

Die Wanderungsbewegung der budweiseren Bevölkerung im Licht der Scheidebriefe 
(1756-1770)

Josef Grulich

 Auf der Grundlage der budweiseren Scheidebriefe (1756-1770) ist ersichtlich, 
dass die Veränderung der Stelle des Aufenthalt keinen Untertan abgestritten wurde, der 
sich um ihre Bewilligung ansuchte. Die Mehrheit der Migrationen wurde der Eheschließung, 
Arbeitserfülltheit, Familienagelegenheiten oder des Alters und Gesundheitzustand begründet. 
Auf dem Land liefen die Migrationen meistenteils im Bereich der 10 Kilometer durch, während 
sie bei der Stadtbevölkerung oft die Entfernung der 20 Kilometer übergriffen. Die Veränderung 
des bisherigen Wohnort ist belegbar im verhältnismäßig ausgewogenen Niveau bei beidem 
Geschlecht. Die Monate, in dem die Migrationen bewilligt wurden, argumentieren indirekt den 
bestimmten Einfluss des Kirchen- und Agrarjahres. Im Fall der Stadt- und Landbevölkerung 
kann man über die Population reden, die keinen statistischen aber dynamischen Charakter 
hatte. Die dauerhafte Veränderung ihrer Stelle des Aufenthalt kann man in den Bereich der 
alltäglichen Angelegenheiten einordnen, abgesehen von der Angehörigkeit der Untertanen.

(překlad Lenka Králová)
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*  Studie vznikla v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně MSM 0021622426 
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura.

1  FOUCAULT, Michel: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha 2000, s. 208.

„KAŽDÉMU INDIVIDUU JEHO MÍSTO.“ PROCES SOCIÁLNÍHO UKÁZNĚNÍ 
V RAKOUSKU 1750-1835*

ZDEŇKA STOKLÁSKOVÁ

 „Každému individuu jeho místo a každému umístění jedno individuum. 
(…) Je třeba vyloučit důsledky neurčitého rozvržení, nekontrolovatelného rozptýlení 
individuí, jejich rozptýleného oběhu, jejich neužitečného a nebezpečného srážení; je 
to taktika zaměřená proti dezerci, potulce, proti seskupování. Cílem tu bylo usta-
novit kontrolu prezence a absence, vědět o tom, kde a jak lze znovu nalézt dané 
jedince, zavést utilitární způsoby komunikace a přerušit jakékoli jiné, moci v každý 
okamžik dohlížet na chování každého jednotlivce, hodnotit jej, sankcionovat jej, 
měřit jeho kvality či prospěšnost.“1

 Procesy doprovázející vznik moderního státu jsou charakteristické 
protichůdnými společenskými jevy a právě proto jsou velmi obtížně hodnotitel-
né. V koncepci Michela Foucaulta vystupuje stát jako ovládající, kontrolující 
a trestající organizace, jejíž činnost postupně zachvacuje všechny sféry soukro-
mého života občanů.
 Snahu po pořádku a disciplíně charakterizuje Foucault velmi výstižně, 
avšak nelze nevidět též motivaci těchto procesů: totiž vznik základní sítě státního 
sociálního zabezpečení, jež hodnotí jedince podle potřebnosti. Realizace minimální 
zabezpečovací péče je úzce svázána s přehledem o obyvatelstvu a jeho sociálním 
složení: stát tedy musí nejdříve zjistit, kolik má poddaných a jaké je jejich so-
ciální postavení. Snahy o zjištění početního stavu populace však nelze glorifikovat 
– byly na prvním místě motivovány v této době moderními populačními teoriemi 
a zájmem na stálém přísunu „čerstvých“ mladých sil do armády. Konskripce oby-
vatel z let 1754, jejíž provádění bylo zastaveno sedmiletou válkou, vojenská kon-
skripce roku 1770 a všeobecná konskripce v roce 1777 a jejich následné ukotvení 
v konskripčním patentu v roce 1804 byly vedeny zejména snahou o hospodářský 
rozvoj Rakouska, který závisel na početním stavu populace a poměru kvali-
fikovaných pracovních sil k ostatním poddaným.
 Vojenské porážky ve dvou slezských válkách a sedmileté válce ukázaly 
hospodářskou slabost Rakouska a učinily zřízení stálého vojska nevyhnutel-
ným. Armádu, „tu masu tuláků“, bylo třeba udržet na jednom stálém místě, aby 
se zabránilo loupežím a násilnostem a aby bylo uklidněno civilní obyvatelstvo, 
očekávající s hrůzou příchod vojska, v neposlední řadě aby se omezila dezerce. Bylo 
nutné armádu nejen soustředit na jednom místě, ale též ji viditelně oddělit od okol-
ního světa. Tato tendence je velmi dobře patrná v architektuře nově zřizovaných 
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kasáren, jejichž základním rysem je naprostá odloučenost od okolí. Stálé vojsko 
potřebovalo nejen pravidelný přísun mladých mužů, ale též organizované záso-
bování, což bylo klíčovým problémem pro dosavadní organizaci armády, která byla 
nucena se stěhovat z místa na místo právě z důvodu nedostatku potravin. Vznikla 
tak nová síť výroby a prodeje, jejímž jediným cílem bylo zásobování armády. Stát 
se snažil vojenské dodavatele podporovat udělením licencí na zásobování určitými 
druhy zboží, zejména potravinami. Vojenští dodavatelé byli zvýhodněni při udělování 
pasů, jež obdrželi bez průtahů s jednoduchou možností prodloužení, a často též 
s prominutím cel na dodávaný druh zboží.
 Takovými byli židovští kupci Simon Aaron Sultzbacher a Lazarus Pollitzer, 
jež požádali v roce 1758 o pas a povolení k bezcelnímu dovozu ovsa přes hranici. 
Zemský úřad v Brně jim udělil pas na volný průjezd a bezcelní dovoz 400 měřic 
ovsa (na osminásobné množství, než žádali). Oba obchodníci již předtím získali ve 
Vídni „Ministerial-Banco-Hof-Deputation-Frey-Paß“ na bezcelní dovoz uvedeného 
množství ovsa. Lazarus Pollitzer byl moravským zemský rabínem a dvorním do-
davatelem ovsa pro armádu; tuto skutečnost dokládá též dopis z Vídně královské 
reprezentaci a komoře v Brně.2 Vojenským dodavatelem byl i Franz Stiepan 
(pravděpodobně Štěpán), správce Holíčského panství, který v roce 1758 požádal 
královskou reprezentaci a komoru v Brně o pas a povolení dovézt z Uher 634 centů 
proviantní mouky; pro své zboží žádal osvobození od cla, jehož se mu dostalo.3 Lze 
se domnívat, že vojenským dodavatelem byl i Josef Karl Czikan, jenž žádal zemský 
úřad v Brně v březnu roku 1758 o stejné dokumenty: o pas pro sebe a povolení 
dovézt bezcelně a bez jakýchkoliv poplatků a mýt mouku z Uher. Valentin Ignatz 
Lobgesang a Salomon Dobruschka z Olomouce obdrželi v únoru 1758 též kladné 
vyřízení své žádosti o vystavení pasů a dovozu 680 centů žitné mouky z Uher; 
stejně jako předchozím žadatelům jim bylo prominuto clo, mýtné a poplatky.4

 Dosavadní chaotické verbování bylo nahrazeno pravidelnými vojenskými 
odvody, jež bylo možné realizovat pouze po předchozí evidenci veškerých mužů 
v zemi, což se stalo „nejvyšším rozhodnutím“ z 10. března 1770.5 Patent ini-
ciovaný spoluvladařem Josefem nastiňuje ekonomickou prosperitu a nerušenost 
podnikání, jež již není více ohrožována násilným rekrutováním. „…Aby měšťan 
a továrník mohl v klidu zůstat u své činnosti či živnosti, sedlák u svého gruntu, jediní 
synové a mužové jediných dcer, mistři v dílnách, tovaryšové, mladíci nebo kdokoliv 
jiný v zemědělství, v řemesle, v továrnách, manufakturách a komerčních oblastech, 
aby mohli být nerušeni ve své profesi; budiž proto dán podnět ke všeobecnému 
sčítání duší, aby se tím nalezl prostředek, jak namísto dosavadního rekrutování, jež 
bylo jhem poddaným, před nimž nebyl nikdo jistý, jiného, pro každého neškodného, 
ba léčivého, samotnému rekrutovi příjemného způsobu, neboť může zůstat díky 
zavedeným dovoleným po největší část roku u svých a vysloužit svému rodnému 
místu zásluhy, způsobu, jímž by byl zajištěn branný stav pro všeobecné bezpečí.“ 
Přes vychvalované přednosti nového způsobu rekrutování probíhala konskripce 

2  Dopis z 23. ledna 1758 a stanovisko zemského úředníka z 1. února 1758, Moravský zemský 
archiv v Brně (= MZA), moravsko-slezské zemské gubernium P 25 B, karton 1427, nefoliováno.

3  Lze předpokládat i osvobození od mýtného, protože Franz Stiepan žádal o dovoz přes mýto ve 
Zdislavicích. MZA, moravsko-slezské zemské gubernium P 25 B, karton 1427, nefoliováno.

4  Tamtéž.
5  SCHOPF, Franz Josef: Sammlung aller in Conscriptions-, Rekrutierungs- und Militär-Entlas-

sungsangelegenheiten erlassenen Vorschriften. 2 sv., Wien 1833-1836, zde sv. 1, s. 3.
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velmi pomalu a s četnými stížnostmi poddaných, kteří si od nového, mnohem 
přesnějšího způsobu evidence, neslibovali nic dobrého a obávali se dalších povin-
ností a zátěží.
 Vydržování stálého vojska se stalo z pohledu vládnoucích kruhů nutností, 
přinášelo však výrazné ekonomické potíže a stalo se terčem nezastřené kritiky 
současníků, kteří poukazovali na neúměrné zatížení a odebírání zdravých jedinců 
běžnému všednímu životu. Důsledkem tohoto procesu byl nejen vysoký nepoměr 
mladých svobodných žen v produktivním věku a stejně starých mužů ze stejného 
sociálního prostředí, ale též předávání špatných genetických vlastností příštím 
pokolením, neboť pouze nevhodní pro armádu byli volní „na trhu sňatků.“ Kritika 
poměrů vycházela z vlastních řad, jedním z autorů byl (samozřejmě anonymně) 
i vysoký státní úředník Johann Pezzl (1756-1823). „Jádro národa žije v rozkvětu let 
neoženěno, zahálkou, zdivočeno, učeno jedinému umění jak ubíjet k smrti; rozšiřuje 
po svém návratu do venkovského domu divokost a škodlivé nemoci mezi svými 
sousedy. Pole a nástroje čekají marně na více pracovitých rukou. Protože pouze 
slaboši a výrostci selských rodin jsou nerušeně připuštěni k řemeslu a manželství, 
přibližuje se takový národ nebezpečí, že se v několika generacích stane republikou 
kulhajících, šilhajících, hrbatých trpaslíků s křivýma nohama a chromýma rukama.6 
 Konskripce z roku 1770 poskytla základní přehled o mužské populaci 
a schopnosti sloužit v armádě, klasifikace mužů pro armádu byla dále prohloube-
na v konskripci roku 1777, kdy bylo poprvé v historii rakouského soustátí evi-
dováno veškeré obyvatelstvo včetně žen a dětí, avšak prvořadý účel základního 
nástroje pravidelného a nezastupitelného přísunu nezbytných sil do vojska zůstal 
zachován, což nejlépe demonstruje rubrika „k jiným státním potřebám použitelní“, 
jež zahrnovala pouze muže od 18 do 40 let. „Vyřazujícím faktorem“ zde byly kromě 
věku i viditelné tělesné vady či závazky k řemeslu, profesi, majetku, manželce, 
dětem a rodičům či jiným závislým nezaopatřeným osobám. Zásadní struktura 
populace, jež ukazuje též sociální stratifikaci obyvatelstva, byla převzata do tzv. 
konskripčního systému a systému verbovacích okrsků z roku 1781, jímž byla 
kodifikována organizace a struktura verbování. Muži byli klasifikováni do různých 
skupin, z nichž některé byly (pro svou nezastupitelnost na chodu hospodářství či 
přináležitostí k privilegovaným vrstvám) vyňaty z odvodů do armády.
 Každý vojenský útvar měl „zásobovací“ okrsky, z nichž se rekrutovali noví 
branci. Pevně stanovený počet naverbovaných za dané období se tedy měl naplnit 
ze spádové oblasti, avšak reálné poměry byly na jedné straně dány mírou korupce 
členů odvodní komise na straně jedné a schopností získat mladé muže jinde na 
straně druhé. Volné pole se naskýtalo zejména kontrolou tuláků, žebráků i jiných 
jedinců, neboť v případě, že se dotyčný nemohl dostatečně vykázat plnohodnot-
nými cestovními či jinými dokumenty, měly kontrolní orgány právo předat ho 
nejbližší vojenské posádce. Nakolik byla tato činnost rentabilní, zůstává otáz-
kou, protože policejní, pohraniční či obecní úředníci měli právo na odměnu za 
získaného rekruta a na úhradu nákladů s tím spojených pouze za předpokladu, 
že byl zadržený shledán schopným vojenské služby. Do té doby musel být muž 
živen, šacen a ubytován na obecní náklady, což se, jestliže se ukázal být vojen-

6  PEZZL, Johann: Marokkanische Briefe. In: Edith Rosenstrauch-Königsberg (ed.): Literatur der 
Aufklärung 1765 – 1800. Wien – Köln – Graz 1988, s. 243-244.
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ské služby neschopným, projevilo jako značně nerentabilní. Zejména chudší pan-
ství v nepřístupných oblastech prováděla kontrolu tuláků a cizích osob liknavě, 
protože to pro ně nebylo finančně výhodné. Na druhé straně se objevují četné 
stížnosti poddaných a správců panství, kteří poukazují na to, že jejich mladí muži, 
ačkoliv jsou vybaveni řádnými cestovními doklady, jsou cizími verbíři chytáni 
a odváděni do vojska v jiných verbovacích okrscích, kde si jejich komise tím plní 
svůj „verbovací kontingent.“ Rozsáhlost tohoto jevu přinutila císařovnu Marii Te-
rezii k vydání nařízení, v němž se zakazuje verbování „počestných“ mužů. „Všichni 
c.k. poddaní, kteří cestují nebo se jinde zdržují kvůli obchodům, a jsou vybaveni 
pasy své vrchnosti, nemohou být v žádném případě považováni za vagabundy 
nebo cizince a není možno je násilně zastavovat nebo je dokonce odvádět k vojsku 
jako rekruty na vlastní účet.“7

 Podobný proces „uzavírání se do sebe“ a vytváření stejnorodých, vlastním 
životem žijících skupin, „chráněných míst disciplinární jednotvárnosti“ proběhl 
i v jiných oblastech. Architektonické ztvárnění nových komunit bylo velmi podob-
né, nejvýraznějším prvkem bylo zřetelné oddělení od vnějšího světa; další vý-
znamné rysy představovala soustředěnost jedinců stejné kategorie na jednom 
místě, funkční umístění, rozdělení a organizace, „pořádek“, evidence a možnost 
kontroly. Zatímco klausura dětí v klášterních a internátních školách byla z hle-
diska státního zájmu pouze mimoděčným produktem, ústavy jako nalezince, 
sirotčince, nemocnice, chorobince, blázince, chudobince a starobince byly výsled-
kem zrození sociálního systému. Na okraji těchto organizačních snah stály donu-
covací a veřejné pracovny. Všechny tyto hromadné ústavy vyžadovaly disciplínu, 
organizaci, přesnou evidenci a kontrolu, jež byla neproveditelná bez evidence oby-
vatelstva a jeho příslušnosti do určitého, kontrolovatelného místa, jež bylo také 
určitou měrou za jedince odpovědné.
 Při zrodu moderního státu sehrála velkou roli změna myšlení a hodnotové 
stratifikace všedního života lidí. Dříve glorifikovaná chudoba, zbožnost a ideály 
rozjímavého života byly nahrazeny pílí, šetrností, vzděláním a touhou vlastním 
přičiněním změnit svůj osud. Tento postoj vedl k odklonu od víry a církve. Na 
začátku 19. století odkázala církvi ve své poslední vůli určitou donaci pouze po-
lovina osob ve srovnání s první polovinou 18. století, po roce 1780 klesly podstatně 
výdaje za pohřby.8 Chudoba, nemoci a smrt již nebyly vnímány jako nezbytná 
nutnost, nýbrž jako jevy, kterým je nutno postavit hráz v podobě cílené pomoci, 
zlepšení zdravotní péče a hygienických podmínek. Příležitostná a chaotická chari-
tativní dobročinnost byla nahrazena státní péčí, jež rozděluje prostředky pod-
daným podle míry potřebnosti. Vznikly tak první veřejné chudobince.
 Nárok na zdravotní péči bez rozdílu majetku, sociálního postavení, víry 
a pohlaví lze taktéž stejně jako ostatní sociální reformy spojit se jménem císaře 
Josefa II., byť určité počátky v zavedení zdravotní péče, zejména v oblasti po-
rodnictví, vznikly již za vlády Marie Terezie. Podle tzv. „Direktivních pravidel ke 
zřízení zdejších špitálů a všeobecných pečovatelských domů“ z 24. května 1781 
byly stanoveny jednotné zásady pro budování všeobecných nemocnic v celém Ra-

7  Nařízení z 17. února 1779, Kaiserlich-Königliches Theresianisches Gesetzbuch. 3. vyd., Wien 
1789, dále viz pouze: zákony Marie Terezie, sv. 8 (1789), č. 2048, s. 230.

8  PAMMER, Michael: Glaubensabfall und wahre Andacht. Barockreligiosität, Reformkatholizis-
mus und Laizismus in Oberösterreich 1700-1820. Wien 1994, s. 154an, 233an.
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kousku. Přínosné se stalo zřízení všeobecných nemocnic zejména pro nejchudší 
vrstvy, které tím získaly nárok na bezplatné lékařské ošetření a základní zdravotní 
péči. V Rakousku byly na rozdíl od některých jiných zemí získány prostředky pro 
vybudování, přestavbu a provoz ústavů z náboženského fondu vzniklého z majet-
ku zrušených klášterů.
 V západní Evropě, zejména ve Francii, německých státech i Velké Británii, 
byly nemocnice, chorobince a zejména blázince budovány na místě bývalých lep-
roserií, umístěných zpravidla na okraji měst. Leproserie, které díky postupnému 
ústupu malomocenství, v němž velkou roli sehrála segregace nemocných, ztráce-
ly svůj smysl, disponovaly značnými pozemky a budovami, jež byly zpravidla 
majetkem státu. Stigmatizovaná místa však byla dlouho nedotknutelná, i když 
počet nemocných byl mizivý; například podle zprávy jednoho radního ve Stutt-
gartu z roku 1589 neměla tamější budova pro malomocné již padesát let jedi-
ného pacienta. V útulku sv. Bartoloměje v Chathamu ve Velké Británii byli před 
zrušením v roce 1627 pouze dva chovanci; ve Francii bylo na konci 17. století 
několik malomocných, přebývajících ve dvanácti stech dosud nezrušených lep-
roseriích, soustředěno do jedné instituce u Orléansu. Značný majetek leproserií 
byl věnován špitálům, podpoře zchudlých šlechticů, válečných invalidů a výživě 
nemajetných.9

 Ve Vídni byla všeobecná nemocnice zřízena v komplexu bývalého chudo-
bince a invalidovny již v polovině roku 1784, v Brně roku 1786 na místě klášterního 
špitálu, v Olomouci v roce 1787, v Praze roku 1789. Všeobecné nemocnice již měly 
zpravidla základní oddělení: porodnici, nalezinec, chorobinec, blázinec, izolaci 
pro nakažlivé nemoci, márnici s pitevnou a nemocniční lékárnu. Každé oddělení 
bylo (vedle členění podle pohlaví) rozděleno na třídy, jež byly dány materiálními 
poměry pacientů. Platící pacienti si mohli vybrat podle svých finančních možností 
mezi třemi třídami, které se lišily komfortem vybavení a velikostí pokojů, počtem 
obsluhujícího personálu a stravou. Do třetí třídy byli zařazováni i neplatící ne-
mocní, jejichž péče se rovnala třetí třídě platících. Lékařské ošetření bylo posky-
továno zdarma pouze těm rakouským státním občanům, kteří se mohli prokázat 
vysvědčením o chudobě, jež vystavoval tzv. otec chudých, tj. muž pověřený 
organizačními činnostmi spojenými s péčí o chudé za určitou správní oblast, jež se 
většinou rozlohou kryla s farností, proto bylo toto pověření vykonáváno především 
faráři. Farnost byla stanovena jako základní správní jednotka pro evidenci oby-
vatelstva nejpozději v roce 1781, i když na většině území proběhl tento proces již 
roku 1777. Tím byl odstraněn předešlý problém, když se některé obce nacházely 
na území dvou nebo tří panství. Farnost tak byla jednotným měřítkem bez ohledu 
na majetkové vztahy.
 V Praze byla od počátku vzhledem k počtu obyvatel některá oddělení bu-
doucí všeobecné nemocnice budována v samostatných prostorách. Tak tomu 
bylo zejména v případě porodnice zřízené v bývalé nadační budově u kostela sv. 
Apolináře, jež byla otevřena dříve než všeobecná nemocnice.10 Porodnice měla při 
otevření, jež bylo ohlášeno guberniální vyhláškou z 30. července 1789, kapaci-

9  FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství. Hledání historických kořenů pojmu du-
ševní choroby. Praha 1993, s. 10.

10  SVOBODNÝ, Petr  – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999, s. 50.
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tu 50 míst. Již 30 míst bylo obsazeno při prvním nástupu pacientek, které byly 
17. srpna 1789 tajně za úsvitu, aby se předešlo veřejnému rozruchu, převezeny 
z vlašského špitálu. Naprostá většina matek, které zde přiváděly na svět své děti, 
byla neprovdána a náležela většinou do třetí třídy. Zdarma mohly porodit ženy, 
jež stejně jako pacienti v jiných odděleních, předložily vysvědčení o chudobě. 
Většina těchto neplatících rodiček zde zůstala ještě několik týdnů či měsíců po 
porodu jako kojné svých a nalezených dětí v přilehlém nalezinci. Tato nabídka jim 
umožňovala zůstat za poskytnutí stravy a ubytování déle se svými dětmi, čímž 
oddálily rozhodnutí, zda nechat nemanželské dítě v nalezinci či žít s ním stigma-
tizovaným životem neprovdané matky.
 Jako všechny nové porodnice musela mít i porodnice u Apolináře dva 
vchody, veřejný a tajný pro rodičky, jež chtěly rodit inkognito. Této možnosti 
využívaly především zámožnější ženy, jež si přály utajení svého těhotenství a po-
rodu. Většina dětí, jež takto přišly na svět, byla odkládána do nalezince; později 
byly převedeny do sirotčince, pokud se pro ně nenašla vhodná pěstounská rodina. 
Zachování inkognita při porodu pocházelo již z doby vlády Marie Terezie, pokud si 
to sama rodička přála, bylo však obtížněji realizovatelné vzhledem k neexistenci 
veřejných porodnic. Porušení inkognita bylo již tehdy vázáno ztrátou licence po-
rodní asistentky. Přijímání tajných rodiček v nemocnici bylo proto vyhrazeno 
pouze porodním bábám.
 Opatření Marie Terezie o umožnění tajného porodu byla motivována sna-
hou o zamezení vraždám novorozenců, neboť naprostá většina těchto zločinů 
byla páchána na nemanželských dětech matkami, jež se ocitly v obtížné životní 
situaci. Zda za úsilím císařovny stála křesťanská touha pomoci či motivem byly 
spíše tehdy moderní populační teorie o rozhojnění počtu obyvatelstva (a zvýšení 
počtu mladých mužů schopných služby v armádě), lze dnes obtížně posoudit. 
Významným a zcela novým faktorem bylo přenesení odpovědnosti i na otce 
nemanželského dítěte, jenž mohl být v případě neposkytnutí zaopatření potrestán 
prací v přádelně nebo jinou přiměřenou činností. Bylo poukázáno také na možnost 
legalizace dítěte, k níž mohlo dojít sňatkem rodičů po jeho narození.11 Zajímavým 
a ve své době zcela neobvyklým opatřením bylo tzv. zpětné navrácení cti matkám 
nemanželských dětí. Na žádost matek či jiných zákonných zástupců mohly zem-
ské centrály legitimizovat ve jménu panovnice nemanželské děti, narozené v c. k.
zemích. Po předložení křestního listu dítěte obdržela žadatelka „legitimizační 
a čestný list“, oba byly nemajetným udělovány bezplatně, těm, kteří „měli trochu 
majetku“, po zaplacení běžného taxativního poplatku.12

 Otevření všeobecné nemocnice v Praze bylo uveřejněno česko-německou 
vyhláškou z 11. listopadu 1790 vydanou českým zemským guberniem. Tón 
vyhlášky je velmi neobvyklý, protože namísto očekávané úřední řeči nalezneme 
květnatý sloh líčící přednosti nového ústavu, který se česky na rozdíl od německého 

11  Nařízení z 13. října 1755, zákony Marie Terezie, sv. 3 (1789), č. 415, s. 248-253. K proble-
matice vraždy novorozenců v 18. století srov. HORN, Sonia: „Kindsmörderinnen und andere
unschuldige Frauenzimmer“. (Edition der Akten der Wiener Medizinischen Fakultät 1721-
1776). In: MÜHLBERGER, Kurt: Archivpraxis und Historische Forschung. Mitteleuropäische 
Universitäts- und Hochschularchive. Wien 1992, s. 272-278. Srovnání situace v českých ze-
mích a ve Francii přináší TINKOVÁ, Daniela: Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osví-
censké společnosti. Český časopis historický 101/2003, s. 27-76.

12  Nařízení z 26. května 1753, zákony Marie Terezie, sv. 2 (1789), č. 267, s. 151.
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termínu allgemeines Krankenhaus nazývá všeobecný dům nemocných. Vyhláška 
budí dojem, že se gubernium snažilo nalákat pacienty do nového ústavu, aby 
předešlo počáteční nedůvěře. „Každý nemocný, který na starost všeobecného 
domu nemocných přijat bude, má k očekávání radu rozšafně zvolených lékařů, 
pomoc obratných ranhojičů, dobré léky, bedlivé ošetřování, slušnou, dostatečnou 
stravu a čistou postel, i také, když potřeba káže, oděv, a tento dům nemocných 
jakožto ústav, jehož duší láska k bližnímu jest, počnouc od vrchního ředitelství až 
do nejnižšího sluhy vynasnaží se s každým laskavě jednati.“13

 Obavy z nedostatku pacientů se nepotvrdily, brzy se všeobecná nemoc-
nice musela bránit přílivu pacientů, zejména nemajetných a z venkova. Důležitým 
bodem vyhlášky je též zdůraznění faktu, že nemocnice přijímá pacienty bez ohle-
du na stav, náboženství a národnost, pouze s výjimkou těch, kteří trpí nevylé-
čitelnou chorobou. Poměrně velký počet zemřelých pacientů v prvním roce fun-
gování nemocnice vysvětlovalo ředitelství tím, že nemocní byli přivezeni ve velmi 
špatném stavu, umírající či zemřeli cestou.14 Zemřelí při transportu museli být 
též započítáni do stavu pacientů, protože jinak by jim nemohl být vystaven úmrt-
ní list. Platící pacienti si stejně jako u porodnice mohli vybrat ze tří oddělení, 
lišících se velikostí a vybavením pokojů, stravou a ošetřovatelskou péčí. Platilo se 
zpravidla týden dopředu, za služebnictvo, čeledíny, děvečky a chůvy stejně jako
za tovární dělnictvo platil zaměstnavatel, za řemeslníky, tovaryše a učně buď
mistr, nebo byla platba v kompetenci cechů. Byli však přijímáni pouze ti pracu-
jící, kteří se prokazatelně nemohli léčit doma, čímž se jejich zaměstnavatelé 
snažili snížit náklady na léčení. Péče o platící a neplatící pacienty ve třetí třídě 
byla stejná, neplatící oddělení však sloužilo k výuce budoucích lékařů, ranlékařů 
a porodních asistentek. Inkognito mohlo být zachováno u pacientů s některými 
pohlavními chorobami.
 Mezistupněm mezi nemocnicemi a uzavřenými ústavy, jakými byly blá-
zince, představovaly chorobince. Útočiště v nich nacházeli především chudí lidé, 
dospělí i děti, stižení nevyléčitelnými, ale také odpor vzbuzujícími chorobami 
a tělesně postižení. Někdy byly přijímány též osoby, jež si nemohly z důvodů choro-
by či sešlosti věkem zabezpečit živobytí, avšak tato kategorie náležela spíše do chu-
dobince či starobince, pokud bylo možno zjistit politický domicil (v pozdější termi-
nologii domovskou příslušnost) daného člověka, což nebylo snadné, protože právě 
nejchudší vrstvy vykazovaly nejvyšší mobilitu. Do konsolidace diagnóz a poměrů 
v otázce duševních chorob byli do chorobince přijímáni i tzv. ne nebezpeční (či tiší) 
choromyslní. Klausura osob v chorobinci byla úplná, protože naprostá většina 
pacientů zde strávila celý život; ústav byl jejich léčebnou, domovem, pracovištěm 
i místem odpočinku. Práce zde měla (pokud to zdravotní stav dovoloval) nejen 
ekonomický, ale i terapeutický význam; byla honorována podle druhu činnosti, 
což přinášelo alespoň minimální přilepšení v nanejvýše skrovných ústavních 
poměrech. V chorobinci na Karlově v Praze, otevřeném „nejvyšším rozhodnutím“ 
z 28. 8. 1789, byli muži i ženy zaměstnáváni při předení, pletení, šití, draní peří 

13  HLAVÁČKOVÁ, Ludmila – SVOBODNÝ, Petr: Dějiny všeobecné nemocnice v Praze 1790-2000. 
Praha 2001, s. 13-14. O počátcích všeobecné nemocnice též: ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Stručný pře-
hled dějin a nynějšího stavu c. k. všeobecné nemocnice v Praze. Praha 1891, s. 13.

14  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Die Geschichte und der gegenwärtige Zustand des k.k. allgemeinen Kran-
kenhauses in Prag. Prag 1891, s.18.
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a výrobě cupaniny ze starého ústavního prádla. Textilní výrobky – cupanina, 
oděvy a punčochy sloužily pacientům chorobince i všeobecné nemocnice.15 Vzhle-
dem k široké škále věku pacientů fungovala v chorobinci i škola, většinou v jedné 
nebo dvou třídách; v návaznosti na získané základní znalosti byly děti vzdělávány 
v zemědělských pracech, popř. v řemeslech. Při zakládání chorobinců byl kla-
den důraz na to, aby ústavy disponovaly velkou zahradou, která sloužila nejen 
k pěstování zeleniny, ale také volnému času pacientů. Tento „luxus“ byl zpravidla 
jediným požitkem, jehož se lidem v chorobinci dostalo, protože naprostá většina 
z nich zde nalezla i smrt, pokud nebyla nucena odejít do starobince či blázince, 
„chráněné místo disciplinární jednotvárnosti“ zde našlo dokonalé naplnění.
 Zatímco nemoc těla byla odedávna chápána jako choroba, onemocnění 
duše stálo na pokraji zájmu státních úřadů. Choromyslní žili často vyvrženi ze 
společnosti a stávali se tuláky; pokud nebyli společensky nebezpeční, mohli najít 
útočiště v chudobincích a domech pro veřejné práce. Nebezpečnější jedinci byli 
zavíráni do ústavů podobných vězením. Nebylo ničím neobvyklým vykazování cho-
romyslných za hranice města či jejich nakládání na lodi, plující od města k městu. 
Osvícenství přineslo nový pohled také na nemoci duše. Z iniciativy Josefa II. byly 
v dědičných zemích zřizovány samostatné ústavy pro choromyslné či alespoň 
oddělení ve všeobecných nemocnicích. Původní název blázinec („Tollhaus“) byl již 
na počátku 19. století nahrazen méně negativním označením „dům či ústav pro 
choromyslné“ („Irrenhaus“, „Irrenanstalt“). Architektura vykazovala samozřejmě 
jednoznačný prvek oddělení od okolního světa (vysokou zdí či polohou na okraji 
města), avšak byl kladen důraz na možnost pobytu pacientů na čerstvém vzdu-
chu odděleně od „normálního světa“, takže většina ústavů měla velkou zahradu. 
V Čechách byl otevřen „všeobecný dům nemocných a rozumu zbavených“ gu-
berniální vyhláškou v roce 1790 v areálu všeobecné nemocnice v Praze. Úhrada 
pobytu byla obdobná jako ve všeobecné nemocnici, pacienti byli podle movitosti 
rozděleni do tříd, nemajetní neplatící se museli vykázat vysvědčením o chudobě 
od „otce chudých“ místa svého politického domicilu. Na rozdíl od všeobecné ne-
mocnice a podobně jako v porodnici mohli být muži i ženy přijati inkognito, avšak 
pro přijetí bylo nutné potvrzení obecního úřadu, magistrátu či soudu, že budou 
do ústavu pro choromyslné umístěni s vědomím úřadů. Praktické opatření mělo 
zabránit nebo alespoň eliminovat uzavírání „nepohodlných“ osob jejich rodin-
nými příslušníky do klausury, z níž byl návrat do běžného života velmi obtížný. 
Zákonná pojistka se týkala zejména majetných osob, neboť zbavení svéprávnosti 
s sebou přinášelo zákaz disponovat vlastním majetkem. Vybavení ústavu pro cho-
romyslné bylo obdobné jako u všeobecné nemocnice, avšak ošetřovatelé směli být 
pouze muži (i pro ženská oddělení), z toho důvodu byli zaměstnáváni pouze muži 
ženatí. Konvence mezi Rakouskem a Bavorskem z roku 1834 o bezplatném léčení 
nemajetných choromyslných bavorských státních příslušníků v Rakousku a ra-
kouských v Bavorsku ukazuje, že v první polovině 19. století byly i „choroby duše“ 
postupně oficiálně klasifikovány jako jistý druh nemoci. Ke dvoustranné dohodě 

15  SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L.: Pražské špitály a nemocnice, s. 54.
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přistoupila o rok později také saská vláda, jež akceptovala veškeré uzavřené 
podmínky.16

 Společně se vznikem všeobecných nemocnic, jež poskytovaly nejnutnější 
ošetření i nemajetným pacientům, byly postupně zakládány starobince a chu-
dobince. Nevyjasněné kompetence chorobinců umožňovaly zpočátku přijímání 
starých nemajetných osob, což však bylo otázkou naplněnosti ústavu a mi-
losrdenství personálu. Po obsazení míst skutečně nemocnými však byli staří lidé 
odkazováni na starobince, pokud v okrese jejich politického domicilu takový ústav 
existoval. V opačném případě získali oprávnění k žebrotě či minimální sociální jis-
toty od své obce, což byla nezřídka pouze možnost nouzového obydlí.
 Proces sociálního ukáznění není jen postupné ovládání všech občanů 
státem, který je podle svého platného systému zákonů eviduje, kontroluje, tres-
tá a odměňuje, ale jeví se též jako nutný předpoklad k vytvoření základní sítě 
sociálního zabezpečení. Dnes je možno si klást sice účelnou, avšak obtížně 
zodpověditelnou otázku, zda-li byla taková cesta nevyhnutelná a vznikla eliminací 
jiných možností, či zda se mohl vývoj ubírat jiným směrem.

Zusammenfassung

„Jedem Individuum seinen Platz.“ Der Prozeß der Sozialdisziplinierung
in Österreich 1750-1835.

Zdeňka Stoklásková

 Die Sozialdisziplinierung als ein mit der Entstehung des modernen Staates verbun-
dener Prozess ist schwer zu beurteilen, da sie von widerspruchsvollen Erscheinungen in der 
Gesellschaft begleitet wurde. Die Bemühung um eine flächendeckende Evidenz der Bevölkerung 
reagierte nicht nur auf die Entstehung einer stabilen Armee und einen steigenden Bedarf an 
Steuereinnahmen, sondern wurde auch durch die Übernahme der staatlichen Verantwortung 
für die Armen- und die Gesundheitspflege motiviert. Öffentliche Anstalten – allgemeine Kranken-
häuser, Entbindungs- und Findelhäuser, Waisenhäuser, Armenhäuser, Altersheime und nicht 
zuletzt Kasernen, Internatsschulen und Zuchthäuser – weisen gleiche Merkmale auf: die Ab-
schottung gegen die äußere Welt sowie die Möglichkeit einer Evidenz, Kontrolle, Sanktion und 
Belohnung.

16  Konvence byla v Rakousku zveřejněna dekretem dvorské kanceláře z 13. dubna 1834,
GOUTTA, Wilhelm Gerhard: Fortsetzung der von Josef Kropatschek verfaßten Sammlung der 
Gesetze. Enthält sämmtliche politische und Justiz-Gesetze, welche unter der Regierung Sr. 
Majestät, Kaisers Franz des I. in den sämmtlichen k.k. Erblanden erlassen worden sind, in 
chronologischer Ordnung. Wien 1809-1835, zde sv. 60 (1834), č. 35654. Přistoupení Saska 
pak v dekretu dvorské kanceláře z 23. září 1835.
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POPULAČNÍ VÝVOJ HUTNICKÉ KOLONIE NA ALBERTOVĚ (VERDUNSKÉ) 
ULICI VE VÍTKOVICÍCH (1890-1930)

MARTIN JEMELKA

1. Úvod
Industrializace, zásadní proměna sociálního a profesního charakteru původního 
obyvatelstva, úspěšně a progresivně pojatá urbanizace tzv. Nových Vítkovic 
a další okolnosti podmiňovaly transformaci původně agrární a posléze průmyslové 
vesnice Vítkovic v moravské části ostravské průmyslové oblasti v město (1908),1 
jehož dynamický populační vývoj zaujal již pozornost rakouských statistiků, 
označujících obec za nejrychleji rostoucí sídlo celého Předlitavska.2 Obdobím 
nejdynamičtějšího růstu prošla vítkovická společnost v posledních dekádách
19. století, ale již tehdy byla obec sociálně vyprofilovaným sídlem s vysokým 
stupněm proletarizace obyvatel.3 Před první světovou válkou se Vítkovice staly, 
na rozdíl od stejně rychle expandujících hornických obcí na úrovni venkovských 
sídlišť (např. Slezská Ostrava), sídlem se vzhledem moderního průmyslového 
velkoměsta: při železárnách Vítkovického horního a hutního těžířstva vyrostlo
zcela nové město, jednotně urbanisticky i architektonicky řešené sídlo, jehož 
výstavba (hlavně v osmdesátých a devadesátých letech 19. století) nabyla
ve středoevropských poměrech grandiózních rozměrů. Většinu staveb, od obyt-
ných domů přes tržnici, školy, jatka, nemocnici, sirotčinec, hotel až k ředitelství, 
realizovaly Vítkovické železárny, resp. jejich majitel - Vítkovické horní a hutní 
těžířstvo.4

 S výjimkou válečných a krizových let (1873-1876, 1901-1902, 1930-
1934) investovaly Vítkovické železárny výraznou část svého zisku do rozsáhlé 
závodní bytové výstavby, která představovala nejpodstatnější část podnikového 
sociálního programu a byla největším přírůstkem obecního domovního a bytové-
ho fondu.5 Bytová výstavba, která prošla několika fázemi, byla sice od počátku 
silně sociálně a profesně diferenciovaná (úřednické, mistrovské a dělnické domy, 

1  DOKOUPIL, L. – NESLÁDKOVÁ, L.: Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické 
židovské minority v etapě vytváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930). In: 
Sborník prací FF OU, 3, Ostrava 1995, s. 46-47.

2  DOKOUPIL, L.: Změny sociální struktury Vítkovic do první světové války. In: Ostrava '92. 
Urbanismus, architektura, sociální vztahy a technické památky ve Vítkovicích na přelomu
19. a 20. století. Sborník přednášek z celostátního semináře se zahraniční účastí. Ostrava 
1992, s. 8.

3  DOKOUPIL, L.: Příspěvek k demografickému vývoji Vítkovic 1820-1879. Slezský sborník
64/1966, č. 2, s. 179.

4  ZATLOUKAL, P.: Historismus 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 1986,
s. 63.

5  JIŘÍK, K.: Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě. In: Ostrava. Sborník k dě-
jinám Ostravy a Ostravska 20. Ostrava 2002, s. 304.
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úřednické vily a ředitelský zámek), avšak na rozdíl od jiných průmyslových 
lokalit neproběhla ve funkčním uspořádání prostoru izolace jednotlivých typů 
domů podle sociálních skupin. Na Albertově (dnes Ruské) ulici došlo k pro-
lnutí závodních vil pro vyšší úřednictvo s úřednickými a dělnickými domy, 
koloniemi a kasárnami.6 S vysokou mírou koncentrace obyvatel (roku 1910 žilo
ve Vítkovicích 23 151 obyvatel) korespondovala i značná hustota obyvatel na 1 
ha (1910 = 53,22) a vysoká zabydlenost na dům (32,5 osob) a byt (5,9 osob).7 Jen 
v dělnických koloniích žila před první světovou válkou pětina přítomného obyva-
telstva (1910 = 21,7%).
 V období kulminující závodní bytové výstavby na sklonku osmdesátých 
let 19. století vznikla také dělnická osada, jíž je věnován můj příspěvek, 
doplňující dosud epizodické studie, týkající se problematiky hutnických kolonií 
na Ostravsku a jejich populačního vývoje zvláště.8 Základem jsou sčítací archy 
rakouských censů z let 1890 a 1910 a meziválečného československého sčítání 
lidu z roku 1930 pro obec Vítkovice.9 Excerpována byla všechna dochovaná data 
pro obyvatelstvo přítomné v rozhodný okamžik, analýza tedy nezahrnuje osoby 
dočasně nepřítomné. Podle sčítacích operátů žilo v kolonii roku 1890 celkem 401 
a v roce 1910 již 489 obyvatel, ve třicátých letech minulého století poklesl počet 
přítomných na 350 osob. Pro spolehlivé zachycení dynamiky populačních změn 
jsem zvolil dvacetileté intercensální období, umožňující podchytit změny ještě 
v rámci jedné generace.10

 Dělnickou kolonii na Albertově ulici11 u dnešní staré vítkovické oce-
lárny tvořilo pět typizovaných třípodlažních pavlačových domů obdélníkového 
půdorysu (33,30 x 11,10 m) z červeného režného zdiva s plochou nezdobenou 
fasádou a sedlovou střechou,12 postavených ve dvou stavebních etapách. V letech 
1887-1888 byla postavena první čtveřice (čp. 186-189, čo. 55, 57, 59, 61), k níž 
v roce 1902 přibyla ještě jedna budova (čp. 329, čo. 63). V každém domě bylo 18 
totožných bytových jednotek o pokoji (5,50 x 5,17 m) a kuchyni (4,20 x 3,60 m), 
vždy dva byty měly společnou předsíň se spižírnou, do níž se vstupovalo z pavlače 
na ocelové konstrukci s litinovými sloupky.13 Předsíní se vstupovalo do průchozí 
kuchyně s oknem vedoucím na pavlač, za níž byla obytná místnost s okny

6  MATĚJ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. – LEVÁ, P.: Nové Vítkovice 1876-1914. Ostrava 1992, s. 10.
7  JIŘÍK, K.: Hutní úřednické a dělnické kolonie…, s. 344.
8  Dosud jediným příspěvkem k výzkumu populačního vývoje vítkovických hutních kolonií je 

komparativní studie BILOVÁ, M. – DOKOUPIL, L.: Obyvatelstvo některých kolonií na Ost-
ravsku před první světovou válkou. In: Sborník prací PF v Ostravě, Historica – Geographica, 
C-15, svazek 71, Ostrava 1980, s. 27-45.

9  Státní okresní archiv (= SOkA) Frýdek-Místek: Fond Okresní úřad Místek, sčítací operáty obce 
Vítkovice k 31. 12. 1890; Archiv města Ostravy (= AMO): Fond Okresní úřad Moravská Ostra-
va, sčítací operáty obce Vítkovice k 31. 12. 1910; Státní ústřední archiv Praha: Fond Sčítání 
obyvatelstva ČSR k 1. 12. 1930, sčítací operáty obce Vítkovice k 1. 12. 1930.

10  PITRONOVÁ, B.: Metodologické a metodické otázky výzkumu populačního vývoje průmyslo-
vých oblastí. In: Metodologické a metodické otázky výzkumu průmyslových oblastí za kapita-
lismu. Opava 1981, s. 88-93.

11  Do vzniku ČSR nesla ulice, na níž byla kolonie postavena, název Albertova, poté byla přejme-
nována na Verdunskou, od 30. let minulého století nesla jméno Palackého a dnes se jmenuje 
Ruská. Pojmenování Verdunská kolonie se sice neujalo, osada žila mezi obyvateli jako kolonie 
tzv. „pěťáků“, ale ve své studii je po vzoru PhDr. Karla Jiříka používám pro jeho stručnost.

12  Wohlfahrtseinrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. Zeichnungen. Wien 1907, s. 25.
13  JIŘÍK, K.: Hutní úřednické a dělnické kolonie…, s. 331.



87

do ulice (pokoje v nárožních bytech měly po dvou oknech), světlá výška míst-
ností byla tři metry. Mimo spíže patřilo ke každému bytu ještě sklepní a půdní 
oddělení. Jediný domovní vchod byl umístěn ze dvora v rizalitu s trojkřídlým 
schodištěm, v němž byla v každém podlaží situována i tři splachovací WC, 
vždy pro dva byty jedno. Středem budovy procházelo šest sdružených komínů, 
do nichž ústila kuchyňská kamna, nejprve litinová, později cihlová. Vzhledem 
k bezprostřední blízkosti průmyslového areálu staré ocelárny měla kolonie tzv. 
pěťáků jen omezené zázemí, k němuž se počítala malá zeleninová zahrádka pro 
správce každého domu. Kolonie byla asanována v roce 1979, pro provozní účely 
staré ocelárny byl ponechán jen nejstarší dům čp. 186/55 a uvolněný prostor byl 
vyhrazen parkovišti aut.14

2. Teritoriální původ obyvatel
Až do třicátých let 19. století rostla populace rodící se průmyslové vesnice 
Vítkovice jen pomalu na základě přirozené měny a s první výraznější vlnou imi-
grace se setkáváme až během následující dekády.15 Z komparace přirozeného 
přírůstku a migračního salda z let 1820-1869 však vyplývá, že již před vznikem 
Vítkovického horního a hutního těžířstva (1873), spojujícího zájmy vzájemně se 
přibližujícího uhelného a hutního podnikání, a před zahájením realizace pro-
jektu Nových Vítkovic generálním ředitelem Paulem Kupelwieserem, imigrace 
v podstatě kryla celkový nárůst populace16 a rozhodujícím způsobem přispěla 
k transformaci obce z malé tovární vesnice v moderní průmyslové město.

Tabulka č. 1: Teritoriální původ obyvatel kolonie podle domovské příslušnosti 
a rodiště 1890–1930 (*1930 = Slovensko)

 

v 
ob

ci

v 
ok

re
se

v 
ze

m
i

S
le

zs
k

o

Č
ec

h
y

U
h

ry
*

os
t.

ze
m

ě

ci
zi

n
a

ú
h

rn

1
8

9
0

dom.
přísl.

abs. př. 43 54 62 117 47 2 50 26 401
% 10,7 13,5 15,5 29,2 11,7 0,5 12,4 6,5 100,0

rodiště
abs.př. 124 97 30 67 19 3 35 26 401

% 30,9 24,2 7,5 16,7 4,8 0,7 8,7 6,5 100,0

1
9

1
0

dom.
přísl.

abs.př. 226 4 60 132 - 19 28 - 469
% 48,2 0,8 12,8 28,1 - 4,1 6,0 - 100,0

rodiště
abs.př. 206 52 64 94 3 14 30 6 469

% 43,9 11,1 13,7 20,0 0,6 3,0 6,4 1,3 100,0

1
9

3
0

dom.
přísl.

abs.př. 118 79 46 70 1 4 18 14 350
% 33,7 22,6 13,2 20,0 0,3 1,1 5,1 4,0 100,0

rodiště
abs.př. 128 59 51 71 1 4 24 12 350
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14  JIŘÍK, K.: Hutní úřednické a dělnické kolonie…, s. 331.
15  DOKOUPIL, L.: Příspěvek k demografickému vývoji Vítkovic..., s. 184.
16  Tamtéž, s. 185.
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 Údaje censu z roku 1890 umožňují relativně spolehlivě rekonstruovat 
teritoriální původ podle rodiště a tzv. domovské příslušnosti již první generace 
obyvatel kolonie, dostavěné jen krátce před sledovaným sčítáním. Výraznou 
převahu si mezi příslušníky první generace obyvatel sídliště uchovaly osoby 
narozené na Moravě - 62,6% (v celé obci Vítkovice to bylo 58%),17 mezi nimiž 
přirozeně převažovali imigranti z blízkých vesnic místeckého okresu (24,2% všech 
obyvatel kolonie x 9,6% celé obce). Nesmíme se nechat zaskočit relativně vysokým 
podílem v obci narozených osob (30,9%), z nichž měla jen třetina v obci také 
domovskou příslušnost (10,7%) a mezi nimiž naprosto dominovaly osoby mladší 
14 let (83,1%).18 Vedle místeckého okresu bylo hlavním imigračním regionem 
Slezsko, v němž se narodilo 16,7% osob (v celé obci 16,8%) a do nějž domovsky 
příslušela takřka třetina přítomných obyvatel (29,2%). Převahu si mezi slezský-
mi imigranty uchovaly osoby narozené (62,7%) a domovsky příslušné (53,8%)
do opavské části rakouského Slezska. Vedle příchozích z Čech, Uher a Haliče 
tvořili výraznou skupinu imigranti z rakouských zemí monarchie (8,0; resp. 
12,2%) a zemí německého císařství (6,5%): právě imigranti z Dolních Rakous, 
Štýrska a saské Míšně převažovali mezi předními dělnickými kádry.19

 Detailnější představu o teritoriálním původu první generace obyvatel 
kolonie nám zprostředkuje rekonstrukce místa narození přednostů domác-
ností – z 66 mužských přednostů jich roku 1890 pocházelo 24,2% ze Slezska, 
16,7% z moravských okresů mimo politický okres Místek a stejný počet z ra-
kouských zemí, 13,6% z místeckého okresu, 12,1% z Čech a 7,6% z Pruska. Jen 
šest přednostů (9,1%) se narodilo v obci sčítání a celá čtvrtina jich pocházela 
z nečeských zemí (24,2%).
 Přestože došlo na počátku 20. století ke snížení intenzity migrací 
a k převládnutí obyvatel domácího původu (43,9% obyvatel mělo v obci rodiště x 
48,2% domovskou příslušnost), důležitou roli nadále hráli příchozí z jiných obcí 
moravskoostravského politického okresu (11,1 x 0,9%),20 ostatních moravských 
okresů s místeckým v čele (13,6 x 12,8%), a zvláště imigranti ze Slezska (20,0 x 
28,1%), kteří tvořili společně s osobami narozenými v obci největší část populace. 
Mezi vítkovickými rodáky však i v roce 1910 převažovaly osoby mladší 14 let 
(78,6%)21 a z 226 obyvatel kolonie příslušných do Vítkovic se jich v obci sčítání 
narodila jen větší část (55,8%): mezi osobami příslušejícími do obce sčítání, ale 
narozenými mimo Vítkovice dominovali rodáci z Opavského Slezska a okolních 
moravských obcí. Podle posledního rakouského censu sice v kolonii přibylo 
imigrantů z Uher (3,0 x 4,1%) a Haliče (2,8 x 3,4%), výrazně však ubylo osob 
narozených v Čechách, rakouských a německých zemích. Celkovou stabilizaci 

17  FOJTÍKOVÁ, M.: Demografický vývoj Vítkovic v letech 1890-1910 (na základě analýzy sčítání 
obyvatelstva z roku 1890-1910. Rkp. diplomové práce, PF v Ostravě, Ostrava 1974, s. 24.

18  Ze 124 osob narozených v obci sčítání jich 65 (52,4%) patřilo do věkové kategorie 0-4 roků, 30 
osob (24,2%) do kategorie 5-9 roků a 8 osob (6,5%) do kategorie 10-14 roků.

19  Např. ze čtyř předních dělníků (Vorarbeiter) dva pocházeli z Německa, jeden ze Štýrské-
ho Hradce a jen jeden z Uherského Brodu. Podobně i dva ze čtyř hutních mistrů pocházeli 
z Míšně a Štýrského Hradce, zbylí dva se narodili v Kladně.

20  Do 1. září 1900 byla obec Vítkovice součástí politického okresu Místek, poté byla společně 
s dalšími čtrnácti obcemi připojena k nově vzniklému politickému okresu Moravská Ostrava, 
zřízenému říšským zákonem 126/1900.

21  Z 206 osob narozených v obci sčítání jich 64 (31,1%) patřilo do věkové kategorie 0-4 roků, 49 
osob (23,8%) do kategorie 5-9 roků a 49 osob (23,8%) do kategorie 10-14 roků.
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populace osady v intercensálním období 1890-1910 dokládá také rekonstrukce 
teritoriálního původu přednostů 89 domácností kolonie – takřka polovina (48,8%) 
se jich narodila na Moravě (jen tři však byli vítkovickými rodáky), přibližně třetina 
pocházela ze Slezska (34,5%) a 16,9% byli imigranti z nečeských zemí.22

 Meziválečný census z roku 1930 potvrdil definitivní převahu obyva-
telstva domácího původu: 68,1% přítomných se narodilo na Moravě, přičemž 
víc než třetina všech sčítaných osob uvedla jako rodiště obec sčítání. Současně 
klesal také podíl rodáků z Vítkovic v dětské složce (29,7% v obci narozených bylo 
mladších 14 let). Ve srovnání s předcházejícím censem vzrostlo zastoupení osob 
narozených v jiných obcích moravskoostravského politického okresu, zvláště 
v sousedním Zábřehu a Moravské Ostravě (1910 = 11,1%; 1930 = 16,9%), 
a nepatrně se zvýšilo i zastoupení rodáků z jiných moravských okresů (1910 
= 13,6%; 1930 = 14,6%), především Místku a Šumperku. Ani v meziválečném 
období nepřestal klesat podíl imigrantů z Čech a Slovenska, díky změně státní 
hranice však opět stouplo zastoupení osob narozených v cizině (10,4%), mezi 
nimiž převažovali Haličané (6,9% všech cizinců). Sčítací operáty z roku 1930 však 
především doložily, že hlavním regionem, z něhož do osady přicházely dlouhodobě 
nové pracovní síly, bylo Slezsko (rodiště = 20,3 x domovská příslušnost = 20,0%), 
resp. Opavské Slezsko (53,5% ve Slezsku narozených obyvatel).

3. Biologické struktury obyvatelstva (věk, pohlaví, rodinný stav)
S počátkem industrializace začaly ovlivňovat skladbu populace podle pohlaví vedle 
vývoje přirozené a mechanické měny i další procesy. V populacích dělnických 
sídlišť dosahovala obvykle vysokých hodnot maskulinita, překračující průměry 
celé průmyslové oblasti.23 V případě kolonie na Albertově ulici však v letech 
1890-1910 index zdaleka nedosahoval hodnot moravskoostravských hornic-
kých kolonií a míra maskulinity nepřekročila ani obecní průměr: v roce 1890 měl 
v kolonii index hodnotu 1 077,7 (v celé obci 1 166,7)24 a o dvě desetiletí později 
dosáhl hodnoty 1 151,4 (v obci 1 371,1).25 V letech 1890-1910 muži převažovali 
ve všech věkových kategoriích a ženy dominovaly pouze v roce 1890 ve skupině 
osob starších 60 let, což koresponduje mimo jiné s obecně vyšší mužskou mor-
talitou ve starších věkových kategoriích, zvláště v průmyslových regionech. 
Prvorepublikový census odhalil vliv dlouhodobějšího usazování obyvatel v kolo-
nii: výrazně poklesl index maskulinity v dětské složce a ve skupině osob produk-
tivního věku, a naopak se zvýšil podíl mužů mezi osobami staršími 60 let26 
(index = 1 312,5). Po celé sledované období sice maskulinita populace Verdunské 

22  FOJTÍKOVÁ, M.: Demografický vývoj Vítkovic..., s. 24: Podle sondy pro celou obec bylo roku 
1910 ve Vítkovicích 60,3% osob narozených na Moravě (29,3% v obci sčítání), 15,2% ve Slez-
sku a 22,3% v nečeských zemích (s. 24).

23  JEMELKA, M.: Populace Šalomounské hornické kolonie v Moravské Ostravě (1890-1930). His-
torická demografie 28/2004, Praha 2004, s. 168.

24  SOkA Frýdek-Místek: Fond Okresní úřad Místek, sčítací operáty obce Vítkovice k 31. 12. 
1890, Obecní sumář.

25  AMO: Fond Okresní úřad Moravská Ostrava, sčítací operáty obce Vítkovice k 31. 12. 1910, 
Obecní sumář.

26  Hodnoty maskulinity pro kolonii v letech 1890-1930: 1890 = 1077,7 (0-14 roků = 1052,6; 15-
59 = 1127,7; 60 a více = 500,0); 1910 = 1151,4 (0-14 = 1102,0; 15-59 = 1191,3; 60 a více = 
1200,0); 1930 = 977,4 (0-14 = 769,2; 15-59 = 977,8; 60 a více = 1312,5).
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kolonie nedosahovala extrémních hodnot hornických kolonií v Moravské Ostravě 
a nepřesahovala ani průměr pro obec Vítkovice, zůstávala však nad průměrem 
českých zemí: roku 1890 připadalo na tisíc žen 927 mužů (v kolonii 1 077,7), v roce 
1910 to bylo 951 (v kolonii 1 151,4) a v roce 1930 jen 941 mužů (v kolonii 977,4).
 Dělnická společenství v jádru ostravské průmyslové aglomerace
představovala na přelomu 19. a 20. století progresivní typ populace s výrazným 
podílem dětské složky,27 a to i přes prosazující se přechod k novému reprodukč-
nímu chování, jehož důsledkem bylo snižování úrovně porodnosti při současném 
poklesu hladiny úmrtnosti.28 Pro populaci Verdunské kolonie bylo nadprůměrné 
zastoupení osob předproduktivního věku charakteristické již při prvním censu 
(48,6% přítomných obyvatel), což bylo způsobeno mimořádně vysokou fertilitou 
dělnických žen, projevující se vysokým počtem dětí: v roce 1890 připadalo na do-
mácnost průměrně 3,2 dětí, v roce 1910 již jen 2,9 dětí. Po dovršení procesu 
integrace imigrantů do nového sociálního prostředí se počet dětí výrazně snížil 
a podle censu z roku 1930 měla domácnost průměrně 1,6 dětí. V letech 1890 
a 1910 byly nejfrekventovanější domácnosti se čtyřmi dětmi (1890 = 21,2% 
a 1910 = 19,1% všech domácností), se stárnutím populace a růstem podílu osob 
postprodukčního věku však nezadržitelně přibývalo bezdětných domácností 
(1890 = 16,7%, 1910 = 15,7%, 1930 = 33,7%).

Tabulka č. 2: Struktura populace Verdunské kolonie podle biologických věkových 
skupin 1890-1930
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1890
abs.př. 100 95 195 102 91 193 6 7 13 208 193 401
% 48,1 49,2 48,6 49,0 47,2 48,1 2,9 3,6 3,3 100,0 100,0 100,0
1910
abs.př. 108 98 206 125 108 233 18 12 30 251 218 469
% 43,0 45,0 43,9 49,8 49,5 49,7 7,2 5,5 6,4 100,0 100,0 100,0
1930
abs.př. 20 26 46 100 103 203 53 48 101 173 177 350
% 11,6 14,7 13,1 57,8 58,2 58,0 30,6 27,1 28,9 100,0 100,0 100,0

 Populaci Verdunské kolonie v celém sledovaném období charakterizova-
lo nadprůměrné zastoupení osob reprodukčního věku, mezi nimiž až do censu 
z roku 1930 dominovali vzhledem k socioekonomickému profilu sídliště muži.
Ve srovnání s jinými dělnickými lokalitami Moravské Ostravy a Vítkovic překvapivě 
převažovali muži, s výjimkou roku 1890, také mezi staršími osobami, což bylo 
také podmíněno zdokonalujícími se bezpečnostními podmínkami na pracovišti 

27  JEMELKA, M.: Populace Šalomounské hornické kolonie…, s. 170.
28  BILOVÁ, M. – DOKOUPIL, L.: Obyvatelstvo dělnických kolonií…, s. 33.
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a kvalitní závodní lékařskou péčí. V letech 1890 a 1910 mělo tedy společenství 
charakter progresivní populace se silnou dětskou složkou. Meziválečný cen-
sus již zachycuje Verdunskou kolonii jako osadu s regresivní populací, v níž 
podíl osob produkčního věku dosáhl svého vrcholu (58,0%) a postprodukční 
složka dvojnásobně převýšila dětskou složkou (13,1 : 28,9%). V porovnání 
s předválečnými censy se zmenšil příliv osob produktivního věku a při rychle se 
prosazujícím poklesu úrovně plodnosti populace demograficky stárla.
 Charakteristickým rysem dělnických sídlišť a celých průmyslových 
oblastí v jejich prvních fázích vývoje byla asymetrie struktury populace podle 
rodinného stavu, vyvolaná imigrací svobodných mužů produktivního věku do prů-
myslových lokalit.29 Uvedený trend se projevil také v populačním vývoji Verdun-
ské hutnické kolonie. V roce 1890 žilo mezi obyvateli sídliště staršími 15 let 
39,3%, v roce 1910 to bylo 31,2% a podle meziválečného censu 39,1% nesez-
daných osob, mezi nimiž vždy převažovali muži. Vysoký podíl svobodných osob 
starších 15 let, mezi nimiž byly nejčastěji zastoupeny nedospělé děti z hutnických 
rodin, méně již nocleháři a podnájemníci, však neohrožoval sociální stabilitu 
sídliště, ovlivňovanou nejen demografickými procesy, ale intenzivně i sociální 
politikou Vítkovických železáren: ještě v roce 1890 byl poměr mezi svobodnými, 
ženatými a ovdovělými mužskými i ženskými přednosty domácností 18,2 : 80,3 :
1,5, v roce 1910 byl již 1,1 : 94,4 : 4,5 a v roce 1930 dokonce 0,0 : 82,0 : 18,0. 
Z uvedených dat je zjevné, že správa závodu dbala na obsazování závodních bytů 
ženatými dělníky s rodinami a svobodné mužské kádry se snažila koncentrovat 
v hromadných ubytovnách. V kolonii si tak po celé zkoumané období uchovaly 
ženaté (vdané) osoby dominantní postavení.

Tabulka č. 3: Obyvatelstvo Verdunské kolonie starší 15 let podle rodinného stavu 
1890-1930

Rok Svobodní/é Ženatí/Vdané Ovdovělí/é Rozvedení/é Celkem
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

1890
abs.př. 49 32 56 58 3 8 - - 108 98
% 45,4 32,6 51,8 59,2 2,8 8,2 - - 100,0 100,0
1910
abs.př. 53 29 88 85 2 6 - - 143 120
% 37,1 24,2 61,5 70,8 1,4 5,0 - - 100,0 100,0
1930
abs.př. 65 54 83 85 5 11 - 1 153 151
% 42,5 35,8 54,2 56,3 3,3 7,3 - 0,6 100,0 100,0

 Již v prvním sledovaném censu se objevuje skupina ovdovělých osob 
(5,3% všech obyvatel starších 15 let), jejíž podíl klesl v roce 1910 ve prospěch 
skupiny ženatých/vdaných obyvatel (3,0%), aby se v meziválečném období znovu 
přiblížil výchozí hodnotě z počátku devadesátých let 19. století (5,2%). Vyšší mor-

29  DOKOUPIL, L.: Struktury populace ostravské aglomerace před první světovou válkou. In: 
Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, C-12, 1977, s. 31.
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talita mužů postproduktivního věku v regionech s koncentrací těžkého průmyslu 
určovala dominantní postavení žen mezi ovdovělými osobami a nejinak tomu bylo 
i v případě Verdunské kolonie, v níž osoby ženského pohlaví ve všech sčítáních 
zaujaly ve skupině ovdovělých obyvatel nadpoloviční většinu. Ženou byla i jediná 
osoba ve skupině rozvedených, resp. rozloučených obyvatel, s nimiž se v osadě 
před rokem 1930 nesetkáváme, avšak i podle meziválečného censu tvořili rozve-
dení jen nepatrnou část populace (0,3%).

4. Kulturní struktury obyvatelstva (národnost, náboženství, gramotnost)
Industrializací vyvolaná zvýšená teritoriální mobilita přinášela v dosud 
národnostně homogenních regionech změny v národnostní struktuře obyvatel.30 
Údaje získané excerpcí předválečných sčítacích operátů však postrádají vývojo-
vou logiku, jsou v rozporu s tím, co víme o původu obyvatel kolonie, a bez bližšího 
komentáře jsou neanalyzovatelné, protože při vyplňování jazykové rubriky pano-
vala značná svévole, nebo byly sčítané osoby vystaveny tlaku sčítacích komisařů 
a jiných osob. V rámci ostravské průmyslové aglomerace byly Vítkovice obcí 
s nejsilnějším germanizačním tlakem, a tudíž obcí s největším podílem německy 
hovořících obyvatel. Vedle závodních dvojjazyčných obecných škol, v nichž byla 
čeština rovnoprávným jazykem jen formálně,31 byla hlavním faktorem germa-
nizace závodní politika, reprezentovaná na pracovišti německým úřednictvem 
a vyššími dělnickými kádry.
 Ve Verdunské hutnické kolonii měly německy hovořící osoby výraznou 
převahu již ve sčítání z roku 1890, kdy se k německé obcovací řeči přihlásilo 68,6% 
přítomných osob (v celé obci jen 46,8%) a vedle dvou polsky hovořících dělníků 
uvedla zbývající třetina českou, resp. moravskou obcovací řeč (30,9%; v obci 
39,4%).32 O dvacet let později dosáhla germanizace vrcholu v obci i ve sledovaném 
sídlišti: ve Vítkovicích se k němčině přihlásilo 69,1% přítomného obyvatelstva,33 
v kolonii dokonce 93,0%. Neujasněnost jazykové, resp. národnostní rubriky 
v rakouských censech dokládá také řada jazykových variant a dialektů. Analýza 
dat sčítacích operátů z let 1890 a 1910 však zřetelně ukázala, že i vítkovičtí hut-
níci považovali pouhé přihlášení k němčině za záruku perspektivnější kariéry 
svých dětí. V roce 1890 bylo 50,9% němčinu uvádějících osob mladších 15 let 
a 71,8% přítomných dětí bylo přihlášeno k německému jazyku. Podle posledního 
rakouského censu bylo sice mezi německy hovořícím obyvatelstvem jen 44,9% 
osob mladších 15 let, ale celých 95,1% dětí bylo přihlášeno rodiči, resp. sčítacími 
komisaři k němčině.

30  MYŠKA, M.: Historicko-demografická charakteristika západní části ostravské průmyslové ob-
lasti na konci 19. století. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 5. Ostra-
va 1969, s. 105.

31  MYŠKA, M.: Založení a počátky Vítkovických železáren. Ostrava 1961, s. 156-157.
32  SOkA Frýdek-Místek: Fond Okresní úřad Místek, sčítací operáty obce Vítkovice k 31. 12. 

1890, Obecní sumář.
33  AMO: Fond Okresní úřad Moravská Ostrava, sčítací operáty obce Vítkovice k 31. 12. 1910, 

Obecní sumář.



93

Tabulka č. 4: Populace Verdunské kolonie podle obcovacího jazyka (národnosti) 
1890-1930

Obcovací řeč 1890 1910 1930
počet (%) počet (%) počet (%)

česká:
česká

moravská

124
83
41

30,9
20,7
10,2

28
20
8

6,0
4,3
1,7

205
-
-

58,6
-
-

hebrejská - - - - 4 1,1
německá:

německá
německo-česká

německo-moravská
německo-polská

275
275

-
-
-

68,6
68,6

-
-
-

436
359
65
6
6

93,0
76,5
13,9
1,3
1,3

130
-
-
-
-

37,2
-
-
-
-

polská 2 0,5 4 0,8 11 3,1
srbská - - 1 0,2 - -
Celkem 401 100,0 469 100,0 350 100,0

 Česká obcovací řeč tak zůstala v kolonii až do meziválečného censu 
druhým nejfrekventovanějším jazykem, ale i podle sčítacích operátů z roku 1930 
hovořila česky jen větší část přítomných (58,1%). K němčině se stále hlásilo 
37,2% osob, z nichž desetina byla mladší 15 let a mimo dvou německy hovořících 
Slováků a devíti osob narozených v Rakousku mezi nimi převažovali obyvatelé 
narození ve Slezsku (25,4% německy hovořících osob) a na Moravě (66,2%), 
přičemž třetina německy mluvících osob pocházela z obce sčítání (33,8%). 
Naprostá většina Němců uvedla v roce 1930 československou státní příslušnost 
a pouhých sedm sčítaných a německy mluvících obyvatel uvedlo státní příslušnost 
rakouskou. V meziválečném sčítání obyvatel se výrazněji neprosadila polština ani 
hebrejština, k níž se podle československých jazykových zákonů mohla přihlásit 
rodina v Rakousku narozeného Maxe Sterna. Teprve prvorepublikové censy z let 
1921 a 1930 rozlišovaly mezi státní příslušností a etnickou národností (jazykem) 
- k československé státní příslušnosti se ve Verdunské kolonii přihlásilo 94%, 
k rakouské 3,1% a k polské 2,9% obyvatel.
 Ve srovnání s údaji o národnosti informují sčítací operáty o náboženském 
vyznání obyvatel velmi spolehlivě. Až do vzniku samostatného státu měla 
Verdunská kolonie konfesně homogenní ráz s dominantním římskokatolickým 
vyznáním (1890 = 99,3%; 1910 = 98,3%) a také v censu z roku 1930 si kato-
líci uchovali dominantní postavení (76,6%). Vedle římských katolíků se v ra-kouských 
censech setkáváme již jen s několika evangelíky augšpurského vyznání (1890 = 0,7%; 
1910 = 0,6%) a v roce 1910 s jednou izraelitskou rodinou (1,1%). Meziválečný cen-
sus zachycuje proměnu religiozity obyvatel v souvislosti se vznikem samostatného 
státu a nacionalizací náboženského smýšlení, kdy k tradičním církvím katolické 
a evangelické augšpurského vyznání (0,6%) přibyly národní církve československá 
(12,8%) a českobratrská (1,1%). Bohatě profilovanou náboženskou strukturu popu-
lace doplňovali v roce 1930 i příslušníci několika křesťanských sekt (0,9%), izraelité 
(2,0%), a především osoby bez vyznání. Ve srovnání s největší moravskoostravskou 
hornickou kolonií Šalomoun byli ve Verdunské kolonii bezvěrci zastoupeni mnohem 
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méně (24,8 : 6,0%),34 specifickým lokálním jevem je i pronikání židů do vítkovických 
kolonií a dělnických profesí obecně (v roce 1930 se 16,0% vítkovické židovské popu-
lace ekonomicky realizovalo v dělnických profesích).35

Tabulka č. 5: Populace Verdunské kolonie podle gramotnosti 1890-1930 (starší 15 let)

Gramotnost
1890 1910 1930

abs.př. (%) abs.př. (%) abs.př. (%)
umí číst a psát 180 87,4 249 94,6 298 98,0
umí jen číst 8 3,9 2 0,8 3 1,0
neumí číst a psát:

15-59 let
60 let a více

18
16
2

8,7
7,7
1,0

12
10
2

4,6
3,8
0,8

3
2
1

1,0
0,7
0,3

Celkem 206 100,0 263 100,0 304 100,0

 Zásadním faktorem v procesu emancipace dělnictva a důležitým 
činitelem v tvorbě kulturního prostředí byla úroveň vzdělání. Statistická gramot-
nost populace vypovídá o zásadním vlivu migrací na vzdělanostní úroveň 
dělnických sídlišť.36 Klesající podíl negramotných osob starších 15 let v populaci 
Verdunské kolonie z 8,7% v roce 1890 na pouhé 1% v roce 1930 jasně vypovídá 
o rostoucí gramotnosti dospělých obyvatel. Číst a psát umělo v roce 1890 jen 
87,4%, v roce 1910 již 94,6 a v roce 1930 98% osob. Pologramotných, resp. jen 
čtení znalých obyvatel, mezi nimiž vždy výrazně dominovaly ženy, bylo v osadě 
během sledovaných censů nejprve 3,9%, v roce 1910 již jen 0,8% a nakonec 
1,0%. Podle censu z roku 1890 žilo v osadě 8,7% plně negramotných obyvatel, 
o dvacet let později to bylo stále ještě 4,6% a meziválečné sčítání zaznamenalo 
v kolonii již pouhé procento čtení a psaní neznalých osob.

5.  Sociální struktury obyvatelstva (ekonomická aktivita a příslušnost 
k odvětví)

Charakteristickým znakem průmyslových oblastí s profilujícím hutnictvím železa 
a kamenouhelným hornictvím v ekonomické struktuře byla relativně nízká 
intenzita ekonomické aktivity obyvatel, což bylo způsobeno především nízkou 
mírou zapojení žen do výdělečné činnosti:37 v letech 1890-1930 vzrostl v populaci 
Verdunské kolonie podíl ekonomicky aktivních žen z 11,9% na pouhých 15,3%. 
Censy umožňují rozdělit studovanou populaci na dvě skupiny – osoby eko-
nomicky aktivní a neaktivní (závislé a nezávislé). Podle prvního excerpovaného 
sčítání žilo v osadě jen 119 výdělečně činných osob, mezi nimiž měli výraznou 
převahu muži (80,7% ekonomicky aktivních osob) a k nimž se počítaly i tři 
pracující čtrnáctileté dívky, zaměstnané posluhou. Vedle majoritní skupiny eko-

34  JEMELKA, M.: Populace Šalomounské hornické kolonie…, s. 176.
35  DOKOUPIL, L. – NESLÁDKOVÁ, L.: Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriál-

ní společnosti na Ostravsku (věkové složení, původ migrantů, profesní orientace 1869-1930). 
In: Sborník prací FF OU, Historica 4, svazek 162, Ostrava 1996, s. 69.

36  BILOVÁ, M. – DOKOUPIL, L.: Obyvatelstvo dělnických kolonií…, s. 40.
37  BÍLKOVÁ, P.: Město a předměstí. (Srovnávací studie struktur obyvatelstva dvou ostravských 

čtvrtí po ukončení procesu průmyslové revoluce). Český lid 60/1973, s. 224.
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nomicky neaktivních – závislých osob (70,1% všech přítomných obyvatel), mezi 
nimiž přirozeně převažovaly ženy (60,1% ekonomicky závislých), se již v roce 1890 
setkáváme s jednou ovdovělou penzistkou.

Tabulka č. 6: Populace Verdunské kolonie podle ekonomické aktivity a produk-
tivního věku 1890-1930

Kategorie 
produktivního 
věku

Ekonomicky 
aktivní

Ekonomicky 
neaktivní: 
závislí

Ekonomicky 
neaktivní: 
nezávislí

Úhrn

abs. př. % abs. př. % abs. př. % abs. př. %

1
8

9
0

0-14 3 1,5 192 98,5 - - 195 100,0
15-59 114 57,0 86 43,0 - - 200 100,0
60+ 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 100,0
celkem 119 29,7 281 70,1 1 0,2 401 100,0

1
9

1
0

0-14 2 1,0 204 99,0 - - 206 100,0
15-59 144 57,1 106 42,1 2 0,8 252 100,0
60+ 6 54,5 3 27,3 2 18,2 11 100,0
celkem 152 32,4 313 66,7 4 0,9 469 100,0

1
9

3
0

0-14 - - 46 100,0 - - 46 100,0
15-59 138 51,7 125 46,8 4 1,5 267 100,0
60+ 15 40,6 16 43,2 6 16,2 37 100,0
celkem 153 43,7 187 53,4 10 2,9 350 100,0

 Poslední rakouský census zastihl populaci kolonie jen s mírně zvýšenou 
ekonomickou aktivitou (32,4%), nepatrně se zvedlo i percentuální zastoupení 
mužů ve skupině vydělávajících obyvatel (83,5%). Před první světovou válkou sice 
v osadě pracovala jen třetina obyvatel, ale výrazně přibylo ekonomicky aktivních 
osob postproduktivního věku (54,5% osob starších 60 let vykonávalo nějaké 
honorované zaměstnání). Ve srovnání s rokem 1890 se v sídlišti zčtyřnásobil 
počet ekonomicky nezávislých osob (0,9% všech obyvatel), k nimž patřili dva muži 
soukromníci (Private) a dvě penzistky.
 Meziválečný census signalizuje změny, k nimž došlo po vzniku ČSR 
v souvislosti s transformací Moravské Ostravy a připojených obcí ve správní 
a kulturní centrum, zachycuje však také kolonii na počátku hospodářské krize
a do struktury podle ekonomické aktivity zavádí kategorii nezaměstnaných 
(v osadě žili dva nedobrovolně nepracující dělníci a jedna kontoristka ve věku 
krátce po vyučení). Ve srovnání s předcházejícími censy v kolonii vzrost-
la zaměstnanost (43,7% obyvatel vykonávalo určité zaměstnání) a zvýšil se 
i podíl vydělávajících žen (pracovalo 15,3% přítomných žen), přibylo penzistů 
a soukromníků (2,9% všech přítomných), mírně poklesla ekonomická aktivita 
osob postproduktivního věku (pracovalo 40,6% lidí starších 60 let) a zcela vymi-
zela dětská práce, resp. zaměstnávání osob mladších 14 let.
 Vítkovické hutní dělnické kolonie lze klasifikovat jako socioprofesně 
homogenní lokality s převahou hutního dělnictva ve skupině ekonomicky aktivních 
osob. Verdunská kolonie si profesně stereotypní charakter udržela ještě v období 
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před první světovou válkou, a teprve v meziválečných letech byla homogenita 
postupně narušována růstem podílu řemeslných a stavebních dělníků, pracujících 
v obchodu a veřejných službách. Okrajové postavení v kolonii zaujímali příslušníci 
svobodných povolání, k nimž v roce 1910 patřila kojná, dvě učitelky mateřských 
škol a dvě vychovatelky obecního školského úřadu a v roce 1930 vedle porodní 
asistentky a tří samaritánů i ladič pian a baletní tanečník. Přestože se postupně 
zmenšoval podíl hutního dělnictva, dominantní postavení hutnictví zůstalo mezi 
obyvateli sídliště neotřeseno a ještě na počátku třicátých let minulého století 
zaměstnávaly různé závody Vítkovických železáren 69,9% pracujících osob.

Tabulka č. 7: Populace Verdunské kolonie podle příslušnosti k odvětví 1890-1930

Odvětví
1890 1910 1930

abs.př. (%) abs.př. (%) abs.př. (%)
zemědělský dělník 1 0,8 1 0,7 1 0,7
zpracování železa 101 84,9 127 83,6 107 69,9
hornictví - - - - 1 0,7
řemeslný dělník - - 5 3,2 8 5,2
stavebnictví - - - - 3 1,9
tovární dělník 4 3,4 - - 1 0,7
domácí služby 12 10,1 10 6,6 8 5,2
komunální správa 1 0,8 1 0,7 1 0,7
obchod - - 2 1,3 15 9,8
svobodná povolání - - 5 3,2 6 3,9
veřejné služby - 1 0,7 2 1,3
Celkem 119 100,0 152 100,0 153 100,0

 Již census z roku 1890 dokládá dominantní postavení hutnictví v pro-
fesní struktuře obyvatel – vedle převažujících mužů zaměstnával kovozpracu-
jící průmysl i pět žen, které se jinak uplatňovaly v domácích službách jako 
posluhovačky, pracovaly v nedaleké šamotce, nebo ojediněle i jako zemědělské 
dělnice. Z 96 pracujících mužů jen jediný nebyl zaměstnancem Vítkovických 
železáren a vydělával si jako obecní strážník. Mimo dozorce, pěti mistrů, čtyř 
předních dělníků a tří kancelářských sluhů pracovali muži z kolonie výhradně 
v dělnických profesích, nejvíce bylo zámečníků a blíže nespecifikovaných hutních 
dělníků (vždy 20), dále soustružníků (15), kovářů (11) a slévačů (8) a nechyběli 
ani kotláři, strojníci a zaměstnanci závodní dráhy. Ve srovnání s prvním excer-
povaným censem vzrostla roku 1910 ekonomická aktivita populace o pouhých 
2,7% a nadále si extrémně dominantní postavení mezi profesemi uchovali hutníci 
(83,6% všech pracujících), k nimž nově přibyli řemeslní dělníci, zaměstnanci v ob-
chodu (prodavačky v závodní tržnici) a veřejných službách (metař), a především 
první představitelé svobodných povolání.
 Výsledky censu z roku 1930 nejlépe dokládají klesající podíl dělnictva 
v hutnictví železa na úkor jiných výrobních a nevýrobních odvětví v řadách eko-
nomicky aktivní populace. Pokles podílu zaměstnanců Vítkovických železáren 
(69,9%) a pracujících v osobních službách šel na účet jiných složek dělnictva, 
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osob působících v hornictví, stavebnictví, řemeslné a tovární produkci, veřejných 
službách a obchodu, který se stal druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím 
(9,8%), v němž se realizovala většina zaměstnaných žen. Poprvé se také v kolonii 
setkáváme se třemi samostatnými drobnými živnostníky, s obchodníkem ovocem, 
hodinářem a modistkou s vlastní dílnou a krámem v sousední obci Zábřehu.

6. Struktura rodin a domácností v hutnické kolonii
Analýza struktury rodin a domácností umožňuje uspokojivě interpretovat mnoho 
dosud zjištěných a uvedených jevů. V souboru, kterým se zabývám, se vyskytují 
pro rok 1890 data o 66 domácnostech, pro rok 1910 a 1930 o 89 domácnostech. 
V první fázi konstituování sídelního společenství se domácnost ve Verdunské 
kolonii výrazně lišila od domácnosti v jiných částech obce svou strukturou a ve-
likostí, ale i v osadě probíhal postupně proces zmenšování průměrné velikosti 
domácnosti při zachování širokého rozpětí mezi krajními hodnotami.38 V roce 
1890 byl průměrný počet členů domácností asi 6,1 osob při rozpětí od dvou 
do desíti členů (nejběžnější byla sedmičlenná domácnost). Podle sčítání z roku 
1910 poklesla průměrná hodnota na 5,3 osob při rozpětí od dvou do devíti členů 
(nejčastěji se vyskytovala pětičlenná domácnost) a o dvacet let později žilo již 
v domácnosti průměrně jen 3,9 osob při rozpětí od dvou do devíti osob, přičemž 
třetina domácností byla tříčlenná.

Tabulka č. 8: Struktura domácností Verdunské kolonie 1890-1930 (* s nocleháři 
nebo podnájemníky)

Domácnost
1890 1910 1930

abs.př. (%) abs.př. (%) abs.př. (%)
NERODINNÁ 2 3,0 - - 2 2,2
bez příbuzenských vztahů 2 3,0 - - 2 2,2
RODINNÁ 64 97,0 89 100,0 87 97,8
úplná:
manželský pár
manželský pár *
manželský pár s dětmi
manželský pár s dětmi *

52
5
3

22
22

78,8
7,6
4,6

33,3
33,3

77
5
3

60
9

86,5
5,6
3,4

67,4
10,1

60
10
2

46
2

67,4
11,3
2,2

51,7
2,2

neúplná:
otec s dětmi
matka s dětmi
matka s dětmi *

1
1
-
-

1,5
1,5

-
-

2
1
-
1

2,2
1,1

-
1,1

7
1
3
3

7,9
1,1
3,4
3,4

rozšířená:
ascendentní
descendentní
kolaterální
kolaterální a ascendentní

11
4
1
5
1

16,7
6,1
1,5
7,6
1,5

10
2
-
5
3

11,2
2,2

-
5,6
3,4

16
4

11
1
-

18,0
4,5

12,4
1,1

-
složená: - - - - 4 4,5
CELKEM 66 100,0 89 100,0 89 100,0

38  JEMELKA, M.: Populace Šalomounské hornické kolonie…, s. 187.
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 Jen výjimečně se během sledovaného období setkáváme s nerodinnými 
domácnostmi, (domácnosti jednotlivce nebo spolubydlících sourozenců zcela 
chybí), mezi něž v roce 1890 patřila domácnost dvou hutníků bez příbuzenských 
vztahů a v konkubinátu žijícího hutníka a jeho podnájemnice a v roce 1930 
dvě domácnosti vdov, které měly na bytě svobodné dělníky. Jednoznačně 
nejrozšířenějším typem byla rodinná domácnost, přičemž v letech 1890-1930 
se v kolonii prosazovala tendence snižování podílu jednoduchých rodinných 
domácností, úplných i neúplných (z 80,3% v roce 1890 na 75,3% v roce 1930), 
ve prospěch domácností rozšířených a složených. Nízký výskyt neúplných 
domácností před rokem 1930 lze snadno interpretovat bytovou politikou závodu, 
nutícího ovdovělé ženy k vystěhování a uvolnění závodního bytu nebo k přijetí 
podnájemníků či noclehářů, jichž v osadě ve srovnání s hornickými sídlišti žilo 
jen minimum: v roce 1890 bydlelo v kolonii ve 25 domácnostech jen 30 noclehářů 
a 9 podnájemníků (dohromady 9,7% přítomného obyvatelstva, v Šalomounské 
kolonii 28,2%),39 dvacet let nato již jen 16 noclehářů a dva podnájemníci
ve 13 domácnostech (3,8% přítomných) a za první republiky 6 noclehářů a 10 
podnájemníků v 8 domácnostech (4,6% přítomných).

Tabulka č. 9: Počet dětí v domácnostech Verdunské kolonie 1890-1930

Počet dětí v domácnostech
1890 1910 1930

abs. př. % abs. př. % abs. př. %
bezdětná domácnost 11 16,7 14 15,7 30 33,7
1 4 6,1 11 12,4 25 28,1
2 10 15,2 16 18,0 18 20,2
3 9 13,6 14 15,7 7 7,9
4 14 21,2 17 19,1 7 7,9
5 9 13,6 8 9,0 2 2,2
6 6 9,1 6 6,7 - -
7 2 3,0 3 3,4 - -
8 1 1,5 - - - -
Celkem 66 100,0 89 100,0 89 100,0

 V letech 1890-1930 se v souboru relativně často objevovaly domácnosti 
rozšířené, v nichž k rodinnému jádru tvořenému manželským párem s dětmi 
přistupovali další příbuzní, podle prvního excerpovaného censu nejčastěji sou-
rozenci přednosty domácnosti, v meziválečném období pak většinou vnoučata. 
V prvních dvou censech naprosto postrádám složené domácnosti, v nichž spolu 
žila alespoň dvě rodinná jádra a jejichž zastoupení ve struktuře hutnických domác-
ností zůstalo i počátkem třicátých let minulého století relativně nízké (4,5% zkou-
maných domácností). Výrazněji se však proměnil podíl příbuzných mimo rodičů 
a dětí v domácnostech: jestliže v roce 1890 tvořili příbuzní rodin představených 
domácností 3,7% všech sečtených osob, v roce 1930 to bylo již 8,0%. Rodinná 
struktura se přirozeně prohlubovala i generačně, protože v meziválečném censu 

39  JEMELKA, M.: Populace Šalomounské hornické kolonie…, s. 194.
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bylo 14,6% domácností tvořeno třígeneračními rozšířenými rodinami (1890 = 
7,6%; 1910 = 4,5%).
 Dělnickým sídlištím obecně je vlastní minimální výskyt osob 
v zaměstnaneckém poměru vůči představenému domácnosti. Ve Verdunské kolo-
nii se s nimi výrazněji setkáváme pouze v roce 1890, kdy v sedmi domácnostech 
profesně lépe situovaných dělníků (mistrů, soustružníků, předních dělníků) žilo 
sedm převážně svobodných dívek ve věku kolem 24,1 let, pocházejících většinou 
z Opavského Slezska (čtyři ze sedmi služek) nebo Moravské Ostravy. Před první 
světovou válkou se s nimi v kolonii nesetkáváme vůbec a v roce 1930 měly svo-
bodnou posluhovačku jen dvě domácnosti zámečnických mistrů. Specifickou 
skupinu osob představovaly i nevlastní děti a schovanci, pro něž censy posky-
tují jen limitovanou sumu informací. V roce 1890 žily ve dvou úplných a jedné 
neúplné rodinné domácnosti dvě schovanky a jedna nevlastní dcera, v roce 
1910 bydlela s rodinou zámečníka i jeho nemanželská dcera, zplozená během 
manželství, a v prvorepublikovém censu nacházíme jedinou schovanku v domác-
nosti starších bezdětných manželů fertilního věku.

7. Závěr
Před první světovou válkou žila takřka čtvrtina obyvatel Vítkovic v dělnických hut-
nických koloniích (21,7%), které obci propůjčovaly nezaměnitelný kolorit života 
a koncentrovaly v sobě řadu extrémních sociálních, kulturních a populačních 
jevů. Demografické rozdíly nepanovaly pouze mezi obyvateli staré venkovské 
zástavby a tzv. Nových Vítkovic, mezi dělnickými, mistrovskými nebo úřednickými 
koloniemi, ale rovněž mezi obyvateli jednotlivých dělnických osad.
 Krátce po zprovoznění Verdunské kolonie byla zahájena výstavba dosud 
největší dělnické osady na katastru obce – kolonie Kairo (postavena v letech 
1892-1894),40 sestávající z deseti dvoupodlažních domů, v nichž v roce 1900 žilo 
1 214 a deset let nato 1 208 osob.41 Oběma koloniím byla v roce 1910 společná 
vysoká míra maskulinity (Verdunská = 1 151,4 : Kairo = 1 142,6), dominantní 
postavení římských katolíků ve struktuře podle vyznání (98,3 : 96,9%), podobný 
podíl gramotných osob v populaci (94,6 : 95,9%) a takřka totožné hodnoty eko-
nomické aktivity obyvatel (32,4 : 32,5%). Naproti tomu osady výrazně odlišoval 
poměr svobodných a ženatých/vdaných osob (Verdunská = 30,7 : 66,2%; Kairo 
= 64,7 : 33,6%), poměr mezi obyvateli, uvádějícími v censu německou obcovací 
řeč (93,0 : 79,9%), a především větší profesní pestrost populace Verdunské kolo-
nie, v níž se v dominantním hutnictví železa realizovalo pouhých 83,6%, zatímco 
v Kairu to bylo 96,7% výdělečně činných osob. V osadě Kairo žilo také v roce 1910 
více imigrantů z Čech (3,1 : 0,6%) a Haliče (7,4 : 2,8%), ve Verdunské kolonii byli 
naopak častěji zastoupeni přistěhovalci ze Slezska (20,0 : 16,1%) a Uher (3,0 : 
0,7%). Domácí obyvatelstvo, resp. osoby narozené v obci sčítání byly výrazněji 
zastoupeny v Kairu (50,2 : 43,9%).42

40  JIŘÍK, K.: Hutní úřednické a dělnické kolonie…, s. 330.
41  AMO: Fond Okresní úřad Moravská Ostrava, sčítací operáty obce Vítkovice k 31. 12. 1900 

a 31. 12. 1910, Obecní sumáře.
42  BILOVÁ, M.: Dělnické bydlení v Ostravě do roku 1918. Rkp. diplomové práce, PF v Ostravě, 

Ostrava 1977, s. 59, 63, 74, 79, 82, 87, 91, 97.
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 Předkládaná studie je součástí širšího komparativního výzkumu, 
v jehož rámci bude srovnáván sociální, kulturní a demografický profil vhodných 
dělnických lokalit v Moravské Ostravě, Vítkovicích a Přívoze, tedy v obcích, 
v nichž již dlouho před první světovou válkou početně dominovalo dělnictvo, žijící 
převážně ve specifických societách hornických a hutnických kolonií.

Zusammenfassung

Die Bevölkerungsentwicklung der Hüttenkolonie „Albertov“ in Witkowitz (1890-1930)

Martin Jemelka

Vor dem Jahr 1914 lebte ungefähr ein Viertel der Einwohner von Witkowitz in der 
Hüttenarbeitersiedlungen, die das unverwechselbare Kolorit des Lebens der Gemeinde verliehen 
und die in sich die Reihe der extremen Sozial-, Kultur- und Populationserscheinungen konzen-
trierten. Die demographischen Unterschiede herrschten nicht nur zwischen den Einwohner 
der alten Bebauung und so gennant Neuen Witkowitz, zwischen den Arbeiter-, Meister- und 
Beamtenkolonien, aber ebenfalls unter den Einwohner der einzelnen Arbeitensiedlung. Die 
Arbeitersiedlung „Albertov“ (Verdun-, Palacký- und Russichestraße), die räumlich (fünf typ-
isierte zweistöckige Häuser bildeten sie) auch mit der Anzahl der Bewohner (in den Jahren 
1880-1930 bewohnten sie durchschnittlich 400 Personen) zu den kleineren witkowitzeren 
Hüttenkolonien gehörte, wurde in den zwei Bauphasen in den Jahren 1887-88 und 1902 
erbaut. In erster Generation der Einwohner überwogen die Immigranten aus nahen Bezirken 
und unter den höheren Arbeiterkadern wurden ausdrücklich auch die Einwanderer aus den 
deutschsprechenden Länder der Monarchie und Ausland vertreten. Mit anderen Hüttenkolonien 
verband die „Verdunkolonie“: hohe Maskulinität, dominante Stellung der römischen Katholiken 
in der Struktur nach Glauben, niedrige ökonomische Aktivität der Einwohner und weitere 
Erscheinungen. Dahingehen in der Kolonie, die von übrigen sich in der größeren beruflichen 
Mannigfaltigkeit unterschied, wurden zahlenmäßig die deutschsprechenden Personen vertre-
ten. Die vorausgesetzte Studie ist Bestandteil der komparativen Forschung, in ihrem Rahmen 
wird das Sozial-, Kultur- und Demographieprofil der gelegenen Arbeiterlokalitäten in Mährisch 
Ostrau, Witkowitz und Oderfurt verglichen, also in den Gemeinden, in denen die Arbeiterschaft 
schon lange vor dem 1. Weltkrieg zahlenmäßig dominierte, lebende vorwiegend in spezifischen 
Societas der Bergmanns- und Hüttenkolonien.

(překlad Lenka Králová)
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1  Bydlení je chápáno jako nedílná součást života člověka. Slovy Hanse Jürgena Teuteberga: 
„Das Hausen ... ist eine conditio humana und bildet eine der anthropologischen Grundkonstan-
ten“ viz TEUTEBERG, H. J.: Betrachtungen zu einer Geschichte des Wohnens. In: Homo habi-
tans. Zur Sozialgeschichte des ländlichen und städtischen Wohnens in der Neuzeit. Münster 
1985, s. 1.

2  Historická bádání v oblasti dějin bydlení, která se v současnosti pohybují v průsečíku zájmu 
velmi rozdílných vědeckých disciplín (dějiny architektury, dějiny kultury, různé dílčí oblasti 
sociálních dějin jako jsou např. dějiny rodiny atd.), dospěla v zahraničí k mnoha pozoruhod-
ným výsledkům. S tímto stavem poněkud kontrastuje malá pozornost, kterou tomuto úrodné-
mu, interdisciplinárnímu prostoru věnuje česká historická věda.

3  V případě meziválečného Zlína se jednalo o specifický typ modelového „firemního města“, kte-
ré se konstituovalo v dialogu s původním městským sídlem majícím dlouhou, do středověku 
sahající urbánní tradici. Zvláštní charakter zlínského procesu urbanizace byl do jisté míry 
ovlivňován také polohou města v rámci retardovaného regionu. Blíže k pojmu „firemní měs-
to“, resp. „Company Town“, a jeho vývoji viz GARNER, J.S.: The Company Town. Architecture 
and Society in the Early Industrial Age. New York – Oxford 1992, s. 3-12. Mimo jiné uvedeno:
„A model company town was one in which the paternalism of the owner extended beyond 
the bare-bones architectural requirements of factories or mines. Welldesigned houses, parks, 
schools, libraries, and meeting halls, all set within an attractive landscape, represented an 
unusual degree of interest by the developer. But equally exceptional were the social programs 
that extented to the families of employees. Some resident industrialist took a genuine interest in 
the welfare of their work forces, and attempted to provide a model enviroment.“

BYDLENÍ A BYTOVÁ OTÁZKA VE ZLÍNĚ
PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

ONDŘEJ ŠEVEČEK

 Otázka bydlení byla rozpoznána jako významný sociální problém již 
v samých počátcích evropské industrializace, kdy byla rozsáhle tematizována 
zejména jako součást dobových diagnóz sociální a stavebně-prostorové nouze, 
jež se stala příznačnou pro rodící se moderní, převážně urbánní, společnost. 
Široké spektrum problémů otevírajících se při koncentrovaném pohledu na sféru 
bydlení1 se stalo výzvou i pro moderní historickou vědu. V posledních letech se 
tak historická bádání v této oblasti značně rozvíjí.2

 Z pohledu dějin bydlení představuje v mnoha ohledech zcela mimořádný 
fenomén proměna původně venkovského městečka Zlína na důležité průmyslové 
centrum. Otázka bydlení, potažmo životního stylu nově příchozích obyvatel, 
představovala jedno z hlavních témat pozoruhodného zlínského urbanizačního pro-
cesu. Meziválečný Zlín se stal - i v evropských souvislostech - zcela mimořádným 
případem snahy o vytvoření moderního modelu průmyslového města,3 v němž 
byl při řešení bytové otázky v nevídané míře aplikován koncept podnikové bytové 
výstavby.
 Příspěvek se zaměřuje na objasnění hlavních rysů vývoje sféry bydlení 
ve městě v letech před první světovou válkou. Zabývá se především genezí bytové 
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otázky, její reflexí a také prvními pokusy o její řešení v prostředí rodícího se 
průmyslového města. Okrajově se článek dotýká i proměny bytových poměrů 
a vlivu industrializace na kulturu bydlení a městské stavitelství. Tento záměr je 
opodstatněn především skutečností, že již v této fázi přerodu venkovského města 
Zlína na malé průmyslové město byly položeny mnohé ze základů pozdějšího 
dění, které vyústilo v ojedinělé řešení problému městského bydlení.
 Přibližně do přelomu 19. a 20. století lze ve Zlíně datovat nástup změn, 
které vedly k proměně původně řemeslnicko-zemědělského městečka na malé 
průmyslové město. V průběhu prvních deseti let nového století výrazně vzrostl 
nejen počet jeho obyvatel (přibližně o 20%), ale začala se pomalu rozvíjet i dříve 
stagnující stavební činnost. Na uvedeném pozitivním trendu měl zásadní podíl 
především rozvoj zdejšího obuvnického průmyslu, který právě nastoupil cestu 
k progresivní formě tovární výroby. Spolu s obuvnictvím, jež bylo jednoznačně 
hlavním tahounem zdejšího modernizačního procesu, se utěšeně rozrůstala 
i další odvětví městského hospodářství. Do pohybu se tak pozvolna dostávala 
i po léta téměř nehybná sociální struktura městské společnosti. Kromě rodící se 
vrstvy továrního dělnictva, pro něž se staly hlavním magnetem především pro-
sperující výrobní provozy obuvnických továren a továrniček,4 mohutněla i dříve 
nepočetná vrstva hospodářské elity města. Nově se v městském prostředí objevují 
skupiny úředníků a zřízenců. Dříve silně zastoupená vrstva nádeníků (nekvali-
fikovaná, převážně krátkodobě najímaná pracovní síla, která tvořila před nástu-
pem industrializace přibližně jednu čtvrtinu ekonomicky aktivní části populace 
města) naopak postupně mizí.5 Město se začalo proměňovat z retardovaného 
sídelního centra na progresivní - a tím i migračně přitažlivý - urbánní prostor. 
Právě v tomto období nástupu industrializace se poprvé, zpočátku nezřetelně 
jakoby v zamlžených konturách, dostává na světlo světa problém, kterému 
nemohlo uniknout žádné rodící se průmyslové centrum – otázka bytová.

4  V roce 1907 již v pěti zlínských obuvnických továrnách pracovalo 318 dělníků. Pro srovnání 
v sektoru řemeslnické malovýroby bylo téhož roku zaměstnáno celkem 125 osob. JANDÍK, S.: 
Železní tovaryši. Sociologická reportáž o zrození nového věku. Praha 1938, s. 150.

5  K hlavním trendům vývoje socioekonomických struktur městské populace ve sledovaném 
období viz ŠEVEČEK, O.: Zrození Baťovy průmyslové metropole. Populační vývoj města Zlína 
v letech 1880-1938. Rkp. rigorózní práce, Ostrava 2004, s. 72-99. Pro doplnění možno kon-
frontovat s dosud jedinou, faktů se držící, studií k formování dělnické třídy v prostoru rodící-
ho se průmyslového města viz POKLUDA, Z. – ŠTROBLÍK, V.: Počátky průmyslu a formování 
dělnické třídy v Gottwaldově-Zlíně. In: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti, sv. 3, 1981, 
s.7-25. K sociálnímu vývoji města ve sledovaném období přináší řadu zajímavých informací 
i práce Stanislava Jandíka viz pozn. č. 4.

6  Údaje pro rok 1880 viz Special-Orts-Repertorium von Mähren. Neubearbeitung auf Grund 
der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1880. Wien 1885, s. 151; údaje pro rok 
1890 viz Special-Orts-Repertorium von Mähren. Neubearbeitung auf Grund der Ergebnisse der 
Volkszählung vom 31. Dezember 1890. Wien 1893, s. 195; údaje pro rok 1900 viz Gemeinde-
lexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Bearbeitet auf Grund der Er-
gebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, X. Mähren. Wien 1906, s. 232; údaje 
pro rok 1910 viz Specialortsrepertorium von Mähren. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der 
Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien 1918, s. 121; údaj pro rok 1914 viz ČR – MZA 
– Brno, Státní okresní archiv (= SOkA) Zlín, Archiv města Zlína (= AMZ), inv. č. 1039, Statisti-
ka domovních čísel ve vnitřním Zlíně. 
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Tabulka č. 1: Vývoj počtu domů a počtu obyvatel ve Zlíně v letech 1880-19146

Rok Počet domů Počet obyvatel 
1880 530 (478) 2793
1890 539 (490) 2834
1900 502 2975
1910 551 3557
1914 590 ?

Pozn.: Údaje v závorce označují počet domů, které byly k danému roku skutečně obydleny. 
V roce 1880 tedy zůstalo 52 domů neobydleno. V roce 1890 bylo neobydleno 49 domů (z toho 40 
domů bylo přiřazeno do kategorie zbořenišť).

 Ještě na sklonku 19. století lze hovořit o stojatých vodách zlínského 
„trhu“ s byty. Bytová výstavba v důsledku nízké poptávky stagnovala. V ustrnutí 
výstavby se navíc odrážela i nízká rendita tohoto druhu podnikání v sebereprodu-
kujícím se chodu života města. Lidé tak v zásadě žili v poměrech, na které byli
po léta zvyklí.7 Slavný zlínský rodák, historik Karel Stloukal (narozen 2. listopadu 
1887 jako nemanželský syn Františka Vrly, obvodního lékaře ve Zlíně, který patřil 
k úzké vrstvě tehdejší městské honorace), bude na poměry panující v městečku 
svého dětství po létech vzpomínat: 
 „Ve Zlíně nebylo za mého dětství bohatých, ba ani zámožných rodin, 
v rodinách nebylo luxusu ani bytové kultury. Všechno žilo po starodávnu, prostě, 
jednoduše, bez postrádání vyšších potřeb požitkových nebo kulturních. Jen 
velkostatkář Haupt a několik židů v tom bylo výjimkou – tedy vlastně jen cizinci. ... 
V bytech nebylo „salonů“, vybranějších kusů nábytku, hodnotných soch a obrazů, 
porcelánu, perských koberců. Klavíry bys ve Zlíně spočítal na jedné ruce.“8

 Nikdo z obecních zastupitelů, kteří se 5. února roku 1894 sešli na schů-
zi městského zastupitelstva ve zlínské radnici, nemohl tušit, že impulsem, který 
vyvolá „čilý ruch stavební,“9 nebude zřízení okresního soudu a s ním spojený 
příchod úředníků, zhmotňující v jejich představách dosud chybějící element 
poptávky po bytech, ale že rozhodující podnět vzejde spíše z hukotu Baťových 
sekacích strojů, jež nedlouho poté začaly narušovat dosud poklidné plynutí života 
na zlínském náměstí. Bylo to tedy hospodářské povznesení města a s ním úzce 
spjatá rostoucí migrační přitažlivost městského prostředí, které poprvé umožnily 
získat novou perspektivu v pohledu na otázku bydlení. V letech 1900-1914 se 
rozrostla městská zástavba o 88 domů (z 502 domů v roce 1900 vzrostl jejich 
počet na 590 v roce 1914).10 Stavělo se různě, od nevídaně honosných staveb 
městské elity, kterým nebyl cizí žádný z výdobytků moderní doby, po dělnické 
ubytovny, které mohly prací znaveným nocležníkům nabídnout jen pramálo kom-
fortu či intimity.

7  Značnou vypovídací hodnotu o bytových poměrech ve městě na sklonku 19. století má pro-
tokol sepsaný na schůzi obecního zastupitelstva města 5. února 1894. Na této schůzi byla 
projednávána otázka zajištění bytů pro „pány úředníky“ v případě zřízení Okresního soudu ve 
Zlíně. ČR-MZA Brno – SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 127, Protokol z 5. února 1894.

8  Citováno podle STLOUKAL, K.: Historie mého života. In: Gottwaldovsko od minulosti k sou-
časnosti, sv. 9, 1987, s. 10.

9  Viz pozn. č. 7.
10  Viz Tabulka č.1.
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 Za jednu z prvních výstavnějších obytných staveb postavených v této 
fázi lze považovat dům agilního zlínského stavitele Josefa Winklera,11 který vyro-
stl v průběhu roku 1904 na Cigánově a jemuž bylo přiděleno číslo popisné 551.12 
Svou vnější podobou i vnitřním uspořádáním obytného prostoru vnesla tato 
patrová vilka do zlínského milieu nová měřítka, s nimiž se mohli ostatní měšťané 
při vlastních stavebních aktivitách konfrontovat.13 V následujících letech přešla 
tato vila do vlastnictví úspěšného zlínského podnikatele Františka Štěpánka, jenž 
se stal jako vlivný představitel nové průmyslové elity roku 1908 starostou města. 
V této prestižní funkci pak setrval až do roku 1919. Změna majitele pouze potvr-
dila výsadní postavení domu mezi obytnými stavbami ve městě. Štěpánkova vila 
si však nadlouho své privilegované postavení neudržela. Několik set metrů níže 
po proudu říčky Dřevnice v části města zvané Čepkov totiž zakrátko začal růst 
rodinný dům Štěpánkova konkurenta Tomáše Bati. Tomáš Baťa, již tehdy majitel 
největší obuvnické továrny ve městě, dosáhl finální podobou své vily jako první 
stavebník z řad zlínského měšťanstva na metu vysoko přesahující místní provinční 
poměry. Zásluhu na tom měli především pražští architekti Jan Kotěra a František 
Thomayer, kteří dotvořili původně architektonicky průměrný projekt vizovického 
stavitele Františka Nováka a dostali ho do kontaktu se středoevropským archi-
tektonickým děním (Jan Kotěra několika zásahy do celkové dispozice stavby a ze-
jména návrhy interiérů; renomovaný zahradní architekt František Thomayer pak 
úpravou parku v okolí vily).14 Baťova vila představuje důležitý mezník v dějinách 
městského stavitelství nejenom architektonickou formou, která poprvé v případě 
měšťanské stavby srovnala krok se soudobou architekturou, ale především proto, 
že zhmotnila kulturní ambice svých majitelů, jež měly v budoucnu výrazným 

11  Stavitel Josef Winkler se narodil 27. února 1872 ve Vsetíně. Na přelomu století se přestěhoval 
do Zlína a vybudoval zde prosperující stavební závod, který položil základy novodobého zlínské-
ho stavitelství. Winklerův stavební závod se podílel na značné části stavebních projektů, které 
byly realizovány na území města v letech před první světovou válkou. Podnik se velmi úspěšně 
rozvíjel i v meziválečném období. V roce 1931 byl dokonce rozšířen o pobočný závod ve Vsetí-
ně. ČR – MZA – Brno, SOkA Uherské Hradiště (= UH), Okresní úřad Uherské Hradiště (= OÚ 
UH), sčítací operáty, inv. č. 1388; Adresář, úřady a podnikatelé města Zlína. Zlín 1940, s. 92.

12  Magistrát města Zlína, Stavební úřad – archiv, č.p. 551. V roce 1904 probíhala rovněž roz-
sáhlá přestavba zlínského zámku, jejíž provedení zadal jeho majitel baron Štěpán Haupt 
z Buchenrode mladému architektu Leopoldu Bauerovi (1872-1938; žák slavného vídeňského 
architekta Otto Wagnera). Po této přestavbě se podle pozdější vzpomínky barona Haupta stal 
zámek „nejpohodlnějším, nejlépe obyvatelným a útulným obydlím, které znám.“ Citováno podle 
POKLUDA, Z.: Bauerova modernizace zlínského zámku. Prostor Zlín 2004, č. 3, s. 33. S ohle-
dem na výlučné postavení zámeckého sídla v rámci města nebude v textu o tomto ojedinělém 
stavebním počinu podrobněji pojednáno. Autor si přesto neodpustil alespoň tuto okrajovou 
poznámku.

13  Patrová vilka byla dle dochovaných nákresů z října roku 1903 projektována s možností jejího 
budoucího využití jako dvou samostatných bytů o vysokém obytném standardu (každé patro 
nabízelo v zásadě identicky členěnou obytnou plochu o rozloze 149 m2). Byty sestávaly z ve-
randy, předsíně, spíže a kuchyně, koupelny a splachovacího záchodu, dvou pokojů a salónu. 
Salón umístěný v severovýchodním rohu stavby byl s plochou 30 m2 největší místností bytu. 
Celý dům byl částečně podsklepen. Ve sklepních prostorech se nacházela i prádelna. V roce 
1911 bylo do vily jako do jednoho z prvních obytných domů ve městě zavedeno i elektrické 
osvětlení. Magistrát města Zlína, Stavební úřad – archiv, dům č.p. 551.

14  ZATLOUKAL, P.: Baťova zlínská vila. In: Zlínský funkcionalismus. Sborník příspěvků sym-
pózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin 
Vladimíra Karfíka. Státní galerie ve Zlíně, 1993, s. 58-61; Týž: Příběhy z dlouhého století. Ar-
chitektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2003, s. 576 a 578-581.
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způsobem ovlivnit tvářnost celého města. Kontakt s architektem Janem Kotěrou, 
který Tomáš Baťa v průběhu přestavby svého rodinného domu navázal, se stal 
základem dlouholeté spolupráce,15 jež - mimo několika nerealizovaných projektů 
- po první světové válce vyústila ve stavbu první dělnické kolonie firmy Baťa.16

 O celkově progresivním trendu bytové výstavby svědčí mimo jiné fakt, že 
při schůzi obecního zastupitelstva 17. června 1907, kdy byla dodatečně schválena 
stavební čára pro všechny novostavby na Padělkách,17 se zastupitelstvo zároveň 
usneslo, že bude zřízena zvláštní stavební komise, která vypracuje stavební 
rozdělovací plán a určí stavební čáru i v dalších oddílech obce (na Padělkách, 
v zóně od Čepkova po Podbabí a na Kvítkové ulici).
 Důležitým faktorem, který inicioval mnohé z progresivních změn v oblas-
ti bydlení a bytové politiky, byla otázka dělnického bydlení. Již v období před 
první světovou válkou vzniklo na horké půdě rychle se industrializujícího města 
několik projektů usilujících o řešení tohoto problému, jenž se měl stát jedním 
z velkých témat zlínského urbanizačního procesu. Pro formující se průmyslové 
město představovala sociální stabilizace nově příchozích a jejich pozitivní sply-
nutí s městským prostředím naprosto kardinální otázku. V ní připadla klíčová 
role především ubytování početně sílící skupiny dělnictva. Vnímání resortu 
bydlení tak za těchto vnějších podmínek zvolna procházelo proměnou. Stejně jako 
v případě mnoha jiných průmyslových center byl i ve Zlíně v této sféře postupně 
objevován významný potenciál možného společenského a kulturního působení
na transformující se městskou společnost. K plnému uvědomění si možností 
tohoto nového sociálně-politického instrumentu ovšem vedla ještě dlouhá cesta.
 Výraznější aktivita v oblasti dělnického bydlení se ve Zlíně počíná 
rozvíjet přibližně na konci prvního desetiletí 20. století.18 První obydlí, která 
nechali podnikatelé ve městě vystavět pro své zaměstnance, vznikají především 
v úzké návaznosti na rozvíjející se výrobní aktivity a představují spíše ubytovací 
provizória, jež měla zajistit dělníkům nejkratší možnou cestu do práce (často se 
proto nalézala buď v těsné blízkosti, nebo přímo ve výrobním areálu). Zároveň 
demonstrují myšlenkový svět jejich stavebníků zacílený hlavně na produkční 
sféru života společnosti.
 V roce 1908 tak vyrostl v blízkosti cihelny majitele zlínského velkostat-
ku barona Haupta malý obytný dům pro dělníky. Tato přízemní stavba sestávala 

15  Jan Kotěra byl od roku 1915 až do své smrti v roce 1923 prvním konzultantem firmy Baťa pro 
architekturu.

16  O Kotěrově architektonické činnosti ve Zlíně viz KOTĚRA, J.: Dělnické kolonie. Stavitel II, 
1920-1921, s. 65-82; Jan Kotěra 1871-1923, zakladatel moderní české architektury. Pra-
ha 2001; Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně. Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně 12. 11. 2002 – 9. 2. 2003 (katalog výstavy).

17  Kromě již zmiňovaného domu č.p. 551 se jednalo o domy č.p. 555, 556, 557, 562 a právě
„ve stavbě se nalézající“ domy Josefa Turečka a Ludvíka Zapletala na parcelách č. 2966 
a 2968, kterým byla později přidělena popisná čísla 563 a 564. ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, 
AMZ, inv. č. 128, Protokol z 17. června 1907.

18  V následujícím výkladu není zohledněna výstavba domků kterou iniciovali a prováděli sami 
dělníci. Tato v mnoha ohledech zajímává část zkoumaného problému nebyla autorem zahrnu-
ta do výkladu především kvůli heuristické náročnosti takto směřovaného výzkumu. V budouc-
nu by si však problematika soukromé bytové výstavby dělníků v letech před první světovou 
válkou zasloužila samostatné pojednání. Potenciál, který toto výzkumné pole z pohledu soci-
álních dějin skýtá, není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat.
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ze tří obytných světnic, dvou kuchyní a jedné spíže.19 O jejím osazenstvu se 
z pramenů bohužel nic bližšího nedozvídáme. Ze stavební dispozice domku je 
ovšem zřejmé, že se jedná o objektivizaci výše uvedených principů. O tři roky 
později nechal baron Haupt vystavět podobnou stavbu, tentokráte patrně pro 
dělníky pracující na velkostatku, která dostala popisné číslo 561. Podle nákresu 
ze srpna roku 1911 domek sestával ze dvou světnic, kuchyně, komory, spíže 
a dvou suchých záchodů umístěných na přilehlém dvorku. V půdorysu stavby 
je v každé z obou světnic zakresleno 21 pryčen o rozměrech 80 x 220 cm, které 
vyplňovaly značnou část obytné plochy. Domek se nacházel v místech pozdější 
Zahradní ulice a byl obýván ještě na počátku dvacátých let.20

 Koncem prvního desetiletí nového století nabrala poprvé dech k zásahu 
do sféry dělnického bydlení i největší obuvnická továrna ve městě - firma Baťa. Už 
v roce 1909 vznikl projekt na výstavbu ubytovny pro přespolní dělníky, který ale 
nebyl realizován.21 V poměrech, jež vznikly v důsledku rychlého průmyslového 
rozvoje, však nebylo možno řešení problému ubytování přespolních zaměstnanců 
dlouho odkládat.22 V červenci roku 1910 zahájila firma přestavbu nedávno zís-
kané budovy (dříve náležela k sousední Lehrově obuvnické továrně) na ubytovnu, 
dělnickou kuchyni s jídelnou a byt pro správce. V koupí rozšířeném výrob-
ním areálu tak vzniklo první podnikové zařízení určené vysloveně k ubytování 
zaměstnanců. Ubytovna byla rozdělena na oddělení pro muže a ženy (s rozměry 
18 x 5,6 m a 18 x 4,4 m) a nacházelo se v ní 41 kavalců a 1 postel. Vnitřní 
vybavení ubytovny bylo postupně doplňováno a svědčilo o snaze firmy zlepšovat 
alespoň částečně bytové poměry nocležníků. Firemní noclehárna sloužila svému 
účelu až do první světové války, kdy byla nahrazena budovou novou.23

 Kolem roku 1910 lze ve Zlíně pozorovat nástup nového typu reformního 
úsilí, jež ve svých důsledcích vedlo nejen k výraznému kvalitativnímu posunu 
samotného vnímání otázky dělnického bydlení, ale – a to především - našlo 
konkrétní vyjádření i v několika realizovaných projektech. Do centra pozornosti 
všech těchto snah se dostává dělnický domek.24 Pro dokreslení dobové atmo-

19  ČR – MZA – Brno, SOkA UH, OÚ UH, H. Stavební záležitosti, inv. č. 575, karton č. 743.
20  Magistrát města Zlína, Stavební úřad – archiv, č.p. 561.
21  KŘEČEK, V.: Ubytování zaměstnanců firmy Baťa. In: Zlínsko od minulosti k současnosti, sv. 

18, 2001, s. 97. Článek detailně mapuje bytovou výstavbu podniku od jejích počátku do roku 
1925.

22  O potřebě dělnické ubytovny svědčí i upozornění, které firmě adresoval okresní politický úřad 
při příležitosti schvalování plánů nadstavby stávající kancelářské budovy v areálu továrny. 
V jednom z dopisů bylo konstatováno, že budovu, která je kromě svého provozního účelu sou-
časně obývána nelze „považovati co budovu tovární“ a proto nebylo možno předložený projekt 
schválit, jelikož v důsledku této skutečnosti nevyhovoval § 59 moravského stavebního řádu. 
ČR – MZA – Brno, SOkA UH, OÚ UH, H. Stavební záležitosti, inv. č. 575, karton č. 743.

23  KŘEČEK, V.: Ubytování..., s. 97n.
24  Z hlediska obecného vývojového trendu reformního hnutí spočíval význam rodinného domku 

především ve skutečnosti, že implikoval do prostředí průmyslových center rodinně politický 
ideál a zároveň i pochopení reformy bydlení jako prostředku stabilizace společnosti. V pro-
středí spíše vesnickým způsobem žijícího Zlína byla při stavu bytové nouze a výskytu nové, 
rostoucí sociální vrstvy dělnictva potřeba dělnických domků (jako stavebního typu) chápána 
téměř automaticky. Zdá se, že jiné formy dělnického bydlení známé ze starých průmyslových 
center (činžovní dům) stály od samých počátků ve zlínském milieu mimo hlavní proud po-
zornosti. K šíření ideálu rodinného domku („Kleinhausideal“) viz ZIMMERMANN, C.: Von der
Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik. Die Reformbewegung in Deutschland 1845-1914. Göttin-
gen 1991, s. 39-47.
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sféry ve městě je nutno dodat, že účastnická konstelace subjektů angažujících 
se v oblasti výstavby dělnických obydlí, jakož i motivace s níž na toto pole vstu-
povaly, byla již v této době pestrá (od ekonomicky a sociálně zaangažovaného 
podnikatelstva, přes soukromé stavební závody sledující v prvé řadě výnosnost 
tohoto druhu podnikání, po dělnická stavební družstva). Sama obec se v této 
fázi do výstavby dělnických obydlí aktivně nezapojila.25 Připadla jí spíše – pokud 
vůbec - role podporovatelky aktivit jiných stavebníků. Z hlediska dalšího vývoje 
je však důležité, že obec, která byla poprvé skutečně nucena čelit rostoucí bytové 
nouzi (včetně jejích širších sociálních souvislostí), nacházela cestu k aktivní poli-
tice podpory stavebního ruchu, jíž se tento nový industriální fenomén pokoušela 
eliminovat. Zajímavý pohled na danou problematiku, v němž se v jistém smyslu 
zrcadlí poměr celé městské komuny k otázce dělnického bydlení, nabízejí diskuse 
obecní politické elity, které probíhaly při jednáních městského zastupitelstva. 
Tato stránka zkoumané problematiky je proto v následujícím výkladu sledována 
především.
 V roce 1910 se na pořad jednání městského zastupitelstva dostala 
žádost stavitele Josefa Winklera o parcelaci pozemků na Padělkách za účelem 
stavby několika dělnických domků, která iniciovala vůbec první diskusi dotý-
kající se problematiky dělnického bydlení na půdě tohoto obecního politic-
kého fóra. V debatě, jež se točila kolem návrhu stavebního odboru o rozvržení 
stavebních parcel, a především šířce nové ulice, která měla vést jejich středem 
(v návrhu byla stanovena na 10 metrů), zazněly i některé zajímavé argumenty 
svědčící o tom, že nastolená otázka „ťala do živého“ a rezonovala s podstatnými 
aktuálními potřebami města. Radní Leopold Langer (povoláním koželuh), jenž 
celou rozpravu k tomuto bodu otevřel, například žádal, aby „ulice byla 12 metrů 
široká, domky světlé a vzdušné, u každého domku zvláštní příjezd popřípadě 
zahrádka. Tím se vyhoví požadavkům zdravotním a předejde se možným sporům 
mezi sousedy.“ Továrník Josef Janota naopak mínil, že „dostačí 10 metrů široká 
ulice“ a zdůraznil, že „domky mají být dělnické, tedy laciné, budou-li větší, 
nemůže si ho dělník koupit.“ Úsudek radního Langera argumentačně podepřel 
i pan učitel Rudolf Lang, který rovněž trval na dvanáctimetrové šířce ulice „již 
v zájmu rozvoje města a zdravotnictví a ježto jest to nejmenší zákonitá šířka.“ 
Tento názor nakonec v zastupitelstvu převážil, takže původní návrh stavebního 
odboru, vstřícný především vůči staviteli Winklerovi, byl změněn a šířka budoucí 
ulice byla stanovena na 12 metrů. Nepomohl ani závěrečný apel šéfa stavebního 
odboru Jana Krajči odůvodňující původní návrh „okamžitou potřebou laciných 
bytů.“26 Ideál vzdušného města se širokými ulicemi byl tedy upřednostněn před 
akutní potřebou levného dělnického bydlení, alespoň pro tentokrát.
 Další názorová různice na sebe nedala dlouho čekat. Příležitost k ní 
zavdala již následující, říjnová, schůze zastupitelstva, na které se jednalo o od-
prodeji obecních pozemků Spolku pro stavbu laciných a zdravých obydlí v Brně.27 

25  Skromný bytový fond s nímž obec v tomto období hospodařila, dávala k dispozici především 
jako naturální byty místním učitelům, lékařům nebo jinému úřednictvu.

26  ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 128, Protokol z 26. srpna 1910. 
27  ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 128, Protokol z 21. října 1910. Jednání o prodeji se vlekla 

ještě i v průběhu následujících dvou schůzí městského zastupitelstva na počátku roku 1911 viz 
ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 129, Protokol ze 7. ledna 1911 a Protokol z 3. února 1911.
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O vlastní realizaci této transakce nebylo v zastupitelstvu v zásadě sporu, výrazně 
se ovšem rozcházela mínění o ceně, za kterou měl být pozemek spolku odprodán. 
V obecné rovině se fakticky jednalo o principiální neshodu v otázce, jakou roli má 
hrát obec při obdobných podnicích. Názorové spektrum bylo opět velmi široké, od 
postojů manifestujících téměř bezvýhradnou vstřícnost vůči tomuto podniku,28 
až po stanoviska, která se snažila přiblížit cenu pozemků jejich tržní ceně.29 
Závěrečné rozhodnutí zastupitelů bylo v zásadě vůči aktivitě spolku pro stavbu 
laciných a zdravých obydlí velmi vstřícné, pozemek byl sdružení odprodán za 
přívětivou cenu 400 K za měřici.30

 Podpory ze strany obce se dostalo i aktivitám, které v oblasti dělnického 
bydlení rozvinulo Stavební a bytové družstvo ve Zlíně.31 V červnu roku 1912 bylo 
městským zastupitelstvem jednohlasně schváleno poskytnutí patnáctiprocentní 
záruky na půjčku družstva v městské spořitelně. Získání tohoto úvěru umožnilo 
družstvu rozběhnout plánovanou výstavbu.32

 Vyvrcholením všech aktivit města směřujících k odstranění existující 
bytové nouze podporou stavebního ruchu se stalo vydání zákona o osvobození 
novostaveb od obecních přirážek.33 Ten byl – po vzoru jiných měst - jednomyslně 
schválen na schůzi městského zastupitelstva konané 11. července 1913.34

 Bytová otázka a s ní úzce spjatá bytová nouze ovšem nerezonovaly 
pouze na schůzích městského zastupitelstva, ale honily se rovněž hlavou prvního 
muže zlínského průmyslu, továrníka Tomáše Bati, který velmi záhy přišel s vlast-
ním pokusem o řešení problému.35 V letech 1912-1913 nechal vystavět prvních 

28  Např. zlínský starosta František Štěpánek (představitel nové průmyslové elity) byl „z důvodů 
sociálních a hospodářských pro to, aby se celý pozemek dal spolku zadarmo“. Citováno podle 
ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 128, Protokol z 26. srpna 1910. V následující schů-
zi zastupitelstva starosta podpořil své postoje následující argumentací: „pokrokové zastupitel-
stvo má pomáhati dělnictvu i živnostnictvu právě tak, jak je podporuje země i stát, který dává 
k dispozici 25 miliónů korun ku dosažení laciného úvěru na stavbu dělnických bytů. Statisticky 
jest dokázáno, že dělnictvo mohutní hospodářsky, když jest mu dána možnost na laciný úvěr 
státi se majitelem domku“. Citováno podle ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 129, 
Protokol ze 7. ledna 1911.

29  Původní návrh ve věci nejednotného finančního odboru doporučoval ke schválení spíše reálné 
ceny se držící obnos 1000 K za 1 míru, a to především „vzhledem k investicím, jež obec v této 
nové čtvrti musí učiniti, a poněvadž dělnickým domkům budou poskytnuty různé výhody da-
ňové ve příčině zemských, okresních a obecních přirážek“. Citováno podle ČR – MZA – Brno, 
SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 128, Protokol z 26. srpna 1910. Objevily se i postoje reflektující men-
talitu zastupitelů bazírující na jejich profesně-sociálním původu. Například zástupce zlínské-
ho živnostnictva, obuvník František Kroupa prohlásil, že „dělnictvo si samo musí pomoci, neboť 
i živnostnictvo jest odkázáno na sebe“. Citováno podle ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. 
č. 129, Protokol ze 7. ledna 1911.

30  Z jedenadvaceti přítomných zastupitelů jich hlasovalo třináct pro vítězný návrh, sedm zastu-
pitelů hlasovalo pro cenu 1000 K za měřici, jeden zastupitel nehlasoval.

31  Družstvo stavělo rodinné dělnické domky na Kvítkové ulici. STAŠA, E.: Kapitolky ze starého 
Zlína. Zlín 1991, s. 23.

32  ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 129, Protokol z 21. června 1912 a Protokol z 21. 
srpna 1912.

33  Vydáním zákona byly osvobozeny novostavby, postavené v době 4 let ode dne vydání zákona, 
od obecních přirážek na 12 let.

34  ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 129, Protokol z 11. července 1913.
35  Tomáš Baťa, jenž byl členem městského zastupitelstva od roku 1908, se v letech před první 

světovou válkou do komunálně politických debat (zaznamenaných pramenech) týkajících se 
problematiky bydlení nezapojil; zřejmě především z důvodu jeho sporadické účasti na jedná-
ních městského zastupitelstva vůbec. ČR – MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 128 a 129.
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šest firemních dvojdomků,36 které měly položit základ rozsáhlé podnikové bytové 
výstavbě, jež měla v blízké budoucnosti proměnit ráz celého města. Nástroj, 
jehož se Baťa při řešení bytové otázky chopil, měl dlouhou, do období rané 
industrializace sahající historii, a byl mnohými podnikateli úspěšně aplikován 
v různých zeměpisných, historických i sociálních podmínkách a kontextech.37 

V meziválečném Zlíně mělo shodou okolností dosáhnout užívání tohoto instru-
mentu - jako součást Baťova systému - jednoho ze svých dějinných vrcholů.

Závěrem 
Na přelomu 19. a 20. století se Zlín začal pomalu probouzet do nového života. 
Pozvolná změna poměrů se postupně promítala i do sféry městského bydlení. Ve 
městě stoupal stavební ruch, vznikaly první výstavnější obytné stavby, konstitu-
oval se trh s byty. Stále početnější městská společnost byla zároveň poprvé nucena 
čelit problému bytové nouze, která se nejvýrazněji projevovala především v oblasti 
ubytování sílící skupiny dělnictva. Vznikaly první projekty v oblasti dělnického 
bydlení. Při řešení otázky bydlení dělnictva stály v centru pozornosti především 
typ hromadné ubytovny a dělnický domek. Účastnická konstelace subjektů, jež 
se aktivně podílely na výstavbě dělnických obydlí byla pestrá. Pro další vývoj bylo 
velmi důležité, že již v tomto období zahájila podnikovou bytovou výstavbu firma 
Baťa, jež představovala hlavní agens zlínské industrializace. Rovněž sama obec 
vytvářela aktivní politikou, zejména v oblasti podpory stavebního ruchu, příznivé 
podmínky pro rozvoj bytové výstavby.
 Předválečný Zlín se stal dějištěm řady pokusů a snah o řešení bytové 
otázky. Město se i z tohoto aspektu stalo progresivním urbánním prostředím, 
které se snažilo aktivním způsobem vypořádat se sociální stránkou problémů, 
jež s sebou přinášel rychlý rozvoj továrního průmyslu. Rozdíl mezi vývojem 
produkční a reprodukční sféry života městské společnosti tak v rané fázi vývoje 
továrního průmyslu nepřekročil únosnou mez.

36  Stavební povolení se zmiňuje o plánované stavbě devatenácti domků, ale postaveno jich bylo 
pouze šest (č.p. 78, 79, 187, 191, 192 a 205). Tyto zděné, částečně podsklepené dvojdomky 
s mansardovou střechou stály v těsné blízkosti továrny. V přízemí každého půldomku (půdo-
rys 8 x 6 m) byla kuchyně, předsíň, umývárna, šatník a pokoj. Po schodišti se šlo do mansar-
dového podkroví, kde se nacházely dvě ložnice (3,4 x 2,8 m a 5,35 x 4,65 m). K domkům patřily 
i odděleně stojící, dřevěné hospodářské budovy a také zahrádky. Poblíž domků byla rovněž 
studna. K 15.říjnu roku 1915 bydlelo v domcích celkem 12 rodin (64 osob). KŘEČEK, V.: Uby-
tování..., s. 98n.

37  Na tuto skutečnost by se nemělo v pokusech o objasnění podmínek a procesů formujících ba-
ťovský urbánní fenomén zapomínat. Cesta tohoto „nástroje“ dějinami evropské industrializace 
a urbanizace totiž může pomoci objasnit mnoho otázek, které si existující literatura k tématu 
mnohdy vůbec neklade anebo v nich v důsledku zažitých myšlenkových stereotypů tápe. V té-
to souvislosti je možno upozornit i na jeden pozoruhodný fenomén z českého prostředí, který 
představují „Kupelwieserovy Vítkovice“. O osobnosti Paula Kupelwiesera a jeho vítkovického 
engagementu viz MYŠKA, M.: Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů 
v českých zemích. Ostrava 1997, s. 211-253.
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Zusammenfassung

Das Wohnungswesen und die Wohnungsfrage in Zlin vor dem ersten Weltkrieg

Ondřej Ševeček

 Der Artikel befasst sich die Umwandlungen im Bereich des Wohnungswesens, deren 
die Entwicklung der Fabrikindustrie in der Umwelt ursprünglich der ländlichen Stadt Zlin in 
den Jahren vor dem ersten Weltkrieg anregten. Er verfolgt hauptsächlich die Entwicklung des 
Bauverkehrs und qualitative Veränderungen im Bereich des Wohnungsbaues in der industrialisi-
erten Stadt, die Reflexion der Wohnungsfrage und die Debatten über die Wohnungsreform, sowie 
die praktischen Bestrebungen um die Lösung der entstehenden Wohnungsnot. Die ungewöhn-
liche Aufmerksamkeit wird vorzugsweise der zeitgemäss hochaktuellen Frage der Unterkunft  
der neuformierten Schicht der Fabrikarbeiterschaft gewidmet. Für wichtigstene Schlussfolge 
dieses Studie kann man die Feststellung betrachten, dass die ganze Reihe der Aktivitäten sich 
im Bereich der Lösung der Frage des Stadtwohnungswesens schon in dieser Etappe in Zlin ent-
wickelte. Der Aktivitäten beteiligte sich die Menge des verschiedenen Subjektes (Unternehmer, 
Baubetriebe, Wohnungsgenossenschaften usw.). Der gefolgte urbane Raum so wies die Fähigkeit 
der wirksamen Adaptierung an die ändernde wirtschaftliche und soziale Bedingungen nach. Aus 
dem Gesichtspunkt des zukünftigen Geschehens war es sehr wichtig, dass die Tendenzen zu der 
Wahrnehmung der Wohnungsfrage in dem breiteren sozialen Kontext schon in dieser Phase sich 
entdeckten.

(překlad Lenka Králová)
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SOUBOR ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA MORAVSKÉ OSTRAVY V ROCE 
1921 VE SVĚTLE VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ

KAMIL RODAN

 Politický, hospodářský, sociální a kulturní vzestup židovské minority, 
jehož počátky lze vysledovat ve 2. polovině 16. a na počátku 17. století za panování 
císařů Maxmiliána I. a Rudolfa II., který následně pokračoval v podmínkách ra-
kouského osvícenského státu od osmdesátých let 18. století a vyvrcholil v rámci 
demokratického režimu nově vzniklého Československa po roce 1918.
 Období samostatného Československa (1918-1938) bývá někdy v rámci 
dějin židovské minority na našem území označováno jako tzv. druhý zlatý věk. 
Z předešlého období jazykově či národnostně rozdělení Židé přijali myšlenky 
svobodného Československa za své a stali se loajálními občany státu, který jim 
zaručil veškerá běžná práva demokratického zřízení. Československo jako jediný 
stát ve střední Evropě uznalo židovskou entitu a její menšinová práva. Koncem 
října 1918 vznikla v Praze Židovská národní rada jako nejvyšší orgán židovstva 
v Československu, v roce 1919 pak Židovská strana. Židé v Československu mohli 
zakládat vlastní národní školy, disponovali tiskem, podíleli se na ekonomickém 
vývoji. Významným gestem svobodného státu vůči židovskému obyvatelstvu 
byla možnost přihlásit se při sčítání lidu v roce 1921 k židovské národnosti. 
Československo hostilo několikrát sionistické kongresy (1921 a 1923 Karlovy 
Vary, 1933 Praha), podporovalo společenské a kulturní instituce Židů, stejně 
jako jejich sportovní úsilí (tělocvičné slavnosti a mezinárodní lehkoatletické 
závody v roce 1929 v Moravské Ostravě). V roce 1926 byly navázány diplomatické 
styky s mandátním územím Palestiny a rok nato navštívil Palestinu prezident 
Masaryk s dcerou Alicí.1

 Významným průmyslovým centrem s početnou vrstvou židovského 
obyvatelstva byla také Moravská Ostrava. Před rokem 1848 se v ní Židé téměř 
nenacházeli, protože měli zakázaný pobyt na území města. Židovská komunita 
Moravské Ostravy se utvářela po roce 1848 na základě dvou významných migrací. 
První migrace proběhla v padesátých a šedesátých letech 19. století z tradičních 
center židovského osídlení na Moravě (Strážnice, Holešov, Lipník nad Bečvou, 
Prostějov, Kroměříž, Boskovice, Kyjov, Uherský Brod, Uherské Hradiště), druhá 
vlna následovala v osmdesátých až devadesátých letech 19. století a na počátku 
20. století a směřovala ze Slovenska a ortodoxní Haliče. V roce 1861 žilo na území 
města pouze 18 židovských rodin. Počet Židů v následujících letech stoupal 
a v roce 1921 se nacházelo na katastru města již 4 964 Židů, tj. 12% veškerého 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  POJAR, M.: 1000 let společného života Židů a Čechů v českém státě. In: Sborník referátů 
Nisko 1939/1994. Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky.“ Ostrava 1995,
s. 25-28.
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obyvatelstva žijícího tehdy v Moravské Ostravě. Vzestupný trend byl přerušen až 
druhou světovou válkou.2

 Židovskou minoritou v Moravské Ostravě a jejím okolí se od jejího vzni-
ku až do současnosti zabývala celá řada prací a studií.3 Za svůj cíl si kladly objas-
nit konstituování a následný rozvoj židovské komunity v prostředí průmyslového 
města a detailně charakterizovat způsob života Židů na Ostravsku na pozadí 
celostátního vývoje.
 Na základě jedné z výše uvedených prací,4 která se věnovala analýze 
vybraného vzorku židovských obyvatel Moravské Ostravy podle sčítacích operátů 
z roku 1921, je možno alespoň v obrysech nastínit aktuální demografický stav. 
Obyvatelé sledovaného souboru žili v drtivé většině na ulicích, které se nacházely 
v centru Moravské Ostravy a obklopovaly městské jádro (Anderkova, Kostelní, 
Lukášská, Přívozská, Velká, Zámecká ad.), ale také na ulicích městskému centru 
vzdálených (Hluboká, Pohraniční, Revoluční, Žofínská ad.). Je příznačné, že si 
židovská komunita Moravské Ostravy zachovávala, stejně jako jinde v českých 
zemích díky svému staletému vývoji, výrazně městský charakter, který se mimo 
jiné projevoval udržováním malého rozdílu mezi poměrem mužů a žen v populaci.
 Analýza věkových kategorií produkčního a reprodukčního věku výstižně 
charakterizuje stav vybraného souboru židovských obyvatel v roce 1921. Velmi 
úzkou základnu věkové pyramidy (viz grafické znázornění) tvořila kategorie dětí
do 4 let. V následujících dětských věkových kategoriích (5-9 a 10-14 let) sice 
vzrostla četnost zastoupení na téměř dvojnásobné hodnoty, ale k přílišnému 
rozšíření základny nedošlo. Příčinu tohoto jevu vidíme zejména v neustálém 
snižováním počtu dětí v rodinách důsledkem regulace porodnosti. I u židovské 
populace tohoto období docházelo k přijetí obecného trendu směřujícímu 
k postupnému ústupu od mnohočetných rodin. V roce 1921 zahrnoval soubor 
30,4% rodin bez dětí (započítány byly mladé manželské páry, které děti ještě 
neměly, páry v důchodovém věku, jejichž děti opustily otcovský dům a v nepo-
slední řadě také jedinci ovdovělí), 23% rodin žilo s jedním dítětem, 21% rodin se 
dvěma dětmi, ale pouze 12% rodin se třemi dětmi, 7,8% se čtyřmi, 2,7% s pěti 
a 3,0% s šesti a více dětmi. 

2  KLENOVSKÝ, J.: Židovské památky na Ostravsku. Ostrava 1998, s. 8.
3  LUBOJACKÁ, M.: Proměny životního stylu představitelů židovské minority z Moravské Ostravy 

od doby vzniku židovské náboženské obce do konce 1. republiky. Ostrava 1997 (Diplomová 
práce obhájená a uložená na katedře historie FF OU, č. 500); BALOUCHOVÁ, K.: Historickode-
mografická charakteristika židovské minority Moravské Ostravy na přelomu 19. a 20. století (Ži-
dovská populace městského „city“ a města Moravské Ostravy). Ostrava 1999 (Diplomová práce 
obhájená a uložená na katedře historie FF OU, č. 565); RÝMAŘOVÁ, P.: Moravskoostravští Židé 
na prahu 20. století. Ostrava 1999 (Diplomová práce obhájená a uložená na katedře historie 
FF OU, č. 583); RODAN, K.: Moravskoostravští Židé na počátku první republiky (Ke srovnání 
jejich biologických, kulturních a socioprofesních charakteristik za Rakousko-Uherska). Ostrava 
2001 (Diplomová práce obhájená a uložená na katedře historie FF OU, č. 620); NESLÁDKOVÁ, 
L. - DOKOUPIL, L.: Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority 
v etapě vytváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930). In: Sborník prací FF OU 
3, Ostrava 1995; NESLÁDKOVÁ, L. - DOKOUPIL, L.: Generační proměny židovské komunity 
v průmyslovém centru Ostravska (1869-1930). In: Akce Nisko v historii „konečného řešení 
židovské otázky.“ Ostrava 1995; NESLÁDKOVÁ, L.: Demografickohistorická charakteristika 
židovské minority z okruhu židovské náboženské obce v 19. a 20. století. In: Sborník prací FF 
OU 139, Ostrava 1993.

4  Viz RODAN, K.: Moravskoostravští Židé…
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 Zcela jinak se profilovala generace střední, početně nejsilnější. Na čel-
ním místě se umístily ženy ve věku 20-24 let (59,8‰) a 25-29 let (56,0‰) a muži 
ve věkových kategoriích 15-19 let (57,7‰) a 25-29 let (53,9‰). Zlom nastal od 
věkové kategorie 45-49 let, kdy se počet zástupců v jednotlivých věkových sku-
pinách snižoval. 
 Generace nejstarší v nastoleném trendu pokračovala, a zejména v kate-
goriích po 60 letech věku klesaly hodnoty na polovinu hodnoty kategorie předešlé. 
V souboru se vyskytovaly pouze 4 osoby ženského pohlaví a 3 osoby mužského 
pohlaví starší 80 let.

Tabulka č. 1: Sonda židovského obyvatelstva Moravské Ostravy v roce 1921 podle 
věkových skupin

Věkové kategorie muži ženy celkem
v roce 1921 počet ‰ počet ‰ počet ‰
0-4 roky 71 24,4 67 23,0 138 47,4
5-9 let 122 41,9 117 40,2 239 82,1
10-14 let 120 41,2 142 48,8 262 90,0
15-19 let 168 57,7 143 49,1 311 106,8
20-24 let 142 48,8 174 59,8 316 108,6
25-29 let 157 53,9 163 56,0 320 109,9
30-34 let 131 45,0 132 45,3 263 90,3
35-39 let 134 46,0 108 37,1 242 83,1
40-44 let 101 34,7 89 30,6 190 65,3
45-49 let 103 35,4 94 32,3 197 67,7
50-54 let 80 27,5 58 19,9 138 47,4
55-59 let 49 16,8 45 15,5 94 32,3
60-64 let 46 15,8 47 16,1 93 31,9
65-69 let 20 6,9 22 7,6 42 14,5
70-74 let 15 5,2 15 5,2 30 10,4
75-79 let 9 3,1 8 2,7 17 5,8
80 a více let 3 1,1 4 1,4 7 2,5
neuvedeno 6 2,0 6 2,0 12 4,0
celkem 1477 507,4 1434 492,6 2911 1000,0

 Podobným způsobem se profilovala židovská minorita také podle 
produkčního věku (viz tabulka č. 2), který slouží k postižení ekonomického 
charakteru daného souboru. Dětská složka populace v preprodukčním věku 
představovala u obou pohlaví okolo 20% (chlapci 21,2%; dívky 22,7%). Zhruba 
pětinové zastoupení dětské složky v populaci opět podtrhuje trend snižování 

5  Nerodinnou domácností rozumíme domácnost jednotlivce či vícečlennou nerodinnou domác-
nost. Domácnost jednotlivce tvoří vždy jedna osoba žijící ve vlastním bytě nebo v podnájmu, 
zpravidla se jedná o svobodné či vdovce. Vícečlennou nerodinnou domácnost tvoří dvě a více 
příbuzné osoby (spolubydlící sourozenci či jinak příbuzné osoby) nebo osoby nepříbuzné, které 
hospodaří dohromady (studenti, nájemníci atd.).
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počtu dětí v rodinách, ale zanedbatelný není ani počet nerodinných domácností.5 
Hlavní složku sondy židovského obyvatelstva v roce 1921 tvořila výrazná střední 
generace v produkčním věku (72,1% muži, 67% ženy). V postprodukčním věku se 
nacházelo pouze 6,3% mužů a 9,9% žen.

Tabulka č. 2: Sonda židovského obyvatelstva Moravské Ostravy v roce 1921 podle 
hranic produkčního věku (udáno v %)

Věková kategorie počet %
preprodukční (0-14 let) 639 22,0
produkční (15-59 let muži, 15-54 let ženy) 2026 69,6
postprodukční (60 a více let muži, 55 a více let ženy) 234 8,0
neuvedeno 12 0,4
celkem 2911 100,0

 Reprodukční věk (viz tabulka č. 3) sledujeme na základě tzv. Sundbärgovo 
členění.6 Podle Sundbärgova modelu se bezesporu jedná o populaci stacionárního 
typu. Dětská populace představovala přibližně jednu pětinu celého souboru, 
postreprodukční složka asi jednu šestinu celku (vzájemný poměr I. a III. gene-
race byl 1,5 : 1). Poměr I. a III. generace jasně prokázal stagnaci a úbytek dětské 
složky populace na straně jedné a růst postreprodukční složky na straně druhé. 
Dominantní úlohu hrála v populaci generace reprodukční, která dosáhla 63,2%, 
zaujímala tedy výraznou nadpoloviční většina celku.

Tabulka č. 3: Sonda židovského obyvatelstva Moravské Ostravy v roce 1921 podle 
hranic reprodukčního věku (udáno v %)

Věková kategorie počet %
0-14 639 22,0
15-49 1839 63,2
50 a více let 421 14,4
neuvedeno 12 0,4
celkem 2911 100,0

6  Sundbärgovo členění rozlišuje dle reprodukčního věku tři generace (I. generace 0-14 let,
II. generace 15-49 let, III. generace 50 a více let) a na základě poměru mezi I. a III. generací, 
protože II. generace bývá obvykle konstatní a pohybuje se kolem 50%, dělí populaci na tři zá-
kladní typy (progresivní, stacionární a regresivní). Pro progresivní typ populace je dominantní 
vysoký podíl dětské složky, staří jedinci se v ní vyskytují ve velmi malém podílu. Populace je 
tedy mladá a očekává se u ní růst. Věková pyramida má širokou základnu a směrem nahoru 
se s přibývajícím věkem zužuje. U stacionárního typu dochází téměř k vyrovnání dětské slož-
ky (asi 1/3 populace) se složkou postreprodukčního věku (asi 1/6 populace). Nejsilnější je 
tedy v této populaci střední generace v reprodukčním věku. Posledním typem populace je typ 
regresivní, u kterého nedochází k plnohodnotnému doplňování střední generace generací nej-
mladší. V důsledku tohoto jevu převáží postreprodukční složka nad dětskou složkou a dochází 
k výraznému stárnutí populace.
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 Věková pyramida a analýza produkčního a reprodukčního věku prokáza-
la, že se židovská populace sledovaného souboru dostala v roce 1921 do stavu 
výrazné stagnace. Pokles porodnosti a obecný trend snižování počtu dětí v rodinách 
měl za následek značnou redukci dětských věkových kategorií, které se vlivem 
výše zmíněného v následujících letech přirozeně nedoplňovaly. V předešlém 
období poměrně bohatá dětská složka se dostala do produkčního a reprodukčního 
věku a výrazně tak posílila střední generaci. Na počátku dvacátých let 20. století 
a ještě v následujících letech byla početně silná střední vrstva i při výrazném 
snížení dětské složky populace připravená, a také schopná uživit takto složenou 
populaci. Velkým problémem do budoucna se ovšem díky lepšímu sociálnímu 
a zdravotnímu zázemí, které umožňovalo prodloužení délky lidského života, 
ukázal neúměrný růst kategorií postprodukčního a postreprodukčního věku. 
Je otázkou, jak by se židovská komunita Moravské Ostravy dále demograficky 
vyvíjela a jak by řešila své problémy, kdyby je za ně nešťastným a brutálním 
způsobem nevyřešila německá politika v období druhé světové války.

Zusammenfassung

Die Gruppe der jüdischen Bevölkerung in Mährisch Ostrau im Jahr 1921
im Licht der ausgesuchten demographischen Faktoren

Kamil Rodan

 Der Zeitabschnitt der selbständigen Tschechoslowakei (1918-1939) wird manchmal in 
der Geschichte der jüdischen Minorität auf dem Gebiet unseres Staat gegenüber ihrer ungewöhn-
lichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung wie so gennante „zweite gol-
dene Zeit“ bezeichnet. Auch in Mährisch Ostrau lebte die zahlreiche jüdische Kommunität an 
der Schwelle der 20. Jahre des 20. Jahrhunderts, die sich hier auf der Grundlage der einigen 
Wellen der Migration von der Hälfte des 19. Jahrhundert konstituierte. Die Analyse des Teiles 
des demographischen Faktors der ausgesuchten Gruppe der jüdischen Einwohner Mährisch 
Ostrau wies in der Zeit der Volkszählung aus dem Jahr 1921 nach, dass die jüdische Minorität 
sich in den Zustand der Stagnation geriet. Der Rückgang der Natalität und der allgemeine Trend 
des Sinkens der Anzahl der Kinder in den Familien hatten für eine Folge der beträchtlichen 
Entleerung der kindlichen Alterskategorien.
 In der vorherigen Periode geriet sich die ziemlich zahlenmäßige reiche kindli-
che Schicht in das produktive und reproduktive Alter und ausdrücklich stärkte sie die 
Mittelgeneration. Am Anfang der 20. Jahre des 20. Jahrhunderts und noch in den nachfolgen-
den Jahren war die zahlenmäßige starke Mittelschicht auch bei der ausdrucksvollen Niedrigung 
des kindlichen Bestandteiles der Population bereit und auch fähig die folgendergestalte zusam-
mengesetze Population zu ernähren. Das unproportionale Wachstum der Kategorien des post-
produktiven und postreproduktiven Alters zeigte sich als ein großes Problem in die Zukunft, 
allerdings dank besseren sozialen und gesundheitlichen Umfeldes, das die Verlängerung der 
Dauer des Menschenalters ermöglichte. Es bleibt die Frage, wie sich die jüdische Kommunität in 
Mährisch Ostrau weiter demographisch entwickeln würde und wie seine Probleme lösen würde, 
falls die deutsche Politik im Zeitraum des 2. Weltkrieges die Probleme hinter sie durch unglück-
liche und brutale Weise nicht löste.

(překlad Lenka Králová)
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K ZAHRANIČNÍM STYKŮM SOKOLA DO ROKU 1938

JAROSLAV VACULÍK

Styky České (později Československé) obce sokolské (= ČOS) se zahraničními 
tělovýchovnými organizacemi můžeme rozdělit do čtyř skupin:

1. Styky s českými zahraničními sokolskými jednotami sdruženými do ČOS
České sokolské tělovýchovné jednoty vznikaly i mimo území českých zemí. 
Na přelomu 19. a 20. století se zrodí početné sokolské jednoty mezi českými 
vystěhovalci především v Dolním Rakousku a Německu, ale také v Uhrách, 
Rusku, Francii, Anglii a USA. Dolnorakouské, především vídeňské jednoty byly 
sdruženy do Dolnorakouské župy ČOS, ostatní evropské a později také latin-
skoamerické jednoty se sdružovaly až po 1. světové válce do Zahraniční župy 
ČOS. Severoamerické jednoty nebyly přímou součástí ČOS, ale vytvořily samo-
statné župy Americké obce sokolské a Slovenského Sokola v Americe.
 První sokolská jednota ve Vídni vznikla již v roce 1867. Během dalších 
třiceti let se konstituovalo ve Vídni a okolí celkem šest tělovýchovných jednot 
Sokol, které se sdružovaly do Dolnorakouské župy sokolské. Ta měla v roce 1894 
celkem 1 356 členů, 216 dorostenců a 86 cvičitelů. Další tři jednoty pak vznikly 
na přelomu 19. a 20. století.1 V roce 1908 měla župa již 1 677 členů. České jedno-
ty ve Vídni ovšem narážely na nepřízeň rakouských úřadů a německonacionálně 
orientované veřejnosti. V souvislosti se sokolskými slavnostmi ve Vídni v roce 
1906 napadly noviny Deutsches Volksblatt sokolstvo a český živel v Dolním 
Rakousku a přímo vyzývaly k násilnostem proti vídeňským Čechům.2 V roce 
1909 dolnorakouské místodržitelství odmítlo zřízení sokolské jednoty ve Vídni 
XI. s odůvodněním, že jeho jednací řeč má být česká. Avšak předlitavské minis-
terstvo vnitra zrušilo toto rozhodnutí s tím, že český jazyk jako spolková jednací 
řeč neodporuje žádnému zákonu, a je tudíž přípustný.3 Sokolské jednoty vznikaly 
i na dolnorakouském venkově, a to v Atzgersdorfu, Poštorné a Währingu. V roce 
1910 měla Dolnorakouská župa 15 jednot s 2 082 členy a byla také chráněncem 
sokolské jednoty ve Štýrskem Hradci. Mimo župu působila sokolská jednota 
Vídeň X/2, která se odtrhla od jednoty Vídeň X. Kromě tělovýchovné činnosti 
pořádali dolnorakouští Sokolové také přednášky, oslavy M. J. Husa, šibřinky, 
besedy ženského odboru, vánoční slavnosti řemeslnického dorostu a výpravy 
do Břeclavi.4 V župě bylo 151 členů cvičitelského sboru, z toho 50 cvičitelů, 35 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  Národní archiv (= NA), fond Československá obec sokolská (= ČOS), k. 13, číselný výkaz jednot 
Sokolské župy dolnorakouské 1900.

2  Deutsches Volksblatt, 11. 1. 1906, s. 5.
3  NA, fond ČOS, k. 13, dopis ČOS S. Vlachovi v Atzgersdorfu u Vídně z 14. 6. 1909.
4  Tamtéž, jednatelská zpráva za rok 1910.
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pomocníků a 66 čekatelů. Cvičitelský sbor byl oslaben odchodem pěti cvičitelů
do Ruska.5 Župa si stěžovala na nedostatek tělocvičen a cvičišť, ale také na pasi-
vitu vídeňských krajanů. Ze sto tisícové české menšiny ve Vídni bylo v roce 1910 
organizováno jen sedm tisíc Čechů ve školském spolku Komenský a 2 388 v So-
kole. Členové obou těchto českých organizací se rekrutovali především z nižších 
sociálních vrstev, zvláště dělnictva, které politicky inklinovalo k sociální demokra-
cii a křesťanským sociálům. Mladí lidé prý údajně lnuli „spíše k požitkářskému 
životu vídeňskému.6“ Zápisné do sokolské jednoty činilo 1 K, cvičící členové platili 
60 hal. měsíčně, přispívající 50 hal. měsíčně. Poměrně nízké příjmy sokolských 
jednot vedly župu k žádosti ČOS, aby po tři roky darovala župě á 5 000 K, aby 
si jednoty mohly opatřit vyhovující cvičiště, a tím přivést do Sokola daleko více 
členů.7 Úspěšný rozvoj vídeňských jednot narušila 1. světová válka, kdy až 70% 
mužského členstva narukovalo do armády, a další odcestovali za prací mimo 
Vídeň.8 Počátkem roku 1915 byla činnost některých jednot úředně zastavena.9

 Jednou z nejstarších českých zahraničních sokolských jednot byla TJ 
Budapešť, která vznikla v roce 1894 na místě rozpuštěného spolku Svornost. 
Ke spolupráci byly pozvány stávající české spolky v Budapešti, a to I. česká 
beseda, I. český dělnický spolek a vznikající Česká dělnická sekce. Stanovy TJ 
Sokol byly schváleny až v roce 1896. Sokol převzal od Svornosti knihovnu a di-
vadelní rekvizity a po půl roce měl 175 členů. Cvičení probíhalo v místnostech 
sociálnědemokratického spolku Vorwätz. Pro osobní spory došlo v roce 1897 
k rozkolu, který vedl v roce 1898 k poklesu počtu členů na 60.10

 K aktivním českým zahraničním jednotám patřila TJ Sokol Londýn, 
která vznikla v roce 1903 a měla 38 činných a 24 přispívajících členů. Londýnští 
Sokolové se zúčastnili V. všesokolského sletu 1 cvičencem a VI. sletu již 12 cvičenci. 
Jednota odebírala časopisy vydávané ČOS, a to Zahraniční Sokol, Věstník sokol-
ský a Sokol. Měla k dispozici knihovnu s 262 svazky. Byla v konkurenční pozici 
vůči dalším českých spolkům v Londýně, kterými byly Český klub Žižka a Česká 
dělnická sekce.11

 Největší českou sokolskou jednotou ve Francii byl Pařížský Sokol, 
který vznikl v roce 1902. Navázal na třicetileté působení Československé besedy 
v Paříži. Jednota měla před první světovou válkou 146 členů, a především z ní 
se rekrutovali dobrovolníci, kteří se v roce 1914 hlásili do dobrovolnické české 
vojenské jednoty Nazdar. Čeští horníci v severovýchodní Francii, založili před 
první světovou válkou sokolské jednoty také v Argenteuil (dep. Seine) a Berlin 
(dep. Pas-de Calais).12

 Nejvíce zahraničních sokolských jednot vzniklo mezi českými vystěhovalci 
v Německu. V Berlíně existovala TJ Sokol od roku 1893, v Bavorsku působily 
sokolské jednoty v Mnichově, Norimberku a Augsburgu, ve Vestfálsku v Bottropu, 

5  NA, fond ČOS, roční zpráva župního náčelníka Dolnorakouské župy za rok 1910.
6  Tamtéž, výtah z pamětního listu Sokolské župy dolnorakouské po roce 1910.
7  Tamtéž, pamětní list Dolnorakouské župy ČOS z 29. 3. 1914.
8  Tamtéž, dopis TJ Sokol Vídeň XX. ČOS z 16. 1. 1915.
9  Tamtéž, výpis z dopisu Sokolské župy dolnorakouské ČOS z 29. 1. 1915.
10  Tamtéž, k. 58, TJ Budapešť.
11  Tamtéž, k. 55, leták TJ Sokol Londýn.
12  Tamtéž, stanovy Československé TJ Sokol v Argenteuil, dep. Seine et Oisse.
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Hambornu a Mörsu, u Brém v Delmenhorstu, v Sasku v Drážďanech a Lipsku, 
kde bylo také sídlo Ústředního sdružení zahraničních jednot.
 Další české sokolské jednoty působily v Kodani v Dánsku, v Petrohradě, 
Kyjevě, Tiflisu, Oděse a Armarivu v Rusku, v Buenos Aires v Argentině, v Zürichu 
a Ženevě ve Švýcarsku a v Mostaru v Hercegovině.13

 Příležitostí k setkávání zahraničních sokolů byly všesokolské slety 
v Praze. Při příležitosti VI. sletu v roce 1912 uspořádala Národní rada česká 
– nadstranická česká národní organizace – řadu porad se zahraničními krajany, 
a to o národohospodářských a osvětových otázkách i o českém vystěhovalectví.14

 Po první světové válce bylo Ústřední sdružení zahraničních jednot 
přeměněno v roce 1921 v regulérní Zahraniční župu ČOS. V roce 1922 ji tvořilo 
deset TJ, nacházejících se především v Německu. Pařížská jednota zpočátku stála 
mimo. První řádná valná hromada župy se konala v únoru 1922 v Drážďanech. 
Zakladatelem župy byly jednoty Augsburg (45 členů), Berlín (196), Drážďany 
(130), Hamburk (48), Lipsko (110), Londýn (110), Mnichov (78) a Mörs (56) s cel-
kem 793 členy. Během prvního roku přistoupily také dvě jednoty v Bulharsku 
– Gorna Orjachovica (68 členů) a Sofia (60).15

 VI. valná hromada v roce 1926 konstatovala, že členy župy se staly 
také jednoty v Londýně, Buenos Aires, Paříži a La Quesney. Německé jednoty 
utrpěly poválečnou hospodářskou krizí, inflací, nezaměstnaností, a také agitací 
sudetských Němců proti všemu českému. Nejvíce to pociťovaly české jednoty 
v německo-českém pohraničí – v Drážďanech a v Norimberku, kde jim odmítali 
pronajmout tělocvičnu.16 V Polsku byla od roku 1925 členem Zahraniční župy TJ 
Kvasilov na Volyni. 
 Zahraničním jednotám přidělila ČOS československé župy jako ochra-
nitelky. Jednoty byly rozděleny do pěti okrsků: 1. (bavorský): Augsburg, Mnichov, 
Norimberk; 2. (saský): Drážďany, Lipsko, Žitava; 3. (zbytek Německa): Berlín, 
Hamburk, Mörs; 4. (bulharský): Gorna Orjachovica, Sofia a 5. (zbytek světa): 
Buenos Aires, Londýn, Paříž.17

 Celkem působilo v Zahraniční župě 2 742 mužů, 1 173 žen, 608 
dorostenců, 863 dorostenek, 947 žáků a 943 žákyň. Vlastní knihovny mělo 14 
jednot s 5 128 svazky.18 VII. sletu v roce 1926 se zúčastnilo 577 členů Zahraniční 
župy ČOS.19

 IX. valné hromady Zahraniční župy se zúčastnili zástupci jednot v Augs-
burgu, Berlíně, Curychu, Drážďanech, Hamburku, Lipsku, Mörsu, Nadlacu 
(Rumunsko), Paříži, Sofii a Žitavě. Delegáti si stěžovali na nedostatečný kontakt 
se starou vlastí, na absenci přílivu nových vystěhovalců a nedostatek dorostu: 
„Jsou mnozí čeští rodáci, kteří zapomínají na to, že byli a jsou Češi. Děti neznají 
slova česky. Zanikají v cizím moři.“20 Upozorňovali, že v Německu je zahraničním 

13  NA, fond ČOS, dotazník.
14  Tamtéž, k. 165, pozvánka NRČ k VI. všesokolskému sletu 1912.
15  Tamtéž, k. 165, zpráva jednatele Zahraniční župy sokolské 18. 2. 1922.
16  Tamtéž, výroční zprávy Zahraniční župy ČOS za roku 1925.
17  Tamtéž, zpráva náčelníka Zahraniční župy za rok 1925.
18  Tamtéž, výkaz činnosti Zahraniční župy 1925.
19  Tamtéž, seznam TJ v zahraničí 1926.
20  Tamtéž, zápis IX. valné hromady Zahraniční župy 17. 3. 1929.



120

Němcům věnována lepší pozornost. Také zkušenosti se sokolskými župami 
– ochranitelkami zahraničních jednot - nebyly povzbudivé. Pouze Středočeská 
župa se starala o svou svěřenkyni v Drážďanech, které poskytla 3 700 Kč.
 Poslední příležitostí k setkání zahraničních Sokolů před druhou světovou 
válku byl X. všesokolský slet v Praze v roce 1938, kdy se uskutečnil slavnostní 
večer zahraničního Sokola, valná hromada Zahraniční župy a manifestace 
zahraničních Čechoslováků.21

 Vývoj Sokolstva v Rakousku probíhal samostatně v rámci Dolnorakouské 
župy ČOS.

2. Styky s českými zahraničními sokolskými TJ nesdruženými do ČOS
Mimo organizační strukturu ČOS působily především české a slovenské sokol-
ské jednoty v Severní Americe. V roce 1909 byly přijaty stanovy Národní jednoty 
sokolské ve Spojených státech, které zdůrazňovaly, že českoameričtí sokolové se 
chtějí zasazovat o duševní a tělesný vývoj mládeže, žen i mužů. Členem jednoty se 
mohl stát každý Čech, který ovládal český nebo jiný slovanský jazyk, měl nejméně 
18 let a byl nebo se chtěl stát občanem USA. Činní členové byli přijímáni ve věku 
18-40 let.22

 Po první světové válce působily největší české sokolské jednoty v Chicagu 
(Sokol Americký a Katolický Sokol), v Clevelandu (Sokol Cleveland, Sokol Čech, 
Sokol Havlíček, Sokol Nová vlast, Slovanský Sokol Tyrš a TJ Sokol Tyrš) a v Perth 
Ambory (N. J.) – Slovanský Sokol.23 V meziválečném období se spory mezi Čechy 
a slovenskými nacionalisty odrazily i ve vztazích mezi Americkou obcí sokolskou 
a Slovenským Sokolem v USA.24 Američtí sokolové vysílali na všesokolské slety 
v Praze velké výpravy. V předvečer IX. sletu v roce 1932 vyjádřila ČOS radost, že 
tentokráte vystoupí americké sokolstvo jako jednotný celek a společně se cvičenci 
Americké obce sokolské vystoupí i členové Slovenského Sokola, kteří vysílali 900 
osob.25

 X. všesokolského sletu v roce 1938 se zúčastnilo asi 2 000 Čechů 
a Slováků z USA. Výpravy Americké obce sokolské a Slovenské TJ Sokol byly uví-
tány primátorem hlavního města Prahy dr. Petrem Zenklem a předsedou Národní 
rady československé dr. Janem Kaprasem.26

3. Styky se sokolskými svazy ve slovanských zemích
ČOS věnovala v souladu s dobovými slovanskými sympatiemi velkou pozornost 
spolupráci se sokolskými svazy ve slovanských zemích. Vysílala např. sokolské 
výpravy na slovanský jih – do Kraňska, Chorvatska i Černé Hory. Sletu chor-
vatského sokolstva v Záhřebu v roce 1906 se zúčastnilo kromě 1 000 Chorvatů 
také 600 Čechů, 350 Poláků a 360 Srbů a Bulharů.27 Pražského sletu v roce 
1906 se zúčastnilo mj. 800 bulharských Junáků, oplátkou se V. sletu bulhar-

21  NA, fond ČOS, k. 111, dopis starosty ČOS dr. Bukovského vyslanci J. Slávikovi do Varšavy 
z 22. 6. 1938.

22  Tamtéž, k. 55, stanovy TJ Sokol v New Yorku z 10. 5. 1909.
23  Tamtéž, k. 165, čs. jednoty Sokol za hranicemi 1919.
24  Tamtéž, dopis ČOS J. Čermákovi v Cicero (Ill.) z 3. 2. 1932.
25  Tamtéž, dopis ČOS Slovenské TJ Sokol z 9. 3. 1932.
26  Tamtéž, k. 827, zápisy z amerického odboru X. sletu.
27  Tamtéž, k. 11, dopis Hanuše ze Záhřebu z 24. 8. 1906.
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ských Junáků v roce 1910 v Sofii zúčastnili čeští, polští, slovinští a chorvatští 
Sokolové, kteří absolvovali společné vystoupení při prostných cvičeních všech 
slovanských národů. Vzorná družstva předvedla nejen vrcholné cviky při cvičení 
na nářadí, ale i ukázky všestrannosti a soustavné tělesné výchovy v prostných 
cvičeních.28

 Podle vzoru českého Sokolstva vznikaly tělovýchovné organizace 
i dalších slovanských národů. Tak Ukrajinci v Haliči a Bukovině začali na po-
čátku 20. století zakládat vedle osvětových a politických organizací také hasičsko-
tělocvičné organizace nazvané Sič, které měly podobný úkol jako Sokol. ČOS 
věnovala např. sičové organizaci v hlavním městě Bukoviny Černovicích odbor-
nou sokolskou knihovnu a ročníky časopisů Sokol a Věstník sokolský.29 ČOS 
obdržela pozvání na 5. všeobecný slet Siče, který se konal 29. května 1910 
v haličské Stanislavi na památku 10. výročí spolku v Haliči. Název těchto ukra-
jinských tělovýchovných jednot pocházel od kozácké Siče, která byla vojenskou 
ukrajinskou republikou.30

 6. všeobecná sičová slavnost se konala 14. července 1912 v Sňatynu 
v Haliči, který se nacházel na železniční trati Lvov – Stanislav – Černovice. Již 
předtím, v roce 1911, se ČOS zúčastnila sletu gymnastického spolku Sokol
ve Lvově, který byl uspořádán na počest 50. výročí úmrtí T. Ševčenka.31

 Velký zájem o sokolskou tělovýchovnou soustavu projevovali v Rusku, 
odkud přicházely žádosti o sokolskou literaturu i sokolské cvičitele. Také ruské 
střední školy zvaly z Čech učitele tělesné výchovy – členy Sokola. Podle českého 
vzoru vznikaly v Rusku sokolské jednoty, dokonce až v Chabarovsku na Amuru.32 
Na ČOS se obrátila i Císařská akademie věd v Petrohradě se žádostí o věnování 
sokolských knih a časopisů.33

 Pro všesokolský slet v roce 1912 navrhla ČOS Svazu ruského sokolstva, 
aby do svého svazku přijal i „ruské“ (ukrajinské) jednoty v Haliči a vyslal na slet
jednotnou reprezentaci. To však ruský Sokol odmítl s tím, že stanovy Svazu 
ruského sokolstva umožňují vstup pouze jednotám na území Ruského císařství.34 

Všesokolského sletu se zúčastnila z Ruska řada výprav, mj. žáci gubernského 
gymnázia ve Pskově.35

 V předvečer první světové války vznikl Svaz slovanského sokolstva, 
jehož starostou se stal starosta ČOS dr. Josef Scheiner. Členem svazu se stal 
také Svaz ruského sokolstva, který od roku 1913 začal vydávat svůj oficiální 
tiskový orgán, a to v nákladu 5 500 exemplářů.36 Pro rok 1914 se ČOS rozhodla 
vyslat do Petrohradu na tamní slet Sokolstva vzorné mužské a ženské gymnas-
tické družstvo.37

28  NA, fond ČOS, zájezd do Bulharska.
29  Tamtéž, dopis ČOS G. Gordijovi v Černovicích z 27. 6. 1908.
30  Tamtéž, dopis Hlavního výboru Siče ČOS z 30. 4. 1910.
31  Tamtéž, dopis Hlav. výboru Siče ČOS v červnu 1912; dopis gymnastického spolku Sokol ve 

Lvově ČOS z 25. 6. 1911.
32  Tamtéž, k. 30, dopis Amurského Sokola v Chabarovsku ČOS z 26. 12. 1911.
33  Tamtéž, k. 28, dopis Císařské akademie věd v Petrohradě ČOS z 25. 7. 1912.
34  Tamtéž, k. 30, dopis vedení Svazu ruského sokolstva dr. J. Scheinerovi z 5. 6. 1912.
35  Tamtéž, dopis ředitele Pskovského gubernského gymnázia dr. J. Scheinerovi ze 17. 9. 1912.
36  Tamtéž, korespondenční lístek dr. Scheinerovi z 21. 1. 1913.
37  Tamtéž, k. 11, výpis ze schůze P ČOS z 2. 1. 1914.
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 V březnu 1914 se na předsedu ČOS dr. J. Scheinera obrátil předseda 
Spolku slovanské vzájemnosti v Petrohradě A. A. Stolypin, který vyjádřil 
obavy nad rostoucím napětím a spory mezi jednotlivými slovanskými národy. 
Upozornil na rozkol mezi jižními Slovany ve druhé balkánské válce v roce 1913 
a na pokračující polsko-ruské (ukrajinské) spory v Rusku i Haliči. Upozornil
na závěry slovanských sjezdů v Praze a Sofii, které zdůraznily myšlenku slovan-
ské kulturní jednoty, a navrhl svolat poradu vynikajících přestavitelů jednot-
livých slovanských národů do Petrohradu na květen 1914, kde mělo být projed-
náno zřízení Slovanské banky, výuka věd o Slovanstvu na školách, účast Slovanů
na Všeruské výstavě a otázky železničního spojení mezi slovanskými zeměmi. 
Mělo být pozváno 24 osob: z Čech starosta ČOS dr. J. Scheiner, poslanci K. Kra-
mář, V. Klofáč a T. G. Masaryk a bankéř J. Preiss.38 Na přání většiny pozvaných 
slovanských činitelů byla porada odložena na podzim 1914, ale vypuknutí světové 
války její konání úplně znemožnilo.39

 Těžkostí vzájemné spolupráce mezi sokoly slovanských národností se 
projevovaly i na našem území, a to mezi českými a polskými sokoly v Těšínském 
Slezsku. V roce 1910 zaslala ČOS Svazu polských gymnastických sokolských spolků 
dva dopisy, ve kterých si stěžovala na útoky polských novinářů na český národ, 
a navrhovala svolat poradu českého a polského sokolstva k posouzení vzájemných 
vztahů na česko-polské etnické hranici. ČOS se obávala, aby polská sbírka na tzv. 
grunwaldský dar nebyla použita k boji Poláků s Čechy. Polský Sokol odpověděl, že 
cíle grunwaldského daru jsou obranné a získané finanční prostředky budou použity 
k obraně polských práv a postavení polského národa a „sami posoudíme, proti komu 
se budeme bránit.40“ Polští sokolové souhlasili s tím, že je třeba posoudit česko-pol-
ské vztahy ve Slezsku: „Sami jste pochopili, že je třeba stanoviti hranici všemu, co se 
děje ve Slezsku, z čehož mají zisk naší společní přátelé.“41

 Také Moravskoslezská župa ČOS si stěžovala, že mezi českými a pol-
skými sokoly ve Slezsku panuje napjatý poměr: „Snažíme se, abychom s bratry 
Poláky pokud možno vyšli. Poláci však při každé příležitosti zavdávají příčinu 
k tomu, že při nejlepší vůli není nám možno navázati s nimi nějaké přátelské styky. 
Zejména jejich časopisy, jak politické, tak i sokolské, hemží se stále útoky na české 
sokolstvo.“42 První okruh polského Sokola v Krakově uznal potřebu společné 
konference s delegáty Moravskoslezské župy ČOS v Moravské Ostravě a dosažení 
společné dohody, která by regulovala vzájemné vztahy v pohraničí a vzbudila 
dobrou vůli na obou stranách.43

 Národní rada česká ve svém dopise ČOS upozornila, že „nelze pone-
chat bez věcné a důstojné odpovědi nesprávné informace, jež vyličují osvětovou 
a obrannou práci slezských Čechů ve staré vlasti jako výboj a vůbec se stranickým 
ostnem protičeským.44“ K tomu Národní rada česká svolala na 9. listopad 1911 
důvěrnou poradu za účasti českého továrníka z Varšavy Jana Čemuse.

38  NA, fond ČOS, k. 30, dopis A. A. Stolypina J. Scheinerovi z 19. 3. 1914.
39  Tamtéž, dopis A. A. Stolypina J. Schneinerovi z 24. 4. 1914.
40  Tamtéž, k. 11, dopis Svazu polských gymnastických sokolských spolků ve Lvově ČOS z 29. 

11. 1910.
41  Tamtéž. 
42  Tamtéž, dopis Moravsko-slezské župy M. Ostrava ČOS z 15. 5. 1911.
43  Tamtéž, dopis I. okruhu Sokola v Krakově ČOS z 12. 9. 1911.
44  Tamtéž, dopis NRČ ČOS z 6. 11. 1911.
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 Po skončení první světové války, která dočasně přerušila spolupráci 
slovanských sokolských organizací, se postupně vzájemné styky obnovovaly, 
a to na bázi Svazu slovanského sokolstva, který společně vytvořily ČOS, Svaz 
polského sokolstva, Svaz jihoslovanského sokolstva a Svaz ruského sokol-
stva v emigraci. Vzájemnou spolupráci narušovaly komplikované vztahy mezi 
Jihoslovany a Bulhary, mezi Jihoslovany navzájem (konflikt s Chorvaty) a mezi 
Poláky a Ukrajinci.
 Do jihoslovanských sporů byla ČOS zatažena v souvislosti s otázkou 
pozvání hostů na VIII. všesokolský slet v Praze v roce 1926. Týkalo se to pozvá-
ní Chorvatského sokolského svazu, který vystoupil z jednotného Jugosokola 
a pozval ČOS na svůj slet. Pozvání Chorvatů by vyvolalo bojkot pražského 
sletu ze strany Jugosokola, nepozvání Chorvatů pak bojkot československého 
zboží v Chorvatsku.45 Československý vyslanec v Bělehradě Jan Šeba psal 
starostovi ČOS dr. J. Scheinerovi, že „chorvatský Sokol je tak vážnou složkou 
veřejného života Chorvatska, že by nebylo možno na slet jej nepozvat již z toho 
důvodu, že chorvatský Sokol naší ČOS na slet pozval.46“ Vyslanec doporučoval 
zprostředkovatelskou misi ČOS ve sporu mezi Chorvaty a Jugosokolem: „Dojde-li 
ke schůzce v Praze, budeš jistě sokolským Chamberleinem, který provede v Praze 
SHS sokolské Locarno“, psal Šeba Scheinerovi.
 Svaz chorvatského Sokolstva se přihlásil do Svazu slovanského sokolstva, 
ale neobdržel žádné vyrozumění, neboť jeho přijetí naráželo na odpor Jugosokola, 
který poukazoval na to, jak by se tvářila ČOS, kdyby se do Svazu slovanského 
sokolstva přihlásil eventuálně vzniknuvší slovenský Sokol. Stejné problémy byly 
s přijetím bulharského Junáka, které rovněž naráželo na odpor sokolů především 
v srbské části Království SHS. Dalším problémem byla přihláška ukrajinského 
Sokila, jehož přijetí zase odmítali Poláci.
 V souvislosti s VIII. všesokolským sletem vydalo předsednictvo Svazu 
slovanského sokolstva prohlášení, v němž kritizovalo stanovisko katolické církve, 
která zapovídala členům sokolských spolků v Polsku, Lužici a v Království SHS 
účast na tomto sletu s tím, že se jedná o protikatolický podnik a oslavu M. J. 
Husa. Svaz to odsoudil jako „neslýchaný útok na naše řady.47“
 Pozvání na pražský slet v roce 1926 očekával také Běloruský Sokol 
v emigraci.48 Z odpovědi ČOS vyplynulo, že je třeba nejprve vyjasnit poměr 
Běloruského Sokola v emigraci vůči Ruském Sokolu v emigraci. Na slet byl ale 
pozván Svaz ukrajinského sokolstva Baťko ve Lvově, který se reprezentoval 50 
cvičenci v ukrajinských krojích.49

 Pozvánky na slet v Praze byly rozeslány a kladně na ně odpověděli 
především sokoli jihoslovanští, polští, lužickosrbští, američtí slovanští soko-
lové a ruští emigranti. Komplikace byly s pozváním Bulharů, neboť Jihoslované 
pohrozili odřeknutím účasti.50 Později Jugosokol stanovil jako podmínku účasti 
bulharských Junáků, aby nebyli vysláni přímo váleční zločinci a aby nepřijelo 

45  NA, fond ČOS, k. 801, dopis konzulátu Záhřeb vyslanectví Bělehrad z 24. 11. 1925.
46  Tamtéž, dopis J. Šeby z Bělehradu J. Scheinerovi z 10. 12. 1925.
47  Tamtéž, k. 120, prohlášení P SSS – nedatováno.
48  Tamtéž, k. 801, dopis Běloruského Sokolu v Praze ČOS z 29. 1. 1926.
49  Tamtéž, dopis ČOS Běloruskému Sokola z 7. 2. 1926.
50  Politika (Beograd), 30. 1. 1926.
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více Bulharů než Srbů.51 Jihoslovansko-bulharský poměr byl navíc zkalen 
přepadením několika Srbů bulharskými komity ve Strumici 1. května 1926. To 
se odrazilo na stanovisku jihoslovanského Sokola vůči bulharské účasti na praž-
ském sletu.52 Podle bělehradského vyslance J. Šeby se vláda Království SHS 
obávala, že na sletu by mohlo dojít k protisrbským projevům Makedonců v ná-
rodních krojích.53 Naproti tomu česká TJ Sokol v Sofii upozorňovala ČOS, že 
bulharští Junáci nenesou zodpovědnost za řádění makedonských ozbrojených 
čet na srbských hranicích. Podle českých Sokolů v Sofii, v bulharském národě 
byly dva proudy: germanofilský a slovanský. V organizaci bulharských Junáků 
bylo možné za bratrské pomoci slovanského Sokolstva vybudovat silný slovan-
ský základ, který by bulharský národ obrodil. Odsoudili postup Bělehradu jako 
naprosto nesokolský a teror vůči Junákům, kteří nemají nic společného se situ-
ací na srbsko-bulharských hranicích.54 Nakonec Jugosokol souhlasil s účastí 
30-40 členné delegace bulharského Junáka, ale pouze v občanském šatě.55

 I ve druhé polovině 20. let probíhal spor o přijetí Svazu bulharských 
gymnastických družstev Junák do Svazu slovanského sokolstva. Proti vystu-
povaly zejména srbské župy Jugosokola v Niši a Kragujevaci.56 K posunu nedošlo 
ani na schůzi předsednictva Svazu slovanského sokolstva 1. července 1929 
v Poznani, kde byla jako jedna z podmínek stanovena změna jména Junák na 
Sokol.57 Mezitím však bulharské úřady schválily název Sokol pro svaz loveckých 
spolků.58

 Jiným problémem byla žádost ukrajinského Sokila o přijetí do Svazu 
slovanského sokolstva. Ta narazila na odpor polského Sokola, který se považoval 
za jedinou legální reprezentaci všech Sokolů v Polsku. Polský Sokol pomáhal 
ukrajinskému Sokilu do roku 1903, kdy Sokil odmítl zúčastnit se sletu polského 
Sokola ve Lvově. Polský Sokol argumentoval, že Svaz slovanského sokolstva 
není místem k řešení politických sporů. Tvrdil, že ukrajinský Sokil je politickou 
organizací, která se podílí na ukrajinském separatistickém hnutí. Podle polského 
Sokola, „pojmenování Ukrajinský Sokil není ani zeměpisné, ani národní. Ukrajina 
leží za Zbručem ve státě ruském a národa ,ukrajinského‘ vůbec není“ (podtrženo 
v originále).59 Podle stanov Svazu slovanského sokolstva mohly být nové slovan-
ské sokolské organizace přijaty pouze jednomyslně a nesměly být rázu politic-
kého, náboženského nebo třídního.60

 Nový problém vznikl po královském převratu v Bělehradu, který vedl 
nejen k přeměně Království SHS na Království Jugoslávie, ale také k rozpuštění 
dosavadního Jihoslovanského sokolského svazu se sídlem v Lublani a k jeho 
nahrazení Svazem Sokol Království Jugoslávie, a to dle zákona o úpravě tělesné 
výchovy v Království Jugoslávie ze 6. prosince 1929. Ten musel podat novou 

51  NA, fond ČOS, k. 801, dopis vyslanectví Sofie ČOS z 6. 4. 1926.
52  Tamtéž, dopis vyslanci Bělehrad MZV z 18. 5. 1926.
53  Tamtéž, relace vyslance J. Šeby z Bělehradu MZV z 21. 5. 1926.
54  Tamtéž, dopis TJ Sokol Sofia předsednictvu ČOS z 25. 5. 1926.
55  Tamtéž, dopis ČOS Svazu bulharských gymnastických družstev Junák z 12. 6. 1926.
56  Tamtéž, k. 120, předsednictvo ČOS 3. 4. 1929.
57  Tamtéž, předsednictvu SSS 1. 7. 1929.
58  Tamtéž, dopis V. Štěpánka ze Sofie ČOS z 20. 12. 1931.
59  Tamtéž, dopis Polského Sokola SSS z 15. 5. 1930.
60  Tamtéž, stanovy SSS.
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přihlášku do Svazu slovanského sokolstva, která byla přijata s tím, že tělesná 
výchova bude nadále vedena v Tyršově duchu a sokolskými metodami.61 Naproti 
tomu americké sokolstvo myšlenku na vstup do Svazu slovanského sokolstva 
odmítlo s poukazem na americké zákony.62

 Zhoršení československo-polských vztahů po podpisu německo-polské 
dohody v roce 1934 našlo svůj ohlas i mezi polským sokolstvem v Americe. To 
zaslalo v prosinci 1935 telegram starostovi ČOS dr. Bukovskému, ve kterém 
zdůraznilo, že je znepokojeno zprávami „o pronásledování národních citů pol-
ského lidu odvěky bydlícího v Těšínském Slezsku.63“ Polští Sokolové v Americe se 
obrátili na prezidenta Masaryka a starostu ČOS, aby učinili vše, co je možné „ke 
zhojení zjitřených ran a ve smyslu společných hesel napomáhali navrácení práv, 
která ani nám, ani Vám, přes velký tlak nevzal Němec.64“
 Již od roku 1936 začalo slovanské oddělení zahraničního odboru X. 
všesokolského sletu připravovat účast slovanských sokolů na tomto velkém svát-
ku celého sokolstva. Za největší zahraniční vyznavače Tyršových myšlenek označil 
Jihoslovany. Sokolská myšlenka v Polsku trpěla politickou nevyjasněností poměru 
Polska k ČSR a v Bulharsku politickým režimem, který zasahoval i do junáckého
zřízení. V ruském sokolstvu v zahraničí došlo ve třicátých letech k rozkolu, 
a proto se Rusové neúčastnili práce Svazu slovanského sokolstva. Lužickosrbské 
sokolské jednoty pod tlakem nacistického režimu zanikly a nebyla naděje na 
účast Lužických Srbů na sletu. Poměr ukrajinských sokolů vůči Polákům nebyl 
přátelský a byli pod německým vlivem. Polské jednoty na Těšínsku byly zase 
ovlivňovány nacionalistickou propagandou z beckovského Polska.65 Nakonec 
byly na X. slet pozvány Svaz polského sokolstva, Svaz jihoslovanského sokolstva, 
Svaz amerického sokolstva a bulharský Junák. Pozván byl také Svaz polského 
sokolstva v ČSR.66

4. Styky s ostatními tělovýchovnými organizacemi v Evropě
ČOS udržovala již před první světovou válkou poměrně intenzivní styky 
i s tělovýchovnými organizacemi v západní Evropě. Činnost ČOS byla v roce 1910 
oceněna Mezinárodním olympijským výborem, který ji udělil svou putovní cenu, 
kterou převzala od německých turnerů, kteří jí obdrželi v roce 1909.67 ČOS se 
aktivně podílela i na práci Českého výboru pro hry olympijské, jehož členem byl 
mj. starosta ČOS dr. J. Scheiner.68 Ten v červnu 1914 zastupoval Český olympij-
ský výbor na kongresu národních olympijských výborů v Paříži.69

 ČOS vysílal své zástupce na mezinárodní gymnastické závody a slavnos-
ti zahraničních gymnastických svazů. V červnu 1910 se v Londýně uskutečnily 
mezinárodní závody Čech, Francie a Velké Británie, kterých se zúčastnilo osm 

61  NA, fond ČOS, prohlášení členů SSS o přijetí Sokola Království Jugoslávie z roku 1930.
62  Tamtéž, k. 165, dopis TJ Sokol Omaha ČOS z 22. 8. 1934.
63  Tamtéž, telegram Polského sokolstva v Americe dr. Bukovskému z 4. 12. 1935.
64  Tamtéž. telegram Polského sokolstva v Americe dr. Bukovskému z 4. 12. 1935.
65  Tamtéž, k. 827, schůze slovanského oddělení zahraničního odboru X. sletu 25. 11. 1936.
66  Tamtéž, k. 111, dopis starosty ČOS dr. Bukovského vyslanci dr. J. Slávikovi do Varšavy z 11. 

4. 1938.
67  Tamtéž, k. 11, dopis ČOV ČOS z 5. 6. 1910.
68  Tamtéž, dopis ČOV ČOS z 26. 6. 1910.
69  Tamtéž, dopis ČOS ČOV z 30. 5. 1914.
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českých gymnastů.70 Zástupci ČOS se zúčastnili v roce 1911 gymnastických 
slavností v Haagu, Turíně a v roce 1912 ve Švýcarsku.71 Pro velké zaneprázdnění 
domácími akcemi či pro zájezdy na slovanský jih ČOS odřekla účast na řadě 
dalších akcí v západní Evropě. Poděkovala např. za pozvání na 1. cvičení Svazu 
francouzských ženských spolků v Deauville v červnu 1913, na 35. federální 
slavnosti belgických gymnastů v témže roce, 8. sportovní míting Norského turner-
ského spolku v Kristiánii v roce 1914 a 16. slavnost Unie gymnastů Lucemburska 
v témže roce.72

 Mezinárodní kontakty ČOS zesílily po první světové válce, kdy se Sokol 
stal představitelem tělesné výchovy nezávislé Československé republiky.

Zusammenfassung

Zu den ausländischen Kontakten des Sokols bis das Jahr 1938

Jaroslav Vaculík

 Die Kontakte „Tschechische (später Tschechoslowakische) Sokol – Gemeinschaft“ mit 
den ausländischen Sportgemeinschaften können wir in den vier Gruppen verteilen: 
a)  die Kontakte mit tschechischen ausländischen Turnvereinen vereinigte in Tschechische 

Sokol-Gemeinschaft
b)  die Kontakte mit tschechischen ausländischen Turnvereinen unvereinigte in in 

Tschechische Sokol-Gemeinschaft
c) die Kontakte mit den Sokol-Verbänden in den slawischen Ländern
d) die Kontakte mit den übrigen Sportgemeinschaften in Europa

(překlad Lenka Králová)

70  NA, fond ČOS, mezinárodní závody v Londýně.
71  Tamtéž, dopis ČOS Unii nizozemských gymnastů v Haagu z 14. 12. 1910; dopis ČOS Unii 

italských gymnastů v Turíně z 1. 3. 1911; dopis ČOS 56. federální slavnosti švýcarských 
gymnastů z 16. 3. 1912.

72  Tamtéž, dopis ČOS Svazu francouzských ženských gymnastických spolků z 15. 2. 1913; do-
pis ČOS Norskému turnerskému spolku v Kristiánii z 21. 1. 1914; dopis ČOS Unii gymnastů 
v Lucembursku ze 4. 5. 1914.



NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A MIGRACE PO ROCE 1945
NA PŘÍKLADU ČECHŮ, POLÁKŮ A SLOVÁKŮ

HELENA NOSKOVÁ

 Vztah Čechů a Poláků, právě tak jako soužití Čechů a Slováků bylo do 
roku 1989 ve vědeckém bádání a jeho interpretaci zastíráno komunistickou ide-
ologií internacionalismu, líbivými proklamacemi o slovanství, přátelství a vzájem-
né pomoci při budování socialismu a společné vojenské obraně v případě prvém, 
bratrstvím a dlouholetým soužitím plným porozumění spějícím k jednotě nejen 
státní v případě druhém. Všechny tyto proklamace plynuly z ideologie internacio-
nalismu, komunistických vlád a sovětizace obou zemí. Když tyto bariery padly, 
ukázalo se, že se prakticky neznáme. Češi vědí velmi málo o Polsku, Polácích, 
jejich historii, kultuře, reáliích a jen o málo více vědí o Slovácích, s nimiž 
donedávna sdíleli společný stát. Dnes jsou Slováci v České republice menšinou, 
právě tak jako Češi ve Slovenské republice .
 K poznávání sousedů vede mnoho cest. V tomto příspěvku poukážu 
pouze na jedno východisko, které má více poloh. Navíc s ohledem na proměny 
státních hranic po rozpadu Rakouska-Uherska, se vznikem Československa 
v roce 1918 a dalšími změnami včetně migrací obyvatel ve 20. století, jsou tyto 
polohy a východiska poznávání značně komplikované. Neobejdou se bez znalosti 
historických skutečností nejen 20., ale také již 19. století.
 Těmito východisky a polohami je postavení a život minorit – české, 
polské a slovenské. České minority žily v Polsku, dále v příhraničních polských 
regionech náležejících do roku 1945 Německu. Žily také ve Volyňské guber-
nii, která se stala od roku 1918-1938 součástí Polska a od roku 1939 náležela 
v rámci Ukrajinské SSR do SSSR.1 Nazývali se volyňskými Čechy, kteří se dělili 
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1  Srv. NOSKOVÁ, H.: Návrat volyňských Čechů. Naděje a skutečnost let 1945-1954. Praha 1999, 
s. 5-15.

  Pod pojem volyňských Čechů bývají obyčejně zahrnovány dvě české nacionální aglomerace, 
z nichž vlastně pouze jedna je usazena ve vlastním Volyňsku. Je to skupina českého obyvatel-
stva, jež osídlilo volyňské roviny koncem 18. a v 19. století a jež je v podstatě soustředěna na úze-
mí bývalého pevnostního trojúhelníku Luck - Rovno - Dubno, kolem řek Styr a Ikva. Toto území 
připadlo rižským mírem v roce 1920 Polsku, ačkoliv je osídleno výlučně ukrajinským obyvatel-
stvem. Češi v tomto kraji tvořili živel z 90% zemědělský a byli to bohatí rolníci, zčásti tzv. kulaci 
- zapřisáhlí nepřátelé Sovětského svazu i kolchozního systému, pevná opora násilné polské vlády 
v těchto ukrajinských krajích. Měli výstavné statky s bohatým živým i mrtvým inventářem a pěs-
tovali pšenici, řepu cukrovou, chmel a dobytek. Výrobní poměry v této oblasti odpovídají téměř 
přesně výrobním poměrům v řepařsko-chmelařské oblasti na Žatecku v Čechách.

  Druhou skupinou, jež nebyla usazena ve vlastním Volyňsku, jsou Češi ze starých území Sovět-
ského svazu v prostoru Žitomir - Šepetovka - Slavuta, kteří od let třicátých jsou v kolchozech 
a jichž hospodářská a sociální úroveň je vzhledem k špatnému stavu kolchozů v těsné blízkos-
ti bývalé sovětsko-polské hranice poměrně nízká. Mezi nimi je také větší procento řemeslníků, 
dělníků a drobných živnostníků. Vzájemný poměr obou skupin je asi sedm k jedné.

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005
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na západní (polskou) větev a východní ukrajinskou větev, nazývanou sovětští 
volyňští Češi.
 Jinou minoritou byli Češi v Polsku, kteří žili v tehdejším Slezském Prusku, 
dnešním regionu Střelínska a Opolska, které bylo do roku 1945 součástí německé 
říše, v roce 1945 bylo opět připojeno k Polsku. Další polští Češi žili v regionech 
Sycovska, Zelovska a Kucovska, které bylo po roce 1919 součástí Polska.
 Každá z těchto malých českých minorit prošla svým vlastním historic-
kém vývojem na konkrétním uvedeném území, kde žila s místním obyvatelstvem 
(Poláky, Němci, Ukrajinci) a získala tak vlastní kulturní znaky.
 Polská menšina žila na území Československa především na Těšínsku.
 V českých zemích bývalého Československa žily (a žijí) minority Slováků. 
Na Slovensku zase žili a žijí Češi. Po rozpadu Československa v roce 1993 se jak 
Slováci v Čechách, tak i Češi na Slovensku stali národními (národnostními) 
minoritami.2 Z výše uvedeného plyne, že problematika výše uvedených minorit je 
dosti složitá. Proto se pokusíme alespoň o stručné charakteristiky z dosavadních 
bádání nad prameny, výzkumu v terénu a z odborné literatury.

Československo a minority v etapách historického vývoje
Soužití většinové společnosti a minorit považujeme za důležitý ukazatel demokra-
cie, tolerance a celkového „klimatu“ uvnitř státu. Vztah k vlastním minoritám 
v zahraničí rovněž. Tento vztah, díky provázanosti na zahraniční politiku, cha-
rakterizuje ono „klima“ státu více navenek, v mezinárodních vztazích a v jejich 
dalších polohách. Každý stát vstupuje do těchto vztahů s určitými danostmi, 
které získal historickým vývojem. V Československu lze vztah k menšinám uvnitř 
republiky a vztah k vlastním menšinám za hranicemi rozdělit do tří etap.

I. etapa - léta 1918-1938
Československo vzniklo v roce 1918 jako stát s početnými národnostními 
menšinami. S politikou vůči nim se vypořádávalo v celém meziválečném období 
a nebyla to politika bezproblémová. Měla řadu úskalí, byla poznamenaná českým, 
slovenským, německým, polským i maďarským nacionalismem. Nacionalismus 
menšin zpravidla mívá poněkud jiný charakter než nacionalismus státního 
národa, respektive majority. Je poznamenán historickým vývojem, politickými 
událostmi, hospodářskými ukazateli, sociálním postavením menšiny, kulturním 
charakterem a odlišnostmi menšiny, soužitím s dalšími minoritami, atd.

Polská menšina
Vztahy mezi Čechy a Poláky poznamenal spor o Těšínsko i katastr obce Javorina, 
který rovněž zasáhl i Slováky. Vztah Čechů a Poláků v Československu se v tomto 
období utvářel na základě vztahu většinové společnosti a minority, soustředěné 
převážně na Těšínsku. Roli sehrála skutečnost, že majorita a minorita byly v ob-
ráceném poměru (Češi, resp. Čechoslováci, zde byli s ohledem na počet vlastně 
menšinou, ale současně se stala rozhodujícím politickým národem). Soužití proto 
bylo otázkou stále choulostivou nejen vzhledem k počtu, ale především proto, že 

2  Označení národní menšina se běžně užívalo v Československu let 1918-1938 a užívá se i v dal-
ších zemích. Po roce 1945 s omezením práv menšin se začalo užívat termínu národnostní 
menšina, který se často používá i dnes, právě tak jako termín národní menšina.
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nová polská menšina se ocitla v Československu po obtížném stanovení státních 
hranic v roce 1920 proti své vůli. Navíc daná oblast byla národnostně smíšená, 
protože v té době na Těšínsku žila také početná německá menšina. Počet Poláků 
na Těšínsku dosahoval cca 52 000, Čechů 45 000, Němců 38 000, Slezanů 
78 000. V celém Československu žilo cca 100 000 Poláků.
 Československo v té době dbalo na dodržování základních práv menšin na 
svém území. Poláci na Těšínsku měli své vlastní školství, politické strany, kulturní 
spolky. Přesto se cítili být nedominantním obyvatelstvem Československa. K jeho 
postavení národní menšiny přistupovaly také sociální problémy pramenící se sociál-
ní struktury: 72% Poláků bylo dělníky, 8,8% úředníky, zatímco u Čechů a Němců 
bylo úředníky 24% obyvatelstva a dělníky 66%. Mezi samostatně činnými (zemědělci 
a živnostníky) patřili Poláci k méně movitým, přesto že zaměstnávali mnohem vyšší 
procento členů rodiny než ostatní národnosti. Poláci považovali svou národnost 
za překážku lepšího uplatnění na trhu práce, a tudíž za překážku v postupu na 
kariérním žebříčku. Nutno konstatovat, že uvedená čísla nedominantní postavení 
Poláků potvrzují. Polská vláda se o postavení menšiny zajímala, sčítala její nevýhody, 
vystupovala na její ochranu, což vyvolávalo některé projevy iredenty.3

Krajané a Československo
Československo jevilo o své menšiny Čechů v zahraničí (Polsko, Slezské Prusko, 
USSR) zájem pragmatický, pokud mohly šířit hospodářských vliv. Tyto menšiny 
byly málo početné, na daném území prakticky nedosahovaly 10 000 obyvatel 
s výjimkou Čechů usídlených v západní Volyni.4 Tyto menšiny nežily kompaktně 
u hranic ČSR, nebyly enklávami, takže o ně nebylo možné opřít územní požadavky; 
problém by byl rovněž s historickými právy. Každá z uvedených českých minorit 
měla specifický ráz, daný vlastním historickým vývojem. Předkové Čechů ve 
východním Prusku, Ruském Polsku a Polsku byli jednak náboženští exulanti, 
kteří po vzoru J. A. Komenského v první polovině 18. století opustili české země 
a hledali náboženskou toleranci ve Slezsku i Polsku, jednak byli sociální migrací, 
která na dané území přicházela v různých dobách za prací. Od své vlasti nebyli 

3  Srv KADLUBIEC, K. a kol.: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 
1994. SIWEK, T. - ZAHRADNÍK, S. - SZYMECZEK, J.: Polská národní menšina v Českosloven-
sku 1945-1954. Praha 2000.

4  Od roku 1868 začalo přesídlování českých imigrantů z východních, západních a středních 
Čech (v malém počtu též z Moravy) na Volyň, která byla až do první světové války oblastí jihozá-
padního kraje Ruska. V cizím prostředí se jak pro ruské instituce, tak i pro místní Rusy, Ukrajin-
ce a Poláky stali z Čechů a Moravanů Češi na Volyni. Společně s Čechy přicházeli z českých zemí 
na Volyň také Němci, zejména z regionů západních, východních i severních Čech. Usídlovali se 
společně s Čechy ve vesnicích.

  Po první světové válce větší část Volyně, na které žili Češi, připadla Polsku, menší část zůstala 
v SSSR, konkrétně v USSR. Tím vznikly dvě větve těchto krajanů: polská (západní) a sovětská 
(východní). Každá z těchto větví žila a vyvíjela se v odlišných podmínkách, společné bylo jenom 
slovanské prostředí. Název i pojem volyňští Češi začal být známý i v Československu let první 
republiky, kdy volyňští Češi chtěli reemigrovat zpět do vlasti. Když se reemigrace neuskuteč-
nila, udržovali s bývalou vlastí kontakt prostřednictvím svých kulturních i hospodářství po-
vznášejících spolků, školství atd. Sčítání obyvatel na Ukrajině ve východní části Volyně z roku 
1927 dokládá, že na východní Volyni byly vesnice ve kterých žilo společně německé a české 
obyvatelstvo a tři vesnice, ve kterých žili pouze Češi.

  V roce 1939 došlo k anexi západní Volyně, a tím k jejímu spojení s východní Volyní pod so-
větskou mocí. Proto se také volyňští Češi navraceli v rozmezí let 1945-1947 z volyňské oblasti 
v SSSR pod označením jednotné reemigrace.
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odděleni novou státní hranici bez vlastního přičinění, nýbrž sami odešli a úděl 
menšiny byl jejich vlastní volbou. Při stanovení hranic Československa nevznikla 
žádná větší česká minorita vně hranic.
 Ztráta základních lidských práv a svobod postihla sovětské volyňské 
Čechy, tzn. ty Čechy, kteří žili v meziválečném období v sovětské části Volyně 
a byli označeni jako kulaci. Byl jim zabrán majetek, ztratili právo na domov, byli 
vysídleni na Sibiř, vězněni, nebo se jejich údělem staly nucené práce. Sovětská 
moc nerespektovala práva rodin na společné soužití, výchovu dětí v rodině, 
atd. Rodiny rozdělila a většinou se již jejich členové neshledali. Muže depor-
tované na Sibiř našly jejich ženy po několika letech umrzlé, naskládané na hro-
madách jako dříví. Československá vláda nevyhověla v letech 1919-1922 všem 
žádostem volyňských Čechů o návrat. Přesídlit do Československa mohla jen 
malá část, která našla svůj nový domov v Čechách i na Slovensku, všude tam, 
kde se po pozemkové reformě parcelovaly velkostatky. Další volyňští Češi museli 
čekat na návrat více než čtvrt století, aby se s totalitním režimem opět setkali  
v Československu; ztratili právo na domov, byli podrobeni nuceným migracím, 
tzv. rozptylováni takřka po jednotlivcích v Čechách a na Moravě, nebylo respe-
ktováno právo na scelení rodin, nemohli svobodně rozhodovat o vzdělání svých 
potomků, byli stíhaní ve vykonstruovaných politických procesech, atd.
 Československo po rozpadu Rakouska-Uherska naopak do svých hranic 
pojalo několik početných národních minorit, jejichž požadavky na vlastní život 
národní menšiny byly značné. Tato skutečnost zřejmě dlouhodobě ovlivnila české 
nazíraní na menšinový problém. Byl častou otázkou, a proto o něm víme více, než 
o problematice našich minorit v zahraničí. Svou roli sehrála také skutečnost, že 
Čechoslováci byli v té době politickým národem, tedy dvěma národy s příbuzným 
jazykem, ale s rozdílným historickým i kulturním vývojem. Nebyly jednolitým 
národem, stmeleným společnou historii, jazykem i kulturou. V menšinové 
politice bylo mnoho úskalí - Češi se vymezovali vůči Němcům i Polákům (na 
Těšínsku), Slováci vůči Maďarům na jižním Slovensku, Polákům na severu a také 
vůči Čechům, s nimiž tvořili jeden politický národ.
 Silné národní menšiny, uměle vytvořený československý politický národ, 
krátké, jen dvacetileté trvání republiky, jejíž vlády nedokázaly rychle vytvořit silnou 

  Přes jednotné označení šlo nadále o dvě různé skupiny reemigrantů, a to nejenom co do počet-
nosti, ale především díky předchozímu vývoji těchto dvou krajanských větví v různých státech: 
v Polsku v letech 1921-1939 a v SSSR (USSR) 1921-1939. Zvláštním obdobím pak bylo jejich 
společné soužití ve volyňské oblasti v letech 1939 až 1945: V roce 1939 po uzavření paktu 
Molotova s Ribbentropem získal SSSR celou Volyň a sovětská moc zde urychleně zaváděla 
politická a hospodářská opatření platná v celém SSSR; volyňské Čechy poznamenal komunis-
tický režim a dotkla se jich hlavně kolektivizace zemědělství, kterou však, právě tak jako další 
opatření, přerušila německá okupace v roce 1941. Volyňští Češi se ocitli pod tlakem němec-
kých vojsk, v prostředí ukrajinských nacionalistů a Poláků, kteří se rázem ocitli v postavení 
nechtěné minority. Volyňští Češi vnímali odpor Ukrajinců proti Rusům i Polákům. Sami pro-
žívali výrazný pocit cizí, již nechtěné minority, jenž znovu posílil jejich odhodlání uskutečnit 
návrat do vlasti. Svou roli sehrávala také skutečnost, že sovětské orgány se již od počátku 
války zaměřily na odsun Poláků z anektovaného území, který vyvrcholil v roce 1944-1945, 
kdy z území odešlo 1,2 milionu Poláků do Polska, především do oblasti bývalého východního 
Pruska. Tam se osídlovali ve vesnicích po transferovaných Němcích. Volyňští Češi požadovali 
návrat do vlasti. Takřka 40 tisíc volyňských Čechů si vymohlo návrat až v rozmezí prosince 
1946-1947. Podrobněji in NOSKOVÁ, H.: Návrat volyňských Čechů. Naděje a skutečnost let 
1945-1954. Praha 1999, s. 15-52.
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dostředivou politickou koncepci pro všechny menšiny, vedly k některý projevům 
vnitřní nestability meziválečného Československa. Politické zvraty dvacátých 
a třicátých let, jež umožnily vznik totalitárních států v Evropě, silná nacionální 
hnutí, hospodářské problémy a sociální postavení menšin, to vše přispělo k roz-
padu Československa. Po mnichovském diktátu došlo ke změně hranic, začlenění 
území s minoritami do mateřských států (Německo, Polsko, Maďarsko), k vytvoření 
protektorátu Čech a Moravy a vzniku klerofašistické Slovenské republiky.

II. etapa - národnostní menšiny a Československo po roce 1945
Českoslovenští politici na základě svých krátkodobých zkušeností se soužitím 
národních menšin ve společné státě usilovali proto již v exilu o obnovení státu 
bez nich. Praxe totalitárních států (Německo, SSSR) v meziválečných letech dala 
dostatek příkladů jak naložit s menšinami bez respektování některých lidských 
práv. Mezinárodní situace a vliv SSSR přispěl k odsunu Němců a napomohl 
k výměně Maďarů. Československo mělo být podle názoru SSSR z ledna 1944 
obnoveno jako silný stát ve svých původních hranicích, včetně Těšínska. Polsko 
si naopak Sověti nepřáli příliš velké, ani příliš silné. Mělo získat východní Prusko 
a část Slezska vysídlenou od Němců, naopak mělo ztratit rozsáhlá území na 
východě, a Těšínsko muselo vrátit Československu.5

 V roce 1945 nastaly v obou zemích velké migrační pohyby, pokračovaly 
na Ukrajině, v SSSR a dalších sovětizovaných zemích. Toto sociální inženýrství 
mělo velký význam pro prosazení mnoha politických direktiv, směřovalo k likvi-
daci minorit a malých národů. Na druhé straně mělo chránit menšinové obyva-
telstvo před agresí většiny po ukončení druhé světové války.6

 Československá vláda se dalších desetiletích po roce 1945 vypořádávala 
s existencí národnostních menšin. Politici a decízní sféra použili v té době 
dostupných prostředků, aby vliv menšin minimalizovali, a vedli stát ke kýžené 
podobě národního státu s méně početnými slovanskými menšinami, u kterých 
pak předpokládali postupnou asimilaci.7

Polská menšina
Jednou ze slovanských menšin byli Poláci na Těšínsku. Odsun Němců z Těšínska 
(a Slezska) vedl k určitému zjednodušení původní národností struktury. Místo 
Němců přišlo do oblasti určité procento Čechů a také Slováků. Ačkoliv se česko-
polský vztah neobešel bez incidentů i ze strany politických stran, Poláci celkem 
zdárně navázali na předválečný menšinový život. Cítili historickou spolupatřičnost 
s regionem. Jen v málo případech jej opustili, aby přesídlili do Polska. Češi na 
Těšínsku se naopak obávali jeho připojení k Polsku. KSČ, která zvítězila ve vol-
bách 1946, prosazovala internacionální přístup8 a sovětizaci.9 Obojí v roce 1947 
5  Srv. Nacionaľnaja politika v stranach formirujuščego sovetskogo bloka 1944-1948. Ed. V. V. 

MARIJINA. Moskva 2004, s. 15-113, 310-341.
6  Tamtéž, s. 15-113.
7  NOSKOVÁ, H. - VÁCHOVÁ, J.: Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulhar-

ska v letech 1945-1954. Praha 2000, s. 5-17. NOSKOVÁ, H. (ed.): Sborník studii k národnostní 
politice Československa 1945-1954. Praha 2001. s 6-11, s. 57-62.

8  Internacionalismus byl základem tzv. učení marxismu a marxismu-leninismu. Jeho podsta-
tou byla přesvědčení, že po odstranění tzv. třídních rozdílů, kdy všichni lidé budou žít ve 
stejných materiálních podmínkách, dojde také k setření národních (národnostních) charakte-
ristik. Národy se promění v jednotný lid.
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potvrdila smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československem 
a Polskem. Poláci na Těšínsku získali kulturní práva a polské školy. Pod 
působením vlády jediné politické strany byla polská menšina vystavena „tavícímu 
kotlíku“ internacionalismu, který znamenal částečnou asimilaci, zejména těch, 
kteří se chtěli v rámci Československa lépe uplatnit a získat výhodnější příčku na 
kariérním řebříčku. V tomto „tavícím kotlíku“ nebyla sama. Postihl zbylé Němce, 
Ukrajince, Rusíny a také české a slovenské krajany, kteří se vrátili ze zahraničí. 
Poláci citlivě vnímali svá práva na užívání mateřského jazyka na Těšínsku, na 
vzdělávání se v tomto jazyce, právě tak jako postup po kariérním žebříčku.

Slováci v Čechách a na Moravě
Postavení Slováků v českých zemích v letech 1918-1938 nebylo menšinové, 
protože byli částí politického československého národa. Přesto v sociální struktuře 
se oproti Čechům projevovaly disproporce, dané předchozím historickým vývo-
jem, často zmiňovanou absencí slovenské inteligence, velkým počtem sloven-
ského zemědělského dělnictva v Čechách.
 Výhrady Slováků proti jejich postavení v celém Československu (tedy 
i na Slovensku) se v meziválečných letech opíraly o stejné údaje. Slováci měli také 
výhrady k přílivu české inteligence a úřednictva na Slovensko. Tento „vývoz“ inteli-
gence umožnil Čechům výraznější sociální vzestup oproti slovenské populaci.
 Postavení Slováků bylo jiné i po roce 1945, kdy žili na území Čech 
a Moravy pouze v odlišném jazykovém (a dodejme i kulturním) prostředí, nebyli 
však menšinou. Jejich osobité postavení je rozdělilo na několik početných sku-
pin, z nichž část patřila k dominující vrstvě s politickým vlivem, který zaručovalo 
členství v komunistické straně a prosazování její ideologie. Část náležela k běžné 
populaci a část k nedominantním skupinám. Toto rozvrstvení kopírovalo českou 
většinovou společnost a mělo politické důvody. Národnostní příslušnost hrála 
mnohem méně výraznou roli. Slováci v Čechách a na Moravě byli po roce 1945 
migrujícím živlem,10 Poláci v tomto prostředí nikoliv.
 Slováci v Čechách po roce 1945 nebyli pro českou většinovou společnost 
jednolitým živlem. Část z nich náležela ke krajanům, kteří se vrátili ze zahraničí 
(Rumunsko, Maďarsko, USSR, Francie, Belgie, Jugoslávie). Vztah těchto Slováků 
k mateřském jazyku jako k státnímu jazyku své vlasti se ve většině uvedených 
případů nemohl zformovat, protože Slovensko opouštěli před vznikem spisovné 
slovenštiny a jejich státní příslušnost byla uherská. Svou roli sehrálo náboženské 
vyznání, kulturní rysy země, v níž před reemigrací žili.11 Slováci tedy byly spíše 
příslušníky několika minorit, které se nemohly spojit v jednu, což Češi odhadli 
a k různým slovenským minoritám volili různý přístup. Nevýhodou bylo, že 
tyto skutečnosti deformovaly názory, povědomí a vztah Čechů k „autentickým“ 
Slovákům ze Slovenska, jejíchž charakter byl jiný; bližší k Čechům v historickém 
i kulturním vývoji. Nebyl však tak vnímán. Zastínily jej různé znaky sloven-

9  Sovětizací rozumíme přičlenění Československa, Polska, části Německa (NDR), Maďarska, 
Bulharska, Rumunska a bývalé Jugoslávie do sféry politického a ekonomického vlivu SSSR 
v letech 1945-1984. Z uvedených zemí se staly socialistické země, které se sdružovaly v Radě 
vzájemné hospodářské pomoci a byly si povinné vzájemnou vojenskou pomocí.

10  NOSKOVÁ, H.: O původu Slováků v Čechách. Praha 2001, s. 19-30.
11  Tamtéž, s. 35-44, s. 77-92, s. 132-145 a další.
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ských krajanů z Rumunska, Maďarska, Zakarpatské Ukrajiny, atd. Například 
Čech z Kaplicka, Prachaticka, Šumperska, Tachovska atd. znal Slováky pouze 
v podobě slovenských reemigrantů ze Sedmihradska v Rumunsku, zatímco oby-
vatel Karlovarska si vytvářel představu o Slovácích podle tam usídlených Slováků 
z Maďarska, kteří například takřka vůbec nehovořili slovensky, ale maďarsky 
a česky.

III. etapa: Československo a krajané v lezech 1948-1989
Po roce 1945 se Češi o své české minority v zahraničí starali v podstatě minimálně. 
Z politických důvodů prakticky do roku 1989 udržoval omezený kontakt s Čechy 
„na západě“ (včetně Jugoslávie) pouze Československý ústav zahraniční, který 
byl pod vlivem komunistické moci. I kontakty s dalšími minoritami byly řídké. 
Poněkud více udržovaly kontakty se slovenskými minoritami slovenské instituce 
- Matica slovenská a Dom pre zahraničných Slovákov. Důvodem bylo zejména 
postavení a početnost slovenské minority v Maďarsku.

Češi na Slovensku – netypická menšina
Zvláštní osudy měly Češi na Slovensku, kteří tam nebyli do roku 1992 národní 
menšinou, protože byli součástí politického národa československého. V letech 
1919-1938 náleželi k dominantní vrstvě obyvatel Slovenska; pracovali ve správě, 
školství, zdravotnictví, armádě, na odborně kvalifikovaných, a také řídicích 
místech. Odhaduje se, že na celém území Slovenska žilo 120 000 Čechů. Netvořili 
enklávy, žili velmi rozptýleně po celém Slovensku. Jejich postavení se změnilo 
po roce 1938, kdy se stali menšinou, která navíc nebyla na území Slovenské 
republiky žádána; byla nucena území opustit. Po roce 1945 Češi směřovali na 
Slovensko minimálně. Více lidí z Čech a Moravy se na Slovensko přestěhovalo až 
v šedesátých a sedmdesátých letech - většinou jako zakladatelé kateder vysokých 
škol, výzkumných ústavů, nebo jako odborníci v průmyslu. Ač jejich rozvrstvení 
nekopírovalo vrstevnatost majoritní společnosti, protože se řadili k technické 
inteligenci, technikům, atd., není dost dobře možné hovořit o dominantních 
skupinách, protože českým odborníkům na Slovensku chyběl politický rozměr, 
a proto i vliv v místních podmínkách, kterým naopak část Slováků v Čechách 
oplývala.12

 Ač v některých městech došlo k určité kumulaci Čechů (Žilina, Košice, 
Bratislava), nepožadovali české školy, kulturní stánky apod. Svůj život ve slo-
venském prostředí chápali jako věc vlastní volby. V podstatě ji tak chápou i nyní 
(v SR žije 53 000 Čechů), okrajově využívají některé možnosti, které menšinový 
život nabízí, například spolkový život, vydávání časopisu, apod.
 Počáteční idea politického československého národa při vzniku 
Československa v roce 1918 a dědictví mnoha početných národních menšin, které 
vedly k rozpadu státu, posunula české a slovenské vnímání menšinové prob-
lematiky do důsledně ochranářské politiky vůči obnovenému Československu, 
ve kterém neměly žít žádné neslovanské menšiny. U slovanských menšin se 
předpokládala asimilace. Proto ústava z roku 1948 se o menšinách nezmiňovala 
a byla založena na občanském principu.

12  NOSKOVÁ, H.: K výskumom Čechov na Slovensku v druhej polovici 20.storočia. In. Češi na 
Slovensku. Ed. H. Zelinová, Martin 2001, s. 49-68.
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Politika, migrace a menšiny v letech 1948-1989
Ač československá vláda hodlala v roce 1945 přijít s novou menšinovou poli-
tikou, v průběhu let se musela uchýlit k řadě improvizovaných řešení, protože 
s menšinovou politikou směřující k internacionalizmu neměla zkušenosti a řada 
jejích kroků byla nutně chybná, protože chybná byla sama marxistická politika, 
vycházející z nerealizovatelných ideálních předpokladů.
 Programem československé vlády koncipovaným již v exilu pod značným 
vlivem komunistů se stalo naplnění národní revoluce, vtělené do Košického vlád-
ního programu. Obnášelo také vypořádaní se s předválečným menšinovým pro-
blémem, tedy především s neslovanskými menšinami na území Československa. 
Zatímco komunisté v letech 1945-1946 v duchu marxistického přístupu k národ-
ním menšinám a lidem vůbec řešili především sociální problémy, aby získávali 
svůj vliv mezi obyvatelstvem sociální politikou, národní socialisté se více zaměřili 
na národnostní otázku.
 Poválečné Československo poznamenaly výrazné změny v národnostní 
skladbě obyvatelstva. V předválečném Československu představovaly jinonárodní 
menšiny 30,6% obyvatelstva, v českých zemích 31,6% na Slovensku 28,6%. Část 
obyvatel ČSR ztratilo genocidou židovského a romského obyvatelstva ve druhé 
světové válce; odtržením Podkarpatské Rusi ubylo ukrajinské a rusínské obyvatel-
stvo, transfer minimalizoval počet Němců, výměnou obyvatelstva ubylo Maďarů, 
zmenšil se i počet Poláků. V Československu žilo dle prvního poválečného sčítání 
lidu v roce 1950 cca 9% jinonárodního obyvatelstva. V českých zemích to byly 
4% jinonárodního obyvatelstva (Němci, Poláci, Slováci, Ukrajinci, ostatní), na 
Slovensku to bylo 12% jinonárodního obyvatelstva (Maďaři, Němci, Ukrajinci, 
Poláci). V dalších letech při sčítání lidu v letech 1960, 1971, 1980 mírně ubývali 
obyvatelé hlásící se k těmto národnostem.13

 Vzhledem k tomu, že národnostně pestré Československo se stalo před 
druhou světovou válkou místem národnostních nepokojů, jejichž ohniskem se 
hlavně stala německá menšina, přičemž politika sousedních států podepřela také 
separatistické snahy Poláků a Maďarů na Slovensku, již československá vláda 
v exilu uplatnila v roce 1943 u velmocí požadavek na transfer neslovanským 
menšin, zpočátku Němců a v roce 1944 také Maďarů.
 Záměrem velmocí bylo zklidnění situace ve státech střední Evropy 
a sama politika migrací velkých skupin obyvatelstva byla v té době častým 
řešením situace, kdy národnostní menšina žila na území jiného národního celku 
a mohla vyvolat politický konflikt - připomeňme přemísťování národnostních 
menšin v SSSR a „sociální inženýrství“ hitlerovského Německa, migrace v Řecku 
dvacátých let založené rovněž na přesídlování velkých jinoetnických skupiny oby-
vatel - velmoci podpořily transfer Němců a uvažovaly o řešené maďarské otázky 
na Slovensku. Také Polsko postihly výrazné migrace obyvatelstva, dané změnou 
hranic mezi SSSR a Polskem. V polsko-československých vztazích zřejmě seh-
rálo svou roli připojení části území osídlených Poláky, Ukrajinci a volyňskými 
Čechy (západní Volyň ) k USSR a také připojení Podkarpatské Rusi k SSSR. 
Do jednání mezi Československem a Polskem výrazně zasahoval SSSR nejen 
z důvodů sovětizačních snah, ale také vzhledem ke komplikovaným migracím 

13  Na Slovensku se v od roku 1960 opět vzrostl počet Maďarů, protože se mohli přihlásit ke své 
národnosti bez obavy z perzekuce. Jiné národnosti početně klesaly i v Čechách (Němci, Poláci).
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různých národních skupin obyvatelstva na Ukrajině. Z Ukrajiny do Polska 
urychleně přesídlilo do roku 1946 cca 1 200 000 Poláků, protože mezi Ukrajinci 
a Poláky docházelo k častým místním bojům a ztrátám na životech již od roku 
1944. Situaci řešila dohoda o výměně obyvatel mezi Polskem a SSSR. K obdobné 
dohodě se upnuli čeští politici při odtržení Podkarpatské Rusi a naléhání na re-
emigraci Čechů z Volyně (západní a východní).14

 Takto koncipované záměry byly jedním z druhů „sociálního inženýrství,“15 
které řešilo dva problémy: na první pohled zřejmý problém národnostní, jehož 
stoupenci v Československu byli národní socialisté, lidovci a sociální demokra-
té. Rubem stejné mince byla změna v sociální struktuře obyvatel rozsáhlých 
oblastí. Příznivých důsledků této změny pro svoji politiku si byli vědomi komu-
nisté a hodlali ji také důkladně využít. Národnostní hledisko však jako nositelé 
myšlenek internacionalismu zprvu potlačovali. Dokázali jej však vyzvednout 
v předvolebním boji, aby získali hlasy většinové populace, která v poválečné době 
požadovala řešení německé i polské otázky. Slovenští komunisté se realizovali ve 
své národnostní politice vůči Maďarům.
 Migrace obyvatel se uskutečnily především v letech 1945-1947, kdy dia-
sporizovaly německou menšinu v Čechách i mnohem méně početnou německou 
menšinu na Slovensku. Stejným způsobem politici usilovali o minimalizaci 
a diasporizaci maďarské menšiny, kde však již nenašli podporu velmocí. Snahy 
pokračovaly v letech1948-1954, kdy však pod vlivem komunistů došlo ke změně 
z národnostního charakteru migrací na migrace středního stavu a tzv. kulaků. 
Přesuny obyvatel komunisté využili pro prosazování své ideologie a likvidovali 
střední vrstvy, včetně národnostních menšin i skupin navrátivších se krajanů, 
kteří mohli být oporou středního stavu. Migrace tohoto druhu postihly nejen 
Němce a Maďary, ale také navrátivší se krajany - zejména Čechy z Rakouska 
a volyňské Čechy. Jejich minority byly určeny k tzv. rozptylu, k přerušení 
kontaktů s vlastním společenstvím.
 Československá komunistická vláda po únoru 1948 převzala v národ-
nostní politice prakticky dokončené cíle národní revoluce, na jejichž naplnění se 
v letech 1945-1947 podílely všechny politické strany Národní fronty.
 Počátky nové národnostní politiky spočívaly v několika návazných 
krocích: prvním krokem bylo významné zjednodušení národnostní skladby obyva-
telstva; následovalo zjednodušení péče vládních institucí o národnostní menšiny 
s vymezením politických nástrojů zaměřených na úpravu nového postavení 
národnostních menšin, které se postupně přenášelo do pravomoci národních 
výborů. Dalším krokem bylo přijetí internacionalismu jako základního programu 
pro národnostní menšiny. Internacionalismus byl základní ideologii pro řešení 
národnostní otázky v Sovětském svazu. Spočíval v tzv. leninském teoretickém 
přístupu k národnostem a v stalinském pojetí koncepce národnostní politiky. 
Vycházel ze završení socialistické revoluce a z přechodu k beztřídní společnosti, 
ve které příslušnost k národu i národnosti přestane být dominantní.
 Podle výchozích představ všech předúnorových politických stran, i poúno-
rové KSČ s nabytým monopolem politické moci, měly být české země národně 
(národnostně) homogenní částí státu s českým obyvatelstvem, ve které budou 

14  In NOSKOVÁ, H.: Návrat volyňských Čechů..., s. 48
15  Srv. BAUMAN, Z.: Neznámý holocaust. Praha 2004.
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žít také Slováci, nikoliv v postavení menšiny, ale jako část rovnoprávného stá-
totvorného slovenského národa v Československé lidovědemokratické republice.
 Polská menšina soustředěná především v oblasti Těšínska měla mít díky 
svému slovanství zaručena rovná práva s Čechy a Slováky. Setkala se však také 
s rozporem mezi zákony a jejich aplikací. Její demografickou strukturu v tomto 
období nepoznamenaly výrazné změny.
 V letech 1949-1989 řídila národnostní politiku KSČ v závislosti na 
zahraniční politice a situaci v sousedním Polsku. Komunistické instituce vymezi-
ly národnostní politiku vůči polské menšině ve směrnicích nazvaných Zásady pro 
práci mezi občany polské národnosti v ČSR. Tyto zásady směřovaly k postupné 
asimilaci Poláků. Počet polského obyvatelstva začal postupně klesat a do roku 
1989 se nezastavil. Svou roli sehrál také rok 1968, kdy se polská menšina 
pokusila o uplatnění svých práv. S nástupem tzv. normalizace byla polská 
menšina poškozena odstraněním té části polské inteligence, která se na obrod-
ném procesu podílela.
 Vývoj Slováků v Čechách a na Moravě nabyl v daném období specifick-
ých rysů a přivedl do federativní ČR mnohé slovenské nomenklaturní kádry. 
Svou důrazností zastínily tu část slovenské populace, která nezapadla do nově 
prosazovaného slovenského klientelismu v ČR a zůstala jakousi šedou zónou 
Slováků v ČR. Ono rozvrstvení Slováků z období před rokem 1989 přerostlo
do tvaru nové slovenské menšiny po roce 1993, kde jsou „zakladatelé“ slovenského 
klientelismu zastoupeni v některých občanských sdruženích. Šedá zóna pak volí 
spíše cestu práva na přirozenou integraci, než soupeření s klientelisty, kteří v mi-
nulosti zastávali významné posty a dodnes vládnou kontakty a soudržností. Tyto 
znaky schází šedé zóně, protože si v minulosti nevytvořila patřičné „zázemí“.
 Často se hovoří o rychlé integraci a asimilaci Slováků v Čechách a o kul-
turní blízkosti. Jsou zde však i jiné důvody, které jsme se pokusili nastínit a které 
lze považovat za spíše politické (občanské).

Závěrem
Studium minorit a vhodných politických přístupů vůči nim zůstává stále ote-
vřenou otázkou, která se ani v současnosti neoprostila od některých marxistic-
kých přístupů nadále poškozujících vztahy většinového obyvatelstva a minority.
 Lze konstatovat, že minority, které se v letech 1945-1989 vyznačovaly 
snahou o uchování jistých práv spjatých se znaky vlastní identity (právo na 
domov, národní vědomí, mateřský jazyk, národní kultura) a navíc na sebe upo-
zornily orgány státní moci výhradami vůči totalitárnímu režimu, který porušoval 
lidská práva sovětizací, včetně kolektivizace, likvidací soukromého majetku, byly 
označeny státní mocí jako nebezpečné skupiny obyvatelstva – tzv. buržoazní 
nacionalisté, západní emigrace, východní emigrace, nebo přímo jako Ukrajinci, 
volyňští Češi apod. Jako takoví byli státní mocí vmanipulováni do postavení 
nedominantních společenství, jež neměly přístup ke všem výhodám tehdejší 
společnosti. Jejich dalším přitěžujícím stigmatem se mohlo stát také náboženské 
vyznání. Tato společenství se dostala do izolace, ze které po roce 1989 hledala 
cestu zpět.
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Zusammenfassung

Die nationalen Minderheiten und Wanderungsbewegung nach dem Jahr 1945
auf dem Beispiel der Tschechen, Polen und Slowaken

Helena Nosková

Die Autorin befasst sich das Zusammenleben der Minderheiten der Slowaken, 
Tschechen und Polen im Verhältnis zu der Mehrheitsgesellschaft in einigen historischen 
Epochen. Eins aus den Beispielen ist das Verhältnis der tschechischen Majorität zu der 
Minorität der Polen und Slowaken in den böhmischen Ländern und zulezt in der Tschechischen 
Republik. Ein weiteres Beispiel ist das Zusammenleben der Tschechen und Polen in Wolhynien 
in seinem polnischen und zulezt ukrainischen Teil. Am Rande spricht sie über der tschechischen 
Minderheit in der Slowakei in zwischenkriegischer Tschechoslowakei. Im abschließenden Teil 
widmet sie sich des Verhältnisses der mehrheitlichen Gesellschaft zu den Minoritäten in der 
Gegenwart, sie vergleicht auch die Stellung der polnischen und slowakischen Minorität in der 
Tschechischen Republik und versucht sich um ihre Charakteristik.

(překlad Lenka Králová)





3.
VÝVOJ ŠKOLSTVÍ

A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ
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„KDO JEDINÉ ZNÁ, CO NĚHO VŮKOL JEST,
ZŮSTÁVÁ VŽDY DÍTĚTEM NEVĚDOMÝM...“

JANA MACHAČOVÁ — JIŘÍ MATĚJČEK

Příspěvek patří k přípravným studiím, v nichž chceme uvažovat o sou-
vislostech vzdělání: o vztahu ke vzdělání, motivaci ke vzdělání, o dostupnosti 
informací a potřebnosti informací (informační pole), o vztahu rodin ke vzdělání 
z hlediska sociální stratifikace, o socializaci, vzorech chování a inovacích. V tomto 
příspěvku se zaměříme na představy elit vědění, jaké informace a znalosti mají 
mít jednotlivé stavy, aby společnost bez obtíží fungovala, a na realizaci, kterou 
centrální moc zvolila. Částečně srovnáme přístup a motivaci v obecné rovině 
u třetího stavu měnícího se v progresivní střední vrstvy občanské společnosti 
a u venkovského obyvatelstva, poddaných, z nichž se rekrutovaly dolní vrstvy 
industriální společnosti a jejich početná skupina, dělnictvo. Sledovat budeme 
tyto otázky od konce 18. století do první světové války.

Školství bylo ve sledovaném období organizováno diferencovaně nejdříve 
pro jednotlivé stavy, aby jejich příslušníci byli připraveni na plnění svých funkcí 
ve společnosti, a podobně v již demokratičtější podobě v období liberální občanské 
společnosti. Ale již v období stavovské společnosti byli vyhledáváni i mezi pod-
danými schopní a nadaní jedinci, protože osvícenství začalo vzdělání cenit jako 
záruku rozvoje a kultivace společnosti s přesvědčením, že vzdělaní lidé dělají 
své povolání a úkoly z potřeby, „s láskou“, ne z donucení jako svou povinnost. 
Tady se startovala i výchova orientovaná „na výkon“, zpomalená v období reakce
po napoleonských válkách. Jedinci z poddaných, kterým bylo vzdělání umožněno, 
tak překračovali stavovské bariéry a stávali se svobodní. V období liberální 
občanské společnosti pramenilo omezení dostupnosti vzdělání ze sociálních pozic 
a materiálních podmínek života a také z děděných vzorů chování, ale vzestup
do vyšší funkční skupiny společnosti již nebyl před zákonem závislý na původu, 
ale na schopnostech jedince a kulturní úrovni nižších sociálních vrstev. Vzdělání, 
podporované nadacemi a později stipendii, nabízelo možnosti sociálního vzestupu 
bez rizika, které hrozilo při podnikání, kde bylo třeba zajistit i značné investice; 
tvořilo snazší cestu sociální mobility.

Soustředíme se především na nejnižší stupeň škol, protože nám jde 
o příspěvek k procesu kultivace společnosti, nejen vysoké kultury mocenských 
elit nebo progresivních středních vrstev a jejich elit, ale o objasnění kultivace 
většiny, tj. především venkovského obyvatelstva (bez části selských elit), které 
představovalo ještě ve třicátých letech 19. století tři čtvrtiny populace.

Všeobecný školní řád Marie Terezie chtěl dát podmínky k tomu, aby 
byly děti všech stavů dobře vychovávány, protože v mládí se vytváří základ jejich 
budoucí povahy a zabraňuje nevědomosti. Šestileté centrálně a jednotně řízené 
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státní školství ve všech dědičných zemích mělo pro poddané zajistit náboženskou 
výchovu (obsahující i prvky obecné morálky), výuku němčiny a znalost trivia: 
číst, psát a počítat. Nové školy zřizoval v první fázi stát, a to především v hlavních 
městech tzv. Musterschule, které byly vzorem pravidelné školy; u nás se jim říkalo 
normální školy. Další typ - hlavní školy ve městech - zřizovaly obce, sloužily pro 
vzdělání řemeslníků a nižších úředníků a vyučovalo se zde zcela nebo ve vyšších 
ročnících německy. Ve městech a na venkově zřizované triviální školy platily
společně obce, vrchnost a církev (od roku 1785 měly tyto instituce přispívat
na zřizování škol stejným dílem). Na školní praxi měl dohlížet farář, správce školy 
(obec, vrchnost) a děkan ve svém děkanském obvodu. Další dobrovolné dohlížitele 
volila ve městech správa, v městysech určila vrchnost některého úředníka. Ti se 
nazývali přátelé dětí a měli na sebe převzít dobrovolně povinnost starat se o zázemí 
školy (měli právo navštívit školu bez ohlášení) a dohlížitelé duchovní zase o kvali-
tu vyučování. Elementární školství v zemi řídila zemská školská komise ve spolu-
práci s normální školou. Učebnice byly vydávány centrálně.1

V nerealizovaném návrhu hraběte Jana Antonína Pergena z roku 1770 
se cíl vzdělání pro nejnižší vrstvy vysvětluje takto: „Při nejnižších stavech a při 
nejnižší třídě obyvatelstva, která hrubé práce koná a ve které není zvláštních doved-
ností při pracích těch zapotřebí, dostačí vyučování a obeznámení s nejpřednějšími 
zásadami křesťanství a občanských povinností, neboť tato třída lidí nesmí se tak 
vzdělati, aby stav svůj za krutý považovala a v něm nešťastnou se cítila. Pro ostat-
ní venkovany dostačí, obeznámí-li se tito se všeobecnými pravidly vzdělání, která 
by jim v životě užitečnými a potřebnými býti mohla. Kdo se studiím oddati nemůže, 
nemá se mnohým věcem učiti, poněvadž by mu mnoho vědomostí bylo ke škodě.“ 

Pro jiné obyvatelstvo mimo zemědělství navrhoval Pergen střední reálné 
školy a pro mladé šlechtice a syny zámožných rodičů, případně pro chudé, ale 
schopné chlapce, gymnázia a latinské školy. Hrabě Pergen doporučoval školy vy-
jmout z pravomoci klášterů po vzoru jiných zemí, protože světští učitelé se podle 
něj plně věnují svému povolání a zdokonalují se v něm.2

Existovala tedy obava, že by si vzdělaní sedláci a řemeslníci své posta-
vení uvědomovali, nechtěli vykonávat své povinnosti a byli nespokojení. Práce 
a těžká práce se považovala „za úděl,“ z něhož by chtěli poddaní uniknout.Ti, 
kdo neměli pozemek nebo pozemek s řemeslem, paběrkovali a trvale, soustavně 
pracovali sporadicky, očekávali pomoc v podobě almužny. Aktivní realizátor tere-
ziánského Všeobecného školního řádu, F. Kindermann, tuto myšlenku obrátil: 
„Chceme-li v národě probuditi pilnost a pracovitost místo žebroty a zahálky,“ 
musí se nejdřív zaměřit pozornost na triviální školy, v nichž se „zedník i nádeník, 
čeledín i služka“ vedou k poznání svých povinností, kde se učí pracovat se záli-
bou a získají zručnost a kde si uvědomí, že pilnost a přičinlivost přinášejí užitek. 
Přitom sledoval ještě praktický cíl, zavedením pracovních tříd si chudina vydělá 
na školné.3 Kindermannova škola však neměla vést děti jen k práci, ale kněz 
a učitel měli vštěpovat lásku k bližnímu a vést k jednání podle křesťanských 

1  STRNAD, E.: Didaktika školy národní v 19. století. Praha 1975, s. 24-26; GABRIEL, V.: Obráz-
ky ze školství českého a rakouského v XVIII. a XIX. století. Praha 1891, s. 32.

2  Týž, Obrázky ze školství českého a rakouského z uplynulých století. Praha 1891, s. 94; STR-
NAD, E.: Didaktika... I, s. 54.

3  GABRIEL, V.: Obrázky ... z uplynulých století, s. 138-139.
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zásad, ne jen memorovat pravidla křesťanské morálky a spoléhat na to, že pochy-
bení se dají vykoupit několika otčenáši po zpovědi. Škola měla vést k prožívání 
křesťanských ctností nad obvyklé zvyklosti křesťanů té doby: umět se pomodlit, 
udělat kříž a chodit do kostela. Kindermann prosazoval i výuku náboženských 
písní, péči o chudé (např. děti byly vyznamenávány a odměňovány za prokázané 
příkladné skutky, zakládaly se školní spořitelní knížky a jejich výnos byl použit 
ve prospěch chudých). Škola měla vzbudit zájem, vést k lásce a přesvědčení 
o správnosti konání, k morálce, odmítala se bezduchá vynucená povinnost.

Podle Kindermanna realizujícího osvícenské zásady měl právě kněz
ve své praxi být „hlasatelem blaha obce, země i státu.“ K tomu jej chtěl za Josefa II. 
v seminářích vychovávat. S tím souviselo, že právě především duchovní se stávali 
po krátkém kurzu na normální škole řediteli hlavních škol. (Což je zařazovalo mezi 
úředníky s pravidelným platem, zatímco venkovský učitel byl závislý na blahovůli 
vrchnosti a kněží, kolik mu přispějí na sobotáles.) Praxe pak vedla k tomu, že 
civilní učitelé se dostávali do závislého postavení a kněží s nimi zacházeli jako se 
sluhy: tykali jim nebo pohrdlivě onikali.4 Částečně k tomu ovšem vedlo to, že učiteli 
se stávali prostí lidé, z nichž někteří absolvovali i jen třínedělní kurz, i když dvor-
ský dekret z 11. května 1776 nařizoval obcím, aby v budoucnu přijímaly na školy 
jen muže řádně vycvičené na učitele. Současně dekret zakazoval, aby se učitelé 
přijímali a propouštěli jako čeládka. C. k. školní komise vystavovala učitelům 
jmenovací dekrety. Nebylo však čím lákat vzdělané učitele do vzdálených koutů 
země. Kindermann zdůvodňoval nedostatečné vzdělání učitelů v počátcích školské 
reformy, kdy přibyl velký počet nových škol a k tomu i nových učitelů tak, že jeho 
hlavním cílem bylo, aby mnohonásobně vzrostl počet dětí, které se mají vzdělávat, 
a že učitelé mají jen nabádat k rozumným myšlenkám.5 Podle literatury vznikly 
především v Čechách po určité době distance mezi faráři a učiteli, k čemu přispívalo 
i to, že duchovní se vyučováním nezabývali pravidelně, do školy nechodili a učitelé 
měli za povinnost opakovat s dětmi katechismus, který se učil memorováním.6

Na kvalitu a zaměření vyučování měla vliv na svém panství samozřejmě 
vrchnost. Školy na venkově byly i pod jejím patronátem. Dohlížela na ně a rozho-
dovala o udělování učitelských míst, a to až do roku 1864, kdy patronátní právo 
přešlo na obce. Podučitele jmenoval vikář.7

I z deníků J. J. Ryby je zřejmé, že se v první osvícenské fázi všeobecné 
školní docházky učilo vedle němčiny, trivia i základům dějepisu, zeměpisu, 
přírodopisu, psaní dopisů a zprostředkovávaly znalosti o hospodářství, i když se 
v podstatě škola a vyučování v ní řídilo zásadou: znát něco lépe a pořádně než 
mnoho a bez pochopení.

Dekret a pak zákoník Politické zřízení obecných škol z roku 1804–
1806 reagoval na společenskou situaci po Francouzské revoluci a omezoval 
volnomyšlenkářský přístup. Projevilo se to jak v organizaci školství a jeho 
podřízení církvi, tak v cílech výuky. Zrušena byla zemská školská komise a vůdčí 
úloha normální školy v hlavním městě, zůstala jí však úloha normativní vzorové 
školy. Dozor nad školstvím přešel na konzistoře. Tři typy škol pro elementární 

4  STRNAD, E.: Didaktika..., I, s. 54, 99 a 243.
5  GABRIEL, V.: Obrázky ... z uplynulých století, s. 90; STRNAD, E.: Didaktika..., I, s. 88.
6  Tamtéž, s. 98-9.
7  GABRIEL, V.: Obrázky ... z XVIII. a XIX. století, s. 44.
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školství se zachovaly - triviální, hlavní a její nová odnož, reální. Byla určena pro 
přípravu nižších úředníků, obchodníků a techniků.

Již přímo v tomto dekretu se uvádí, že elementární školství je určeno 
pro ty třídy společnosti, které „své živobytí opatřují námahou svých fyzických 
sil,“ a má jim zprostředkovávat jen vybrané základní informace, které potřebují 
v životě. „Poněvadž za hlavní chybu vzdělání lidového pokládáme, myslí-li se, 
že každé vrstvě lidové bez rozdílu přiměřeno jest všecko, co jest hodno vědění 
...“ Nadanému jednotlivci škola otevře cestu k vědění, ale jádro žáků má dostat 
jen takové vědomosti, aby se „při práci nemátlo, aby s osudem svým bylo spo-
kojeno a aby všecken jeho myšlenkový obor přestával na zachování mravouky
a na opatrném a přičinlivém konání povinností v rodině a obci ... Čtení, psaní 
a počítání budou kromě náboženství jedinými předměty učebními ... tu a tam jaký-
si praktický návod ke skládání nejnutnějších písemností smí se přidružit ... Přísně 
se nakazuje, aby učení se nazpaměť bylo trvalé.“ 

Industriální výuka se tedy již nepropagovala a učitelé nesměli výrobky 
žáků jako za Kindermannova vedení školství prodávat. Triviální školy byly zbaveny 
povinnosti učit němčině. (Překlady učebnic však nebyly v jednotlivých vydáních 
jednotné, protože v češtině chyběly adekvátní výrazy; působilo to pak potíže při 
společném čtení dětí.) Hlavní školy v českých městech byly buď tříleté, kde se
od 2. ročníku zaváděla jako vyučovací jazyk němčina, nebo čtyřtřídní, kde se
po dvou letech žáci specializovali buď na větev orientovanou na umění a řemesla, 
nebo na obchod a kancelářské práce. Vliv na zaměření školy, co se bude učit
ve specializaci, měla obec nebo vrchnost, jak ukazovala praxe.8

Škola měla vychovávat dobré poddané ve vlasti, za niž se považuje 
země, kde vládne jeden císař nebo král. Učitelé měli podle nového dekretu vést 
děti k poslušnosti, pořádku, pilnosti, čistotě, studu, snášenlivosti, ochotnosti 
a zdvořilosti.

Podle rozboru časopisu pro učitele, čtvrtletníku Přítel mládeže, který 
vycházel v letech 1822–1835 v Hradci Králové, se nejčastěji referovalo o počtech 
(zlomky, převody měny, účetnický pohyb příjmů a výdajů až po početní hříčky), 
zatímco témata z humanitních oborů stála zcela na okraji zájmu. Až ve třicátých 
letech se opět ve školách připouštělo seznamování s přírodou. Zatímco v soused-
ním Prusku a Bavorsku se již vyučovalo mnoha předmětům a za národní učitele se 
tam již považovali laičtí učitelé, mající údajně kvalitnější vzdělání, v Rakousku si 
přisvojovali vůdčí úlohu kněží: Ti se však již rozdělili na dvě křídla a z nich konzer-
vativní ortodoxně katolické bránilo emancipačním snahám laických učitelů, kteří 
by prý byli zpupní duchem, zatímco mají přece být bohabojní a poslušní. Protože 
přece již školský dekret stanovil, že „učitel má být příkladem uctivosti a ochotné 
poslušnosti ... za nepovolnost skutkem nebo hrubými neuctivými slovy pokaždé co 
nejpřísněji potrestán bude.“9

Na začátku třicátých let použil verš uvedený v nadpisu jako motto své 
učebnice Čítanka čili Kratochvilník školní „vzorný učitel“ v Chrasti Jan Nepomucen 
Filcík.10 Tehdy tedy již triviální škola měla přinášet další všeobecné znalosti 
a poznatky, i když se ještě diskutovalo o tom, zda škola dělá lidi lepší, nebo je 

8  GABRIEL, V.: Obrázky ... z uplynulých století ..., s. 118 a 103.
9  Tamtéž, s. 130-145 a 120
10  STRNAD, E.: Vlastenecký učitel. Praha 1955, s. 167.
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naopak zdrojem „společenských zlořádů“ a opět také ještě o tom, zda má již obec-
ná škola připravovat na povolání nebo dávat základ všeobecnějšího vzdělání. 
Ve čtyřicátých letech se navrhovalo již encyklopedické vzdělávání (Amerlig). 
V padesátých letech pak páter F. J. Řezáč, vydavatel pedagogického časopisu 
Škola a život, viděl příčiny zaplňování věznic mladistvými v tom, že chudina školu 
nenavštěvuje. Do Řezáčova časopisu již přispívali v dvojnásobné převaze laičtí 
učitelé nad duchovními (ze 200 to bylo 44%, zatímco duchovních 21,5%).11

Rok 1848 se zrušením roboty přinesl pro školu, či spíše učitele, potíže, 
protože sedláci odmítali platit sobotáles podobně jako jiné poddanské dávky. 
Změny se elementárního školství dotkly až se zrušením patrimoniální správy; 
konkrétně v roce 1864 přešla správa školství jen na obce a záleželo na pokročilosti 
jejich vedení, zda školy zvelebovaly, nebo naopak prosily vrchnost, aby si svůj 
patronát nad školami ponechala. V pravomoci obce bylo také jmenování učitelů. 
Revolučními událostmi se oslabil vliv církve ve školství, který jí byl vrácen 
papežským konkordátem v roce 1855.

Zásadní obrat od feudální školy k občanské liberální přinesly školské 
reformy z konce šedesátých let. Stanovily osmiletou povinnou školní docház-
ku na obecných školách, které byly vyňaty z vlivu katolické církve a mohly je 
tedy navštěvovat děti bez ohledu na své náboženské vyznání. Náboženství se 
stalo vyučovacím předmětem, tělocvik byl povinný pro chlapce, ruční práce pro 
dívky a jako dřív byly základními předměty dále čtení, psaní, vyučovací jazyk, 
počty s měřičstvím a základní informace z přírodozpytu, zeměpisu a dějepisu 
(s přihlédnutím k vlasti a její ústavě), kreslení a zpěv. Učebnice mohly vydá-
vat zemské školní rady. Reformy stanovily jako cíl obecné školy vědění spojené 
s mravním vzděláním, protože škola má dětské srdce šlechtit, „krotit zlé žádosti“, 
vést k dobrému, k vůli po ctnosti, k šlechetnosti, pracovitosti a poslušnosti 
a svědomitosti, jak se psalo v časopise pro učitele. Podle zákona „jsou obecné 
školy zřízeny k tomu, aby dítky v mravnosti a nábožnosti vychovávaly, ducha jejich 
vyvíjely, známostí a zběhlostí, jichž mají k dalšímu vzdělání v životě zapotřebí, jim 
poskytovaly a byly základem, aby se z nich stali hodní lidé a občané“.

Navazující měšťanské školy měly rozšiřovat vzdělání, které zajišťovaly 
obecné školy (po formální stránce měly být samostatné, nebo navazovat pátou 
třídou na obecnou školu). Náklady na jejich zřízení a vydržování nesla obec 
(pokud neměla prostředky, pak stát), platy učitelů byly poskytovány ze zemských 
peněz. Bylo tedy zrušeno školné. Z. Veselá upozorňuje po Kádnerovi, že čeští poli-
tikové bez rozdílu politické orientace se projevili konzervativně (byli tehdy v pozici 
pasivního odporu) a z principu důsledného odporu proti rakouskému centralis-
mu a z principu českého státoprávního hlediska se v tisku postavili proti tomuto 
progresivnímu zákonu, proti prodloužení školní docházky a brojili proti volbám 
do nových školních rad zodpovídajících se státu. Zbrzdili tak vytváření školních 
rad a zakládání nových škol. České okresy postupovaly při zřizování škol velmi 
liknavě, a tak německé školství získalo před českým značný náskok. Podíl českých 
škol v desetiletí 1870–1880 klesl z 55,62% na 54,61%, zatímco podíl německých 
škol adekvátně vzrostl.12

11  STRNAD, E.: Didaktika školy národní v 19. století. II. Období liberalismu. Praha 1978, s. 13.
12  KOPÁČ, J.: Dějiny České školy a pedagogiky v letech 1867–1914. Brno, 1968, s.18, 21-22; 

KÁDNER, O.: Vývoj a dnešní soustava školství. Díl I, Praha 1929, s. 115-118.
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Školní a vyučovací řád z roku 1870 platil až do roku 1905. V sedm-
desátých letech učitelé cenili, že nové měšťanské školy navazují na obecné 
a vytvářejí systém uceleného všeobecného vzdělání osmileté školní docházky, 
zatímco veřejností žádané specializované nižší střední školy ne. V osmdesátých 
letech se objevovaly konzervativní názory o přetěžování žactva věcnými vědo-
mostmi. Novela zákona z roku 1883 umožňovala dětem ve věku nad dvanáct let 
úlevy ze školní docházky, jichž se hojně využívalo jak v dělnických rodinách, tak 
na venkově, a znamenalo to vlastně zkrácení školní docházky na šest let.

Učitelé v Čechách měli blíže k pojetí bezkonfesijní školy než na Moravě. 
Škola podle nich měla zohledňovat potřeby společnosti, přispívat „k hmotnému 
blahobytu, vést k lásce k osvětě a pravé svobodě a k národu“. Nadále se české 
školy všech typů posuzovaly především z hlediska, zda „směřují k potřebám 
národa“.13 V devadesátých letech po Badeniho jazykových nařízeních znamena-
la možnost užívání dvou zemských jazyků na nižších úřadech další podnět pro 
rozvoj národního školství. Při obecných a měšťanských školách byly otvírány 
hospodářské a pokračovací školy (vyvolané rozvojem zemědělství).14

Shrneme-li, pak v nejobecnější rovině šlo o vliv ideologií na vzdělání: 
vzdělání jen pro vyvolené, vzdělání jako prostředek pro zlepšování a kultivaci všech 
jedinců ve společnosti a tím celé společnosti, pro jejich společnou součinnost
za osvícenství, vzdělání jako získání informací a vědomostí pro realizaci jedince 
a budování společnosti pokroku. V politické praxi to znamenalo omezování 
a návraty vlivu církve, v míře, jakou na církev stát převedl jako na ideologa své 
moci; v postupném omezování jejího suverenního postavení a nadvlády v du-
chovní sféře (zesílení jejího vlivu po napoleonských válkách, ústup v roce 1848 - 
osvobození univerzity od závazné náboženské doktríny, v roce 1855 opět školství 
pod dohled katolické církve, přerušení jejího vlivu liberálními školskými zákony 
1868-1869, opětný návrat vlivu v roce 1883). V liberálním období šlo o využití 
vzdělání při prosazování nových ideologií. U národních (u nás aktivní boj o školy 
a vytěsnění ideologie rakouského centralismu a ducha z nich, vytvoření národ-
ního povědomí) rozšiřování a prohlubování národní sounáležitosti (bez ohledu na 
stratifikaci společnosti) prosazované střední vrstvou včetně upřednostnění tohoto 
národního hlediska v politice, a to na úkor pokrokovosti a kultivace všeobecného 
školství, které bylo obětováno momentálnímu cíli politického soupeření s cen-
tralismem. Sociální ideologie svépomoci a ideologie sociálně demokratická (s je-
jich snahou o vzdělávací spolky jako výraz kvalifikovaného dělnictva, zčásti 
pramenících z tradic řemeslnictva jako součásti třetího stavu) vytýkaly školství 
sociální omezení přístupu ke vzdělání, zatímco „blouznivecké“ ideologie z první 
poloviny 19. století vzdělání zatracovaly jako nepotřebné k životu, protože vše je 
zjeveno. Málo kultivované prostředí dolních vrstev i ke konci 19. století věřilo, 
že přednášky o socialismu a články v dělnickém tisku změní jejich pozice ve 
společnosti, především jejich hmotné postavení, protože jsou „pravdivé“.

13  STRNAD, E.: Didaktika ... II, Období liberalismu, s. 27, 196, 40, 165. Dokladem tendenčního 
národního výkladu dějin školství jsou i uvedené publikace V. Gabriela, které vyšly v edici Ma-
tice lidu.

14  VESELÁ, Z.: Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno, 1992, s. 51-52; KRÁLÍKOVÁ, M. 
- NEČESANÝ, J.- SPĚVÁČEK, V.: Nástin vývoje všeobecného vzdělání v českých zemích. Praha, 
1997, s. 34-35.
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Odrazem tohoto procesu byly i změny v celkové organizaci školství 
a frekvence školských reforem a vyučovacích předmětů; zřetelněji je to vidět 
na středním školství. Výraznou změnou bylo zřizování státních gymnázií v roce 
1775 a podobně rušení řádových gymnázií za Josefa II. (znovu se mohla zřizovat 
od roku 1802). Přizpůsobení školních osnov potřebám společnosti se realizovalo 
postupně, v roce 1805 se rozšířily osnovy o přírodovědu jako vedlejší předmět, 
k nimž patřil i dějepis, zeměpis, matematika a přírodní vědy, zatímco nadále byly 
hlavními předměty výuky latina a řečtina a ve dvou posledních třídách pětiletých 
gymnázií rétorika a poezie. Osnovy se inovovaly i v roce 1819. V roce 1833 vznikl 
nový typ středních škol, reálky; jejich nové osnovy z roku 1854 jim stanovily jako 
cíl přípravu pro technická studia a přípravu pro průmysl a živnosti. Gymnázia 
podobně jako reálky měly nižší a vyšší stupeň a novou náplň výuky jim dal Nástin 
organizace z roku 1849, jak konkretizují osnovy pro osmitřídní gymnázia z roku 
1851. Neměla již jako vyučovací jazyk latinu, končila maturitou, ale výuka jazyků 
zde převládala (58%) nad výukou společenskovědní (dějepis, zeměpis - 15,8%) 
a matematicko-přírodovědnou (22,9%), zatímco od roku 1876 sedmitřídní reálky 
měly poměr hodin opačný: počet jazykových byl 29,4% a matematicko-technic-
kých předmětů 45,6%. Novela školského zákona z roku 1883 přinesla opět větší 
vliv církve i na vzdělání učitelů. Ke konci století se střední školství rozšířilo o dívčí 
lycea a po roce 1908 diferencovalo a dále specializovalo (nový typ reálných gym-
názií); plně se tak střední školství strukturovalo podle potřeb modernizující se 
společnosti jako v západní Evropě.15

Jaké vlastnosti a znalosti měla elementární škola ve sledovaném období 
v zájmu vládnoucích vrstev pěstovat? Od konce 18. století se jako první vlastnost, 
kterou škola měla zajistit, uváděla poslušnost, dále smysl pro pořádek a jeho re-
spektování, snad i ve smyslu řádu, vědomí povinnosti a uvědomění si místa, své 
pozice v hierarchii společnosti. Pilnost (naučit se pracovat) a křesťanské zásady 
měly dětem dát základ pro život, měly je naučit základům čtení, psaní a počítání. 
Ovšem při systému výuky, kdy bylo třeba nejdříve udržet kázeň velkého počtu 
dětí v často nepřívětivé třídě (150-200 dětí) byly znalosti těžko zprostředkovatelné. 
Udržet kázeň se dalo obtížně. Proto pomáhal stále se reprodukující patriarchální 
vzor chování naprosté poslušnosti, vynucovaný tělesnými tresty, podobně jako 
tomu bylo u dospělých poddaných, kde se poslušnost vynucovala také bitím. 
Teprve za Josefa II. se rušily pranýře a ještě v roce 1848 jsou doklady o tom, že 
vrchnostenští úředníci nepovažovali za vybočení z norem chování sedláky uhodit 
nebo jim onikat a nebo oslovovat jen příjmením. Ve škole se opakoval běžný vztah 
pána a sluhy, otce a dítěte. Ještě v sedmdesátých letech 19. století někteří učitelé 
vyžadovali, aby jim děti líbaly ruce, jak píše V. Holek.

Vzdělání bylo po osvícenské etapě učení pomocí skupinové práce 
s důrazem na pochopení na začátku 19. století vráceno k nepřemýšlivému memo-
rování a učení nazpaměť. Tento systém jistě neprospíval nadanějším žákům, 
ale vedl i u průměrných žáků k tomu, že děti se po letech čtení stejných textů 
z čítanek naučily místo čtení text nazpaměť a naučné příběhy mohly odříkávat 
zpaměti. Podobně tomu bylo i u psaní, méně u počtů. Takže jen chápavější 
a vytrvalejší jedinci se opravdu trivium naučili; zda a jak je využili ve svém lokál-
ním prostředí, o tom mnoho nevíme.
15  VESELÁ, Z.: Vývoj české školy...
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Teprve na konci šedesátých let 19. století se poslušnost považovala 
za méně významnou (čtvrté místo ve vyjmenovaných cílech školy, a to za vůlí 
k dobrotě, šlechetnosti a pracovitosti). Zrušily se tělesné tresty. Již od třicátých 
let se postupně rozšiřovala výuka reálných předmětů a zákonem z roku 1869 se 
vytvořila ucelená soustava základního vzdělání (navazující měšťanky). Na jedno-
ho učitele bylo stanoveno nanejvýš 80 dětí, ovšem v praxi se ukazovalo, že ještě 
kolem roku 1900 bylo ve třídě i 100 žáků. Byl změněn obsah výuky i její meto-
dika, školy byly vybavovány názornými pomůckami a kabinety.

Zavedením všeobecné školní docházky se i v Rakousku posunula hra-
nice kulturního vlivu západních zemí směrem na východ, odpoutáním školy
od církve v roce 1869 a usoustavněním organizace obecného školství se postoupi-
lo dále v podmínkách pro kultivaci obyvatelstva.

Ale jak nejširší vrstvy populace přijímaly „vnucené“ vzdělávání? V Ná-
stinu sociálního vývoje jsme konstatovali, že vzdělanost zřejmě závisela především 
na školní docházce.16 Její obecně známá nedostatečnost plynula z nízké kulturní 
úrovně většiny populace, která nové znalosti k životu nepotřebovala, většinou 
je neměla kde uplatnit. Chyběla motivace, rodiče z venkovských dolních vrstev 
prokazatelně až do sedmdesátých či osmdesátých let 19. století neuvažovali 
o tom, že by jejich děti neměly následovat jejich životní kariéru. Povolání se dědila. 
Již před zavedením všeobecného školního vzdělání v roce 1774 Kindermann 
zlehčoval důvody rodičů, kteří neposílali děti do školy. Vymlouvali se i řemeslníci, 
že děti potřebují jako pomoc při řemesle: rukavičkář, tkadlec, rolník, ale i matka, 
ta zase ke hlídání mladších dětí. V zimě se uvádělo, že děti nemají dostatečné 
oblečení. Tyto důvody se pak stále objevovaly až do konce 19. století v rodinách 
dělníků a nádeníků, ale již ne v prostředí řemeslníků a živnostníků, kde vzdělání 
bylo součástí profesní přípravy. Ke konci 18. století totiž nebyla pravidelná školní 
docházka ani na hlavních a normálních školách, kam chodily děti řemeslníků, 
obchodníků a byla vynucována „shora“: nařízení z roku 1786 přikazovalo, aby
do učení nebyl přijat žádný chlapec, který se nevykáže alespoň dvouletou 
návštěvou hlavní nebo normální školy.17

Podle zákona o všeobecné školní docházce Marie Terezie nemusely
do státních škol chodit děti, které měly domácího učitele; k návštěvě veřejných 
škol neměl být nikdo nucen. Ovšem místní světský školní dozor volený ve městě 
nebo určený vrchností měl za povinnost dohlížet na řádnou docházku dětí 
a potulující se děti k návštěvě školy nutit. Místnímu příteli dětí také odevzdával 
učitel přehled o dětech, které do školy nechodily. Kindermann si uvědomoval, že 
k docházce do školy je třeba motivace, kterou na své škole v Kaplici zvýšil tím, 
že děti učil hudbě a krasopisu. Tyto předměty měly zajistit zájem rodičů i žáků, 
protože úhledný rukopis doporučí i obyčejného člověka a děti hrající v kostele 
povzbuzují rodiče, aby je posílali do školy (rádi hudbu poslouchají), a protože 
některé z nich mohou být přijaty do seminářů nebo nadací.

Záleželo také na osobnosti učitele: podobně jako Kindermannovi se 
podařilo zlepšit docházku dětí, tak i Jan Jakub Ryba dokázal v roce 1788 „v krát-

16  MACHAČOVÁ, J. - MATĚJČEK, J.: Nástin sociální ho vývoje českých zemí 1781-1914. Opava 
2002, s. 117-127.

17  GABRIEL, V.: Obrázky ...z uplynulých století, s. 87 a týž: Obrázky ... z XVIII. a XIX. století.., s. 25.
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kém čase“ po nástupu do funkce farního učitele zdvojnásobit počet dětí ve škole. 
Z původních 60 jich začalo navštěvovat školu 120 ze 300 školou povinných.
J. J. Ryba chtěl naplňovat i nový oběžník, který žádal zlepšení školní docházky 
a nařizoval, aby děti pomáhaly při polních pracích jen po dobu nevyhnutelnou, 
a zakazoval, aby pásly dobytek na úkor školní docházky. Získal pod dokument 
podpisy rodičů, a tak je zavázal, aby své děti do školy posílali.18

Ještě v padesátých letech nenavštěvovalo podle šetření dvaceti devíti 
katolických škol v Praze vyučování asi 2 000 dětí pražské chudiny, což bylo 14%
ze všech dětí školou povinných; přitom evidence zřejmě byla nedbalá. Podobně
dokládá nedefinovaná statistika pro Čechy k roku 1853 velké úlevy ve školní 
docházce, a naopak překvapivě malý podíl dětí zanedbávajících výuku. V Čechách 
tehdy bylo 3 431 obecných škol, 49 dívčích, celkem tedy 3 543 školy. Kromě toho 
opakovacích (nedělních) škol bylo 3 513, to znamená, že hodně velká část dětí měla 
úlevy ve školní docházce, zřejmě pracovala a chodila jen sezónně nebo poslední 
roky do školy nechodila. Poměr upřesňují čísla o počtu žáků pro celé Čechy, kde 
ve stejném roce bylo 585 497 dětí povinných denní školní docházkou a 228 155 
dětí, které měly povoleno navštěvovat jen nedělní školy. To znamená, že 28% dětí 
z celkového počtu všech školou povinných dětí mělo školní úlevy, navštěvovalo jen 
nedělní vyučování. Překvapivě nízký je podíl dětí ve srovnání s šetřením pro Prahu, 
které školní docházku zanedbávaly. Z žáků povinných do denních škol absentovalo 
v roce 1853 26 974, tj. jen 3,3% ze všech dětí školou povinných.19 Děti pracující 
v továrnách chodily jen do nedělní školy a později po novele v roce 1883 využívali 
rodiče často možných úlev, které zkracovaly osmiletou školní docházku o dva roky; 
v některých případech (úmrtí živitele) úřady vydaly povolení k práci i pro mladší 
děti, jak píše František Halas starší. V továrnách pak podle hlášení továrních 
inspektorů děti automaticky odpovídaly: „bylo mi již 12 let“. Právě nedostatek moti-
vace v dolních vrstvách vedl k tomu, že rodiče viděli především přispění výdělku 
z dětské práce do rodinného rozpočtu, než vzdělání dětí, protože šance na jeho 
využití v dostupných nekvalifikovaných profesích byla nepotřebná i na konci
19. století. Potvrzují to například zmiňované paměti V. Holka, syna nádeníka 
(narozen 1867), zatímco František Halas starší, narozený o deset let později, syn 
původně domáckého tkalce, již jako chlapec měl dostat lepší vzdělání než jeho ses-
try, měl chodit do německé školy, aby měl v životě větší šance. Zvláště však pozice 
kvalifikovaného dělnictva se již přesunuly z hranice pouhého přežívání a uspo-
kojování základních biologických potřeb do stadia saturování i zbytných potřeb 
a vytváření prestiže skupiny, což vedlo k upřednostňování vzdělání, k přeměně 
z orientace na současnost, momentální potřeby, na orientaci na budoucnost,
na budoucnost dětí. Děti především z těchto dělnických rodin již chodily
i na střední školy a tvořily ve školním roce 1890-1891 10%, zatímco děti živnostníků 
a jiných ekonomicky samostatných 54% a děti úředníků 29%.20

18  STRNAD, E.: Didaktika..., I, s. 94-5.
19  Výpočet z údajů na s. 13, viz STRNAD, E.: Didaktika..., II. díl. a z údajů na s. 45-46 viz GABRI-

EL, V.: Obrázky ... z XVIII. a XIX. století.
20  MACHAČOVÁ, J. - MATĚJČEK, J.: Nádeníci v českých zemích v druhé polovině 19. století. 

Analýza vzpomínek V. Holka. Slezský sborník 1994, č. 2, s. 93-105; MACHAČOVÁ, J.: Vzpo-
mínky brněnského textilního dělníka z let 1885-1913. F. Halas, st., Kemka. In: Studie k soci-
álním dějinám 19. století, 6, Opava – Praha – Kutná Hora, 1996, s. 63-100; KRÁLÍKOVÁ, M. 
- NEČESANÝ, J. - SPĚVÁČEK, V.: c.d., s. 42.
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Dalším důvodem, proč děti nechodily do školy, byly náklady na školu. 
V roce 1770 bylo školné podle Kindermanna týdně 6,5 kr. Učebnice pro elemen-
tární školy byly jednotné pro celou říši a v jednotlivých zemích měly zemské 
školské komise právo je vydávat. Ujala se zásada, že ze zemského knižního skladu 
se vždy z tisíce knih čtvrtina rozdávala chudým žákům triviálních škol. Ti je směli 
užívat jen ve škole (potvrzeno dekretem pro Čechy z roku 1776). Přitom učebnice 
pro nejmenší stála 7 kr a dva díly čítanky celkem 28 kr, evangelium podle kvality 
22 nebo 40 kr. Pro druhou třídu představovaly náklady na učebnice 58,5 kr (první 
a druhý díl čítanky 23 kr, evangelium 22 kr, pravopis a početnice za 12,5 kr).21 
Podle nařízení z roku 1788 měli školné platit rodiče buď týdně, nebo měsíčně, 
a pokud se v platbách opozdili, pak zámožní měli platit dvojnásobek a chudí si 
školné odpracovat bezplatně pro obec. V roce 1807 bylo nejnižší školné stanoveno 
na 2 kr.22 Později byli chudí žáci zbaveni povinnosti školné platit. Výši školného 
na dítě v Praze v roce 1856 lze vypočítat z následujících údajů: 3 300 pražských 
dětí se učilo v soukromých školách a jejich rodiče tedy neodváděli obci školné, 
obec tedy nedostala vyčíslených 10 000 zl; jedno dítě by mělo ročně zaplatit asi
3 zl, tj. týdně asi 3,5 kr. V roce 1862 přešla povinnost platit školné na obce.23

Od roku 1871 byli učitelé placeni ze zemských peněz.
Základním důvodem tedy, proč byla školská docházka sporadická, 

byla chudoba, nízká sociální pozice a z nich plynoucí motivace a vzory chování. 
Většina poddaných na venkově ke konci 18. století buď pracovala pod dohledem 
a s přinucením, nebo robotovala za sedláky (nechali se najmout); jen čeládka 
uměla pravidelně pracovat, zatímco ostatní neuměli žádnou speciální činnost, 
paběrkovali a snažili se tak zajistit minimální obživu. Po zrušení nevolnictví se 
ukázalo, že nedošlo k rychlému stěhování a odchodu z panství, protože neby-
lo kam a protože se vesničané báli všeho cizího, neměli s tím žádné zkušenosti. 
Kindermannovo úsilí o „soběstačnost“ triviální školy souviselo s dobovou snahou 
využít pracovních sil chudých k obživě, naučit chudé pracovat v donucovacích 
pracovnách a chudobincích místo žebrání. Ještě ve třicátých letech se uvažovalo 
o specializaci elementární školy pro přípravu na povolání před všeobecnými 
znalostmi a ještě v padesátých letech existovaly 102 industriální školy v Čechách 
jako pozůstatek původního Kindermannova záměru. Zaměření obecných škol
na vzdělání k přípravě na povolání se opakovaně vracelo v požadavcích veřejnosti 
až do sedmdesátých let.

Dalším faktorem, který ovlivňoval postoje dolních vrstev ke vzdělání byl 
nedostatek motivace. Lokální prostředí a omezenost na život vesnice vedlo k opa-
kování tradičních vzorů chování získaných ze životní praxe. I nižší střední vrst-
vy získávaly podněty pro své profese a informace o realitě každodenního života 
mimo své rodiště především z osobní zkušenosti, z tovaryšských vandrů, zatímco 
podobné informace venkované migrující za prací do uhelných revírů nepotřebovali 
ani ke konci 19. století.

Vzory chování, hlavně obecně dlouhodobě udržované patriarchální vzta-
hy v rodinách dolních vrstev, vedly k respektování a poslušnosti, otců, rodičů, 

21  GABRIEL, V.: Obrázky ... z XVIII. a XIX. století, s. 6-7.
22  STRNAD, E.: Didaktika... I., s. 95; TROJAN, J.: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. stole-

tí. Brno 2000, s. 108.
23  STRNAD, E.: Didaktika..., II, s. 11-12.
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jejich názorů. A hlavně k jejich opakování v další generaci. Dítě mělo poslou-
chat „jako pes“ v rodinách nádeníků ještě v sedmdesátých letech. Vzory chování 
sloužily jako „berličky“ v řešení běžných situací. Znalosti získané ve škole nebyly 
takto využitelné.

Na vztah ke vzdělání žáků měla vliv i osobnost učitele a jeho vzdělanost. 
Rozdíly mezi učiteli byly dlouhodobě velmi velké. Souvisely také s pracemi a po-
vinnostmi učitele pro církev a obec, takže řada učitelů vykonávala své povolání jen 
jako povinnost, i když známe příklady především vynikajících a dobrých učitelů, 
na které se vzpomínalo.

Závěr
Všeobecná školní docházka byla základem budování fungující společnosti ori-
entované na rozvoj. Ve školství a výchově (socializaci) mládeže se uplatňovala 
kombinace vštěpování obecných znalostí „o světě“, které považovala pro většinu 
populace za vhodné vládnoucí vrstva, vedle odborných znalostí a dovedností pro 
budoucí povolání, a sociálně stejně zaměřených obecných vzorů chování, které 
měly zajistit konformitu nových generací, sociální smír a bezporuchové fungování 
společnosti v intencích vedoucích vrstev.

Míra a rozsah vzdělání byly v praxi jakýmsi kompromisem, protože 
většina populace (nejméně 75%) prožívala především sublokální existenci ome-
zenou na rodinu a nejbližší okolí, které se v 1. polovině 19. století měnilo málo - 
neměla proto motivaci k získání vzdělání, neměla o vzdělání zájem, nepotřebovala 
ho. Industriální školství zaměřené na výchovu k povolání (návyk na pravidelnou 
práci) mělo v praxi omezený rozsah, ale opakovaně se po něm volalo až do sedm-
desátých let 19. století. I ve 2. polovině století převažovaly stále jednoduché výrob-
ní technologie, které nevyžadovaly u většiny dělnictva ani základní vzdělání.

Školní výchova mohla jen málo ovlivnit konkrétní sociální postoje, 
které mladí lidé získávali po svém příchodu do praktického života. Mohla ale 
i natrvalo vytvořit takové, pro něž mládež neměla oporu ve vlastní bezprostřední 
zkušenosti: při sublokální nebo lokální existenci většiny populace to byly po-
stoje k vzdálenějšímu světu - k církvi, vlasti, státu, panovníkovi, národu, bohu, 
příslušníkům jiného národa, s nimiž „obyčejný člověk“ nepřicházel do styku. Tyto 
z hlediska vedoucích vrstev žádoucí konformní postoje se utvrzovaly opakováním 
obecně uznávaných „věčných pravd“, proti kterým se neprotestovalo nejen pro 
nedostatek vlastní zkušenosti, ale i pro absenci zájmu, a také proto, že tvořily 
soubor postojů prestižních skupin, do nichž bylo žádoucí se dostat: pro vesničany 
a dělnictvo to byly střední vrstvy, pro děti sféra dospělých.
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Zusammenfassung

Wer einzig kennt, was ist rings um ihn,
der bleibt immer das unwissende Kind...

Jana Machačová – Jiří Matějček

Die Autoren konzentrieren sich auf die Vorstellungen der Eliten der Kenntnis 
davon, was die einzelnen Stände und Schichten der Gesellschaft kennen sollen, welche 
Informationen und Kenntnisse, auch für die Ausführung, die die Zentralgewalt wählte. Der 
allgemeine Schulbesuch war die Grundlage des Baues der funktionierten Gesellschaft, die auf 
die Entwicklung orientiert wurde. Das Maß und der Umfang der Bildung waren doch einen 
Kompromiss, weil die arme Landbevölkerung (mehr als 75% der Population) kein Interesse 
für die Bildung hatte, sie hatte keine Motivation zu der Ausbildung der Kinder, weil sie in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts meistens in der sublokalen Existenz lebte; sie lebte für 
ihre Familie und nächste Umgebung. Noch am Ende des Jahrhunderts brauchte die Mehrheit 
der armen Population keine Bildung, weil die Arbeitstechnologien ständig einfach waren. Die 
Schulerziehung pflegte in den Beispielen des Verhaltens die Konformität zu der herrschenden 
Macht, Staat, Gott, Heimatland, aber die Sozialstellung gewannen sich erst in dem praktischen 
Leben. Langfristig erhielten und pflegten sie die patriarchalen Vorbilder des Verhaltens.

(překlad Lenka Králová)
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VPLYV ŠKOLSTVA NA ZMENY JAZYKOVÝCH A NÁRODNOSTÝCH POMEROV 
VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH (BANSKÁ BYSTRICA A BÉKEŠSKÁ ČABA) 

V DRUHEJ POLOVICI 19. STOROČIA

MIROSLAV KMEŤ

 Uhorsko (aj v 19. storočí) bolo markantným príkladom multietnickej 
krajiny, v ktorej dochádzalo k mnohorakým procesom vzájomného kultúrneho 
ovplyvňovania, včítane akulturácie častí niektorých národností. Navyše proce-
sy etnických zmien boli iniciované cielenou a usmerňovanou politikou admini-
stratívy od úrovne mestskej a župnej správy až po úroveň parlamentu a vlády. 
Idea uhorského politického národa sa spájala s maďarským etnickým obsahom 
a nemaďarské menšiny sa chápali ako bezperspektívne a mali sa asimilovať.1 
Zložitý historický vývoj Monarchie v polovici 19. storočia ovplyvnil aj oblasť pôso-
benia miestnej administratívy a miestneho školstva v rôznych častiach krajiny.
 Charakter multietnickosti mali aj mestá Banská Bystrica a Békešská 
Čaba. Zbližovalo ich súžitie viacerých etník a koexistencia viacerých jazykov, ale 
aj väzby medzi evanjelickými cirkevnými obcami. Obe mestá, resp. ich regióny 
sa však dosť odlišovali z geografického, hospodárskeho, historického i právneho 
hľadiska. Banská Bystrica bola slobodným kráľovským mestom od r. 1255, avšak 
Békešská Čaba naproti tomu bola mladým mestom, práva agrárneho mesta zís-
kala až v r. 1840. V súčasnosti počtom obyvateľstva porovnateľné mestá sa v 19. 
storočí odlišovali aj v tomto zmysle. Banská Bystrica patrila skôr k menším mes-
tám. V roku 1858 mala 5 243 obyvateľov, z toho 4 221 Slovákov, 978 Nemcov a 44 
Maďarov.2 Békešská Čaba mala roku 1857 až 26 705 obyvateľov, z toho 20 671 
Slovákov, 4 856 Maďarov, 501 Rumunov, 426 Židov, 201 Rómov a 50 Nemcov.3 
Z uvedených údajov vidieť, že Békešská Čaba bola etnicky pestrejšia, v Banskej 
Bystrici tvorili Maďari len veľmi malú časť obyvateľstva, naopak v Békešskej Čabe 
žil len nízky počet Nemcov.4 Banská Bystrica ležala v dominantne slovenskom 
prostredí, Békešská Čaba zasa v širšom maďarskom prostredí, aj keď mala i slo-
venské vidiecke zázemie. Z hľadiska náboženského zloženia v Banskej Bystrici 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  ŠKVARNA, D.: K otázke národnostných menšín v 19. storočí v Uhorsku, resp. Monarchii. In: 
275 rokov v Sarvaši. Sympózium o Slovákoch v Maďarsku, Sarvaš 1997. Békešská Čaba: 
SVÚ, 2001, s. 147.

2  Hof-und Stadts-Handbuch des Kaiserthumes Östereich für das Jahr 1858, s. 136.
3  HAAN, Ľ.: Pametnosti Békeš-čabánske. Pešť 1866, s. 43.
4  V r. 1857 z počtu 26 705 obyvateľov B. Čaby tvorili Slováci 77,2% a Maďari 18,5%. Podľa 

sčítania ľudu z r. 1920 mala už B. Čaba 46 633 obyvateľov, z toho 24 710 Slovákov (52,98%) 
a 21 407 Maďarov (45,9%). FÁBRY, K.: O porovnaní štatistík. In: Čabianska čítanka I. / Csa-
bai olvasókönyv I. Békešská Čaba: SVÚ, 1996, s. 116. Mesto Banská Bystrica nedosiahlo taký 
nárast populácie, r. 1919 malo len 10 734 obyvateľov. PISOŇ, Š a kol.: Slovník obcí Bansko-
bystrického okresu. Banská Bystrica 1968, s. 135.
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prevažovali katolíci a v Békešskej Čabe evanjelici. Porovnanie uvedených miest 
uvádzame ako jednu z ukážok komparácie dobových procesov.
 V oboch mestách sa už v prvej polovici 19. storočia úspešne rozvíjalo 
školstvo (hlavne v 40. rokoch), prirodzene, Banská Bystrica mala v tomto smere 
dlhšiu tradíciu. Školy boli zásadne rozdelené konfesionálne, aj keď sa ojedinele 
objavili pokusy o spojenie v oblasti školských inštitúcií.5 Tzv. nové Ratio edu-
cationis (1806) potvrdilo pre ľudové školy zásadu, že sa má vyučovať v jazyku 
príslušnej národnosti. Zároveň však akceptovalo uznesenia uhorského snemu 
(1791, 1792), aby sa na vyšších školách maďarčina vyučovala ako povinný pred-
met a aby učitelia ľudových škôl ovládali maďarčinu a mohli ju aj vyučovať. Nie 
je známy rok, kedy sa aj v Banskej Bystrici začala maďarčina vyučovať. V správe 
zo školského roku 1822-1823 bolo uvedené, že v miestnej katolíckej ľudovej škole 
sa vyučuje po slovensky a po nemecky, ale pritom sa žiaci učili čítať a písať i po 
latinsky a po maďarsky.6 Ešte niekoľko desaťročí predtým bol v Banskej Bystrici 
výraznejší podiel nemeckého obyvateľstva, citeľný aj v školskej praxi. Markantné 
zmeny v etnických pomeroch reflektovala aj kanonická vizitácia biskupa Jozefa 
Belánskeho r. 1829.7

 Po potlačení maďarskej revolúcie už koncom r. 1849 sa namiesto ma-
ďarčiny znovu v Banskej Bystrici úradne používala nemčina. V slovenčine sa vy-
dávali len ročné školské správy (1850-1851, 1852-1853). Pri vyučovaní náboženstva 
sa v správach uvádzali ako vyučovacie jazyky slovenčina („ako materčina“) 
a nemčina. Slovenčina bola uvedená aj pri ďalších predmetoch a v nasledujúcich 
rokoch v praxi vytláčala nemčinu. Maďarčina bola do výučby zavedená v r. 1853 
a nemčina sa v zásade vyučovala už len ako predmet. Vyučujúci zohľadnili tak 
národnostné zloženie svojich žiakov, aktuálnu politickú situáciu (resp. i „vôľu“ 
miestnej administratívy), ako aj vlastné národné cítenie.
 Dianie v školstve ovplyvnili konkrétne politické udalosti, roku 1860 to 
bolo vydanie Októbrového diplomu. Realitou sa stalo viacero zmien, v školstve sa 
stále viac posilňovalo vyučovanie a používanie maďarčiny a pestovanie uhorského 
vlastenectva. Úradné spisy a tlačivá sa všetky už viedli po maďarsky, ale v školskej 
praxi sa používanie maďarského jazyka uplatňovalo pomalšie. V školskom roku 
1862-1863 sa napr. na banskobystrickej ľudovej chlapčenskej škole slovenčina 
používala a vyučovala na 19 hodinách týždenne, nemčina na 13, maďarčina na 6 
a latinčina na 1 hodine,8 avšak tento pomer sa v nasledujúcich rokoch, zvlášť po 
vyrovnaní, menil v prospech maďarčiny. Zaujímavé údaje o zmenách etnických 
pomerov v meste poskytli podrobne vedené štatistiky školopovinných detí.
 V r. 1853 bolo v Banskej Bystrici 601 žiakov katolíckych ľudových škôl, 
z toho 61% Slovákov (367), 29% Nemcov (174) a 10% Maďarov (60), ale v nasledu-
júcich rokoch je percentuálny podiel maďarských žiakov nižší, r. 1855 2,5%,
r. 1860 3,3%, r. 1865 6,6%. K zvyšovaniu podielu žiakov maďarskej národnosti 
došlo až v období dualizmu, r. 1875 17%, r. 1880 27,3%, r. 1900 20,2%, r. 1910 
32,8%, r. 1915 34,5%.9 V priebehu 60 rokov (1855-1915) došlo k výrazným 

5  HREBLAY, A.: Dejiny rím. kat. ľudového školstva v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 1938,
s. 56.

6  HREBLAY, A.: Dejiny ... s. 56.
7  HREBLAY, A.: Dejiny ... s. 62.
8  HREBLAY, A.: Dejiny ... s. 76.
9  Viď štatistické tabuľky. HREBLAY, A.: Dejiny ... s. 82.
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zmenám v národnostnom zložení obyvateľstva mesta, čo sa odrazilo aj v počtoch 
školopovinných detí (Nemci stratili až 27%, naopak Maďari získali až 32%). Podiel 
Slovákov na počte obyvateľov nezaznamenal napohľad výraznejší rozdiel (aj keď 
registrujeme prírastok), išlo o úbytok len o 2-5% v podiele žiakov ľudových škôl. 
Zjavne predovšetkým banskobystrickí Nemci si v jednej – dvoch generáciách os-
vojili maďarskú identitu z hľadiska národnostnej aj jazykovej príslušnosti.
 Maďarizačné tendencie sa výraznejšie prejavili v školstve zvolenského 
evanjelického seniorátu začiatkom 40. rokov, predovšetkým v dôsledku úsilia gr. 
Karola Zaya. Zvolenský seniorát (podliehajúci vplyvu významných šľachtických 
rodín) privítal zavedenie maďarčiny za úradný jazyk seniorátu.10 Z tejto skutočnosti 
sa ďalej odvíjalo presadzovanie maďarčiny vo výučbe. Zavedenie školskej reformy 
Entwurf (1851) umožnilo popri nemčine, latinčine a maďarčine aj vyučovanie 
slovenského jazyka a čiastočne slovenské vyučovanie. Nový organizačný poriadok 
sa vzťahoval iba na stredné a vyššie školstvo a v Uhorsku len na katolícke školy. 
Školy protestantských cirkví ostali v ich autonómnej správe.
 Koncom 50. rokov sa predstavitelia slovenskej evanjelickej inteligen-
cie v Banskej Bystrici usilovali rozšíriť a poslovenčiť evanjelické gymnázium 
(ako svedčí napr. Sládkovičova korešpondencia). Ich úsilie však napokon bolo 
neúspešné.11 V 60. rokoch, v čase výraznej aktivizácie slovenského národného 
hnutia, sa čiastočne zmenili pomery na banskobystrickom evanjelickom gym-
náziu. Zásluhou profesorov Ľ. Grossmana, A. Heinleina a B. Baltíka sa žiaci 
jednak vyučovali po slovensky a jednak sa u nich usilovali prebúdzať národné 
cítenie, pritom cieľavedome spolupracovali s profesormi katolíckeho gymnázia pri 
rôznych akciách. Kým v 50. rokoch sa učilo najmä po nemecky a slovenčina mala 
len postavenie pomocného jazyka, v 60. rokoch sa slovenčina stala povinným 
vyučovacím predmetom.12

 Zvlášť priaznivé podmienky z hľadiska proslovenskej orientácie malo 
v rámci banskobystrických škôl štátne katolícke gymnázium. V 50. rokoch bolo 
účinne podporované viacerými sponzormi a priaznivcami13 v súvislosti so známy-
mi aktivitami diecézneho biskupa Štefana Moysesa, ktorý plánoval urobiť z Ban-
skej Bystrice centrum slovenského národného školstva. Podobne biskup Moyses 
postupoval aj v prípade ďalších škôl, včítane ľudových, podporoval diecézny semi-
nár a z jeho iniciatívy vznikla v meste aj preparandia14 a pri gymnáziu a preparan-
dii alumneum. Vyučovacím jazykom (hlavne na gymnáziu a v preparandii) mala 

10  RICHTER, O.: Príspevok k dejinám gymnázia v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 1978,
s. 19.

11  RICHTER, O.: Banskobystrické gymnázium. Martin 1983, s. 24.
12  MARTULIAK, P.: Banská Bystrica ako významné centrum vzdelávania od stredoveku po súčas-

nosť. Banská Bystrica 1999, s. 27.
13  K nim patrili napr. J. E. Purkyně, J. Krejčí, B. Němcová, ktorí prispeli do zbierok gymnázia 

viacerými exponátmi a hodnotnými knihami. Kontakt s nimi sprostredkovali českí profesori 
banskobystrického gymnázia ako M. Růžička, V. Vařečka, J. Rožek, J. Kříž, V. Vlček, A. Fran-
ta, V. Zenger, V. Matura.

14  V Banskej Bystrici vznikla katolícka preparandia v školskom roku 1856-1857. Výučba začala 
4. novembra 1856, ale oficiálne otvorenie preparandie sa uskutočnilo až 1. januára 1857. 
Miestodržiteľská rada v Bratislave vymenovala za riaditeľa ústavu Fraňa (Františka) Mrázka. 
Štátny archív v Banskej Bystrici – Pobočka Banská Bystrica (= SABB – PBB), fond MBB,
sig. 1296, čís. škatule 145. Aj keď vyučovacím jazykom školy bola slovenčina (resp. v praxi 
čeština) školská agenda sa viedla prevažne po nemecky a čiastočne po maďarsky.
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byť jednoznačne slovenčina, avšak kým neboli k dispozícii slovenské učebnice 
„maďarskému výkladu mal predchádzať výklad v slovenskej reči.“15

 Podľa výnosu školských úradov (z 10. 4. 1850) sa vyučovacím jazykom stal 
jazyk, ktorým hovorila väčšina žiakov, ale konkrétna realizácia bola na učiteľoch. 
Situáciu komplikoval nedostatok učebníc (používali sa teda skôr české a nemecké 
učebnice), ale predovšetkým problém slovenského vyučovacieho jazyka, pretože 
práve v tom čase kulminovali spory o podobu kodifikácie spisovného jazyka. 
V programe gymnázia z r. 1852-1853 bol uvedený ako vyučovací „jazyk sloven-
ský“, v školskom roku 1853-1854 sa uvádzal „jazyk československý“.16 Samotná 
podoba jazyka spočiatku závisela najmä od toho, či bol „učbár“ Čech alebo Slovák, 
ale neskoršie sa zrejme akceptovanou normou stala Hattalova Krátka mluvnica 
(vyšla 1852). Podľa štatistického prehľadu národnostného zloženia študentov gym-
názia na konci školského roku 1852-1853 väčšina študentov, okrem niekoľkých 
výnimiek, boli Slováci.17 V uvedenom roku sa zo živých jazykov žiaci učili hlavne 
nemčinu a slovenčinu, maďarčina sa vyučovala len ako nepovinný predmet
1 hodinu týždenne. Situácia sa zmenila v októbri 1861 po výrazných personál-
nych zmenách v pedagogickom zbore. Učebný plán pre školský rok 1861-1862
potvrdil supremáciu maďarčiny (vyučovala sa ako predmet na 5 hod. týždenne 
v 1. ročníku, v ďalších ročníkoch po 4 hod. týždenne). Už v nasledujúcom roku 
sa však pomery na škole znovu zmenili, najmä v dôsledku úsilia biskupa Š. Moy-
sesa. Miestodržiteľská rada výnosom č. 12938 z 30. 6. 1862 nariadila zaviesť na 
škole 3 vyučovacie (a úradné) jazyky. Nový riaditeľ Martin Čulen dokázal presadiť 
dominantné postavenie slovenčiny, t. j. v podstate opätovné poslovenčenie školy. 
Väčšina predmetov sa vyučovala po slovensky a zo slovenských učebníc, ale 
matematika a fyzika sa učili po nemecky a dejepis a filozofia (okrem predmetu 
maďarský jazyk a literatúra) v maďarčine.18

 K ďalším zmenám došlo na konci školského roka 1866-1867 a v nasledu-
júcich mesiacoch pod vplyvom nových štátoprávnych pomerov. Silné pozície v ad-
ministratíve mesta i Zvolenskej župy mali stúpenci maďarizácie ako mešťanosta 
Kazimír Wachtler, župan Anton Radvanský a podžupan Béla Grünwald. Kampaň 
proti slovenskému vyučovaniu sa viedla z rôznych pozícií a zvlášť markantná 
bola hlavne v tlači. Hlavnými argumentami boli „slovenský, nemaďarský duch“, 

15  Podľa Emila Jurkovicha. RICHTER, O.: Banskobystrické ... s. 46.
16  Napriek niekedy ostrejším podobám sporov medzi slovenskou a českou orientáciou v otázke 

spisovného jazyka si slovenskí národovci uvedomovali vzájomné väzby. Svedčí o tom napr. 
i úryvok z listu J. Kalinčiaka J. K. Viktorínovi z 12. 1. 1861: „Z potvárania žeby ste maďari-
zuval, si nerobte nič, len hľaďte, aby kvôli neistému maďarskému priateľstvu naši páni v Pešti 
a Budíne tak ostro proti Čechom nevystupuvali. To nevedie k ničomu. Maďari sa dobrí politici, 
a užijú naše slabosti vtedy keď ím je to treba, mysliac, uži času, jako hus klasu, keď ím ale čas 
prejde nuž budú iste tí starí, bo maďarstvo so slovanstvom sa už z inštinktu nikdy spojiť nemô-
že, z druhej strany zas jakokolvek, Česi nikdy sa od nás odlúčiť, alebo nás zaznať nemôžu, 
nesmejú.“ In: VONGREJ, P.: Zlomky z romantizmu. Bratislava 1982, s. 314-315.

17  Zo 103 študentov bolo 91 Slovákov (a Čechov), 5 Nemcov, 4 Maďari, 2 Chorváti a 1 Slovinec. 
Podľa Programmu zo školského roku 1852-1853.

18  Slovenčina sa používala spolu na 111 hodinách, maďarčina na 48 a nemčina na 36 hodinách. 
NAGY, I.: Obzor prameňov a literatúry k dejinám vyššieho štátneho katolíckeho gymnázia 
v Banskej Bystrici. In: Acta historica Neosoliensia. Tomus 4. Banská Bystrica: UMB, 2001,
s. 19.
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resp. údajné „ruské vplyvy a panslavizmus“.19 Po oficiálnom vyšetrovaní sa re-
alizovali tvrdé sankcie voči pedagógom školy, včítane preloženia do disponibili-
ty a penzionovania. Banskobystrické gymnázium sa pod novým vedením rýchle 
maďarizovalo. Slovenčina sa prestala používať, formálne sa stala len voliteľným 
predmetom. Akékoľvek ojedinelé slovenské národné aktivity boli na škole pre-
nasledované, napr. r. 1876 boli potrestaní niekoľkí študenti za položenie venca 
na hrob básnika A. Sládkoviča a neskôr v r. 1911-1914 ďalší študenti v súvislosti 
s vyšetrovaním tzv. morhistov (členov tajného spolku slovenských národne orien-
tovaných študentov z niekoľkých banskobystrických škôl s názvom Náš kruh bra-
tia a od augusta 1912 Mor ho).20

 V súvislosti s maďarizačnými útokmi proti gymnáziu začali ostré útoky 
aj proti profesorom preparandie. Na valnom zhromaždení dňa 4. júna 1867 bolo 
schválené znenie prosbopisu ministrovi školstva barónovi J. Eötvösovi. Okrem
iného sa v texte uvádzalo: „Podobného ducha a smeru, ba ešte škodlivejšieho vply-
vu ako banskobystrické štátne gymnázium, je tu jestvujúci učiteľský ústav. V tom-
to budúci učitelia sa vychovávajú za panslávskych fanatikov, ktorí ako učitelia 
a obecní notári rozpoltení medzi nižšími vrstvami ľudu, budú odcudzovať, búriť 
a zavádzať pokojný, tichý, doteraz panslávskym ideám neprístupný ľud obecný. 
Na tomto ústave hlásajú sa tie náuky ako na banskobystrickom štátnom gymnáziu 
a profesori usilujú sa týmito istými prostriedkami účinkovať na žiakov. Tu však 
maďarský jazyk je úplne vylúčený a za vyučovací jazyk sa používa čeština, a to 
pre tú príčinu, lebo sám riaditeľ je Čech (F. Mrázek, pozn. aut.) a maďarsky nevie. 
Aj ohľadom tohto dôležitého ústavu predostierame Vašej Excelencii najúctivejšiu 
prosbu, aby odstránením terajších panslávskych profesorov a ustanovením profe-
sorov zmýšľania maďarského tiež ráčila premeniť na ústav ducha maďarského.“21 
Banskobystrická „moysesovská“ preparandia zanikla v r. 1874, ale v posledných 
rokoch už výučba nových učiteľov prebiehala v uhorskom „vlasteneckom“ duchu 
s dominantným postavením maďarčiny.22

 Vytrvalé úsilie maďarizácie v školskej oblasti počas niekoľkých desaťročí 
malo významný vplyv na zmenu národnostných a jazykových pomerov v Banskej 
Bystrici. Z mesta, ktoré bolo v 50. a 60. rokoch centrom slovenských kultúrnych 

19  Priamo v Banskej Bystrici vychádzali v slovenčine maďarónske noviny Svornosť, v ktorých
B. Grünwald opakovane útočil proti slovenským školám. Napr. „Od toho času, ako sa uhorská 
reč stala štátnou rečou a Ján Kollár v jeho Slávy Dcere, kúzelným kvietim poesie ozdobenú 
vystavil tú modlu, toho slávskeho colossa, ktorý s jednou nohou na Urale, s druhou ale na Tat-
rách stojí: započala sa aj v našom dištrikte ohlašovať z jednej strany tá fajta, za slovenskú reč 
horliacich ľudí, ktorí nemohúc to odpustiť maďarovi, že štátnu reč, už následkom jeho rodu, ako 
svoju vlastnú vládze, vystupovali so všeckými prostriedky, nie len vysmievaním, hanením ale 
aj pomlúvaním proti uhorskej reči, dišputujúc sa za podobné práva slovákov...“ Svornosť, roč. 
2, čís. 46, 12. 6. 1874, s. 2.

20  Neveľmi odlišná bola aj situácia na cirkevnom evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Vy-
učovanie slovenčiny sa po vyrovnaní rýchle obmedzovalo, od r. 1876 sa rozhodnutím konventu 
i oficiálne vyučovacím jazykom stala maďarčina. Po slovensky sa vyučovalo len náboženstvo 
(pritom je zaujímavé, že ev. farár Ján Mockovčák bol nadšeným stúpencom maďarizácie). Na-
priek častým príkoriam učiteľ matematiky a fyziky Ján Kmeť udržal na škole slovenčinu ako 
nepovinný predmet až do vydania Aponyho zákonov (1907).

21  Výťah z congregationálneho protokolu Zvolenskej župy z r. 1867, č. 126. HREBLAY, A.: Deji-
ny... , s. 134.

22  Zmienka sa nachádza v liste popredného maďarizátora v Zvolenskej župe Jánosa Klamárika 
zo dňa 7. 9. 1874. SABB – PBB, f. MBB, sig. 2088, škat. 181.
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a politických snažení a ktoré sa malo stať centrom slovenského školstva, sa 
v relatívne krátkej dobe stalo jedným z najznámejších centier maďarizácie. Spo-
mínaná realita nemohla nemať dôsledky aj v národnostnom zložení obyvateľstva 
a v jazykových pomeroch. Štatistiky zo začiatku 20. storočia uvádzali v tomto 
zmysle výrazné zmeny, než tomu bolo niekoľko desaťročí predtým. V r. 1858 tvo-
rili Slováci 80,5%, Nemci 18,7% a Maďari 0,8% obyvateľstva, v r. 1900 klesol počet 
Slovákov na 52,3%, počet Nemcov sa znížil na 12,8% a počet Maďarov sa zvýšil 
až na 33,8% obyvateľstva. Maďarizácia aj prostredníctvom školstva (a to nielen 
vo svetle štatistických údajov) bola pred vypuknutím 1. svetovej vojny v Banskej 
Bystrici úspešná.23

 V r. 1866, keď Ľudovít Haan vydal 2. rozšírené vydanie svojich Pamät-
ností békeš-čabianskych, bolo v Békešskej Čabe 19 škôl, z toho 11 slovenských 
evanjelických elementárnych škôl. Z vyšších škôl v B. Čabe jestvovala vyššia 
meštianska škola pre chlapcov (od 1842) a nižšie štvortriedne gymnázium (od 1864 
- a od 1897 už ako hlavné gymnázium). Školy sa členili z náboženského hľadiska 
na evanjelické (väčšina), rímskokatolícke (3), miestni pravoslávni, hlavne Rumu-
ni, mali vlastnú pravoslávnu školu (od 1837) a čabianski Židia v tom čase viedli 
a financovali svoju súkromnú školu.24 Štátne školy sa v B. Čabe ujali až na konci 
19. storočia. V čabianskych školách v tom čase ešte prevažovala slovenčina, ale 
z rôznych aktuálnych dôvodov sa postupne presadzovala maďarčina, spočiatku 
na báze dvojjazyčnosti. Snahy rozšíriť užívanie maďarčiny v školách boli výrazne 
podporované aj stoličnou vrchnosťou.25

 Charakter maďarskej školy, prvej v B. Čabe, mala vyššia meštianska 
škola (úradne „vyššia maďarská škola“), v ktorej vyučoval Ľ. Haan.26 Vo svojom 
Denníku vysvetlil spôsoby, metódy aj dôvody maďarského vyučovania. Všetka 
výučba prebiehala v maďarčine, a to i výučba náboženstva, čo označil za svoju 
chybu. Zdôraznil, že kvôli dosiahnutiu cieľa, čiže aby sa žiaci dôkladne naučili po 
maďarsky, nikto nesmel hovoriť po slovensky pod hrozbou trestu. Zjavne s odstu-
pom času cítil potrebu túto skutočnosť vysvetliť: „Nechcel som tým dosiahnuť, aby 
sa moji žiaci stali Maďarmi a zabudli svoju materčinu, tobôž aby kvôli maďarčine 
opovrhli svojimi slovenskými rodákmi.“27

 Na čabianskom gymnáziu tiež prebiehala výučba v maďarskom jazyku, 
intenzívnejšie v maďarskom národnom duchu po vyrovnaní. Dolnozemskí Slováci 
po r. 1867 stáli medzi dvoma národnými hnutiami, slovenským a maďarským.28 

23  Akékoľvek slovenské národné aktivity sa už od prvých rokov 20. storočia odohrávali v sused-
ných mestách, vo Zvolene alebo Brezne, nie však v Banskej Bystrici.

24  HAAN, Ľ.: Pametnosti ... s. 74-75.
25  Napr. Uznesenie Békešskej stolice o užívaní maďarčiny v úradoch, kostoloch a školách 

a o spôsoboch jej šírenia medzi nemaďarským obyvateľstvom stolice – prijaté v Gyule 8. 8. 
1832. In: RAPANT, D.: Ilegálna maďarizácia 1790-1840. Martin 1947, s. 174-177.

26  Pred Ľ. Haanom ako prvý v B. Čabe maďarčinu vyučoval bez akéhokoľvek nariadenia
od r. 1833 učiteľ Michal Čorba. CHLEBNICKÝ, J. a kol.: Čabianska čítanka... s. 148. Aj na 
katolíckej škole sa pôvodne vyučovalo po slovensky. Výučbu maďarčiny zaviedol učiteľ Štefan 
Šimko v r. 1856 a od r. 1876 bola jedna z katolíckych škôl maďarská. Podobne od r. 1877 sa 
maďarčina stala jediným vyučovacím jazykom na židovskej škole a taktiež pravoslávna škola 
sa z pôvodne dvojjazyčnej stala jednojazyčnou školou s maďarskou výučbou. Tamtiež s. 120.

27  Haan Lajos naplója. Részletek. Békéscsaba, 1971, s. 51-54.
28  DIVIČANOVÁ, A.: Úvod k etnickému charakteru Sarvaša (mozaika etnických premien). In: 275 

rokov v Sarvaši ... s. 23.
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V B. Čabe sa síce udržali aj slovenské meštianske inštitúcie, ale štátny záujem 
sa dokázal presadiť i v cirkevnej škole akou bolo čabianske gymnázium. Zmeny 
národnostných a jazykových pomerov v dôsledku akulturácie časti obyvateľstva aj 
maďarizácie školstva vypovedá napr. nasledujúci štatistický prehľad 372 žiakov 
zapísaných v školskom roku 1900-1901 do čabianskeho gymnázia. Z národnost-
ného hľadiska bolo z celkového počtu študentov 82,7% Maďarov, 10,4% Slovákov, 
3,6% Nemcov a 3,1% Rumunov. Keďže väčšina evanjelikov v tom čase by mala 
byť slovenského alebo nemeckého pôvodu, resp. väčšina pravoslávnych by mala 
byť rumunského a väčšina reformovaných maďarského pôvodu - zaujímavé údaje 
o zmenách etnickej príslušnosti predstavujú údaje o náboženskom zložení. Z cel-
kového počtu žiakov bolo 35,9% evanjelikov, 28,8% judaistov, 21,7% katolíkov, 
8,7% reformovaných kresťanov a 4,8% pravoslávnych.29 Uvedené údaje nekore-
lujú z hľadiska vyššie spomínaného predpokladu, t. j. zreteľne odrážajú zmeny 
národnostných pomerov.
 Na rozdiel od Banskej Bystrice sa v Békešskej Čabe tak dramaticky neme-
nili jazykové pomery v miestnom školstve, skôr išlo o postupný vývoj ovplyvnený 
celkovou spoločenskou a politickou situáciou v Uhorsku30 v poslednej tretine 19. 
storočia a svojráznou atmosférou súžitia viacerých etník na Dolnej zemi. V Ban-
skej Bystrici došlo nevyhnutne k zrážke slovenského národného hnutia, ktoré 
malo v meste výrazné ambície s cieľom presadiť ho ako kultúrne a politické cen-
trum Slovákov, a miestnych predstaviteľov administratívy, ktorí v zmysle štátnej 
idey jednonárodného a jednorečového Uhorska vystupňovali maďarizačné úsilia 
a dokázali svojich protivníkov s podporou štátnej moci poraziť.31 V konečnom 
dôsledku však či už pokojnejší alebo dramatickejší postup maďarizácie 
jednoznačne ovplyvnili jazykové a národnostné pomery v regiónoch oboch miest. 
Pritom u časti populácie sa zo sociálnych alebo spoločenských dôvodov preja-
vovalo úsilie včleniť sa do majority uhorských občanov etnickou identifikáciou 
odlišnou od skutočnej identity (u niektorých aj v podobe tzv. situačnej etnicity). 
Tendencia k posilňovaniu maďarského etnika bola v oboch mestách zhodná. Aj 
keď ide o pomerne úzku sondu, naznačuje však , že tento trend mal v Uhorsku až 
na výnimky všeobecnú platnosť.

29  CHLEBNICKÝ, J. a kol.: Čabianska čítanka ... s. 124-126.
30  Viacerí návštevníci Uhorska si všímali realitu mnohonárodnostného štátu ako aj snahy vlád-

nuceho národa. Napr. Angličan William Rey (1849) o Maďaroch uviedol: „Svoje idey prenášajú 
zo svojho prostredia dobrých vlastencov do chimerického projektu o olúpení 8 miliónov svojich 
spoluobčanov o ich jazyk, ich národnosť a ich práva ...“ TIBENSKÝ, J. – URBANCOVÁ, V.: Slo-
vensko očami Európy 900-1850. Bratislava 2003, s. 310.

31  Mimoriadne úsilie v tomto smere vyvinul podžupan B. Grünwald, ktorý problematiku maďa-
rizácie aj teoreticky rozpracoval. Podobne jeho priateľ Gustáv Beksics zvlášť zdôraznil úlohu 
miest a školstva pri úspešnom pomaďarčovaní nemaďarského obyvateľstva. „Treba však uro-
biť správny výber pri menovaní jednotlivcov do expozitúr pomaďarčovania. Budú pomaďarčovať 
práve inteligenciu, ktorá predstavuje jadro tunajšej spoločnosti, teda ten element, ktorého čisto 
maďarský charakter potrebujeme.“ BEKSICS, G.: Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným 
zreteľom na naše mestá (1883). Bratislava 2000, s. 63.
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Summary

The influence of system on the changes of lingual and ethnic relations in selected 
regions (Banská Bystrica and Békéscsaba) in the second half of the 19th century

Miroslav Kmeť

 The study is concerned with the comparison of the influence of the school system on 
the changes of lingual and ethnic relations of two towns. Both mentioned towns quite diverge 
from the economic and geographic standpoint, however the fact that most of the populations 
consisted of ethnic Slovaks was drawing them together. In a relatively short period of time of 
50-60 years by the beginning of the 20th century ethnic structure of the population changed for 
the benefit of the Hungarians according to the statistics. The aiming and regulated politics of the 
Hungarian administration from the local and shire council to the plane of the parliament and 
government also in the school area contributed to that, mainly after the Austria – Hungarian 
settlement.
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PROBLEMATIKA ODBORNÉHO A POKRAČOVACÍHO ŠKOLSTVÍ 
V OLOMOUCKÉ OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÉ KOMOŘE

NA POČÁTKU 20. STOLETÍ

PAVEL KLADIWA

 Tato studie časově navazuje na můj příspěvek, zabývající se česko-
německým sporem o podobu olomoucké komory na přelomu 19. a 20. století.1

 V rámci výraznějšího nástupu národnostních rozporů na Moravě 
v devadesátých letech 19. století se objevily rozepře mezi Němci ovládanou olo-
mouckou obchodní a živnostenskou komorou (OŽK) a českými obchodníky 
a živnostníky komorního obvodu. V podstatě se jednalo o boj o pozice na trhu, 
o snahu dosavadních lokálních hospodářských elit „nepustit“ k moci konkurenci. 
Tento boj by nastal i v etnicky homogenní společnosti. Národnostní vymezení mu 
ale dodalo na síle a na viditelnosti, přispělo ke zpolitizování celé kauzy (bylo jedno-
duché, „zastřešit“ často pouhou hospodářskou konkurenci a leckdy snad i vlastní 
prospěch národním zájmem), což ve finální fázi znemožnilo uzavření kompromisu 
přijatelného pro obě strany.
 Od prosince 1901 měla olomoucká komora nový volební řád, díky němuž 
se do ní při volbách v následujícím roce dostala desetičlenná česká minorita. 
V březnu 1903 vstoupil po dlouhých rozepřích v platnost i nový jednací řád,
ve kterém musela německá komorní většina na nátlak vlády učinit minoritě určité 
ústupky. Češi se s dílčími úspěchy rozhodně nehodlali spokojit a pokračovali 
v aktivitě, Němci bránili zuby nehty své pozice. S ohledem na volební řád zůstala 
jejich převaha neotřesitelná až do zániku monarchie, neboť Češi (byť tvořili většinu 
voličstva) ovládali vlivem nižší daňové poplatnosti pouze čtvrtou kurii obchodní 
i živnostenské sekce, delegující dohromady 10 ze 48 komorních členů.2

 Boj o komoru tedy pokračoval s vysokou intenzitou a ani Moravský 
pakt z roku 1905 situaci neuklidnil, neboť reguloval spíše „parlamentní“ život, 
ekonomická, národnostní a kulturní rivalita mezi oběma etniky naopak kulmi-
novala. Olomoucká komora měla být sice jen poradním hospodářským orgánem, 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  KLADIWA, P.: Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 
19. a 20. století. In: Slezský sborník 2005, č. 2 (v tisku).

2  Českou desetičlennou menšinu tvořili v roce 1902 obchodník s papírem a člen ředitelství 
továrny na cukrovinky Antonín Balcárek z Olomouce, obchodník František Lettovský z Mo-
ravské Ostravy, knihkupec Vilém Povondra z Kroměříže, obchodník s železárenským zbožím 
Antonín Zeman z Olomouce, zámečník Eduard Pospíšil z Bystřice pod Hostýnem, řezník Josef 
Špaček z Prostějova, pekař František Tropper z Přerova, stavitel Václav Wittner z Olomouce, 
výrobce obuvnického zboží Adolf Wolf z Prostějova a fotograf August Wüst z Olomouce. V dal-
ších letech se české řady mírně obměnili - nově se objevili soustružník František Zapadlo 
z Přerova a obchodníci Josef Finger a Jan Novotný z Olomouce. Zemský archiv v Opavě, pra-
coviště Olomouc (= ZAOO), fond OŽK Olomouc, kart. 336, i. č. 2752.
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celospolečenské klima však nutně působilo i na ni.
 Jedním z hlavních sporných bodů, v nichž německá komorní většina 
a česká menšina nemohly najít konsensus, byly školské subvence. OŽK podle 
svého uvážení poskytovala příspěvky pokračovacím a odborným školám3 v ko-
morním obvodu. Dvouleté obchodní a průmyslové pokračovací školy byly podle 
zákona povinni navštěvovat všichni učni za účelem dalšího vzdělávání. Školní rok 
začínal nejčastěji v polovině října a končil v polovině dubna, vyučovalo se vždy 
v neděli dopoledne (proto se školám říkalo též nedělní) a dále většinou dva dny 
v týdnu (ráno či večer), celkem obvykle osm vyučovacích hodin týdně. Zřizovatelem 
pokračovacích škol bývaly stát, země, obec nebo soukromý subjekt (podnikové 
školy), všechny uvedené instituce se spolupodílely i na jejich financování, neboť 
školy si na sebe nedokázaly vydělat – školným pokryly jen zlomek nákladů.
 Vypjatý český i německý nacionalismus nemohl nezaregistrovat význam 
školství, neboť právě ono vychovávalo následující generace. Právě z tohoto poznání 
rezultovaly boje o každou korunu pro národní vzdělávací instituce. Při poskytování 
školských dotací musíme rozlišovat mezi státní správou a samosprávou. Státní 
orgány na centrální a zemské úrovni si nemohly dovolit stranit jedné či druhé 
straně, samosprávné instituce, tedy obecní výbory i obchodní a živnostenské ko-
mory, už tak nestranné nebyly – ty ovládané Čechy stranily českému školství, 
německé zase německému. Němci jako daňově výkonnější etnikum ovládali eko-
nomicky významnější lokality a mohly tam více podporovat národní školství. 
Například v převážně českých Vítkovicích fungovala pokračovací škola těžířstva 
a v roce 1896 založila průmyslovou pokračovací školu, na jejímž financování se 
dále podílely stát, země a olomoucká komora. Vyučovacím jazykem byla němčina, 
a proto byl vedle zákonných dvou ročníků pro některé žáky ještě otevřen přípravný 
kurs, zaměřený právě na zvládnutí vyučovací řeči. Germanizační úmysl byl v tom-
to případě zcela zřejmý.4

 V podobných intencích se dlouho vyvíjelo i pokračovací školství v Němci 
ovládané olomoucké OŽK, byť na rozdíl od obecní samosprávy zde dlouhodobě 
působil jistý tlak ke kompromisu, vyvíjený ze strany státních orgánů. Přesto se 
německá majorita snažila rozvoj českého školství co nejvíce blokovat.

 Nejmarkantněji se německá převaha projevila v případě obchodní aka-
demie v Olomouci.
 V létě 1904 projednávala komora zprávu svého stálého výboru o spojení 
dvojtřídní komunální dívčí obchodní školy v Olomouci s německou obchodní aka-
demií tamtéž [oba ústavy již dříve sídlily v jedné budově - pozn. aut.] a o změně 
organizačního statutu posledně jmenovaného ústavu (jehož byla komora spolu 
s městem Olomoucí spoluvlastníkem v poměru 1:1). Ve zprávě se uvádí, že „Ku-
ratorium německé obchodní školy v Olomouci po schválení ministerstvem kultu 
a vyučování rozhodlo převzít zmiňovaný dívčí ústav do vlastní správy a řídit ho 

3  Německý termín gewerbliche Fortbildungsschulen se v soudobých českých pramenech úřední 
provenience překládal jako průmyslové pokračovací školy a dělil se na gewerbliche Fortbil-
dungsschulen a kaufmännische Fortbildungsschulen (obchodní pokračovací školy). Vedle toho 
existovaly ještě gewerbliche Fachschulen (průmyslové odborné školy) a kaufmännische Fach-
schulen (obchodní odborné školy).

4  Archiv města Ostravy, fond Archiv města Vítkovic, kniha č. 3.
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podle následujících zásad: 1)Dívčí obchodní škola je od svého zřízení v roce 1895 
finančně soběstačná, vše financuje ze školného a nepotřebuje subvence; 2) Tato 
příznivá materiální situace dívčí obchodní školy se díky připojení k obchodní aka-
demii ještě zlepší – jednak na rozdíl od dosavadních zvyklostí nebude zapotřebí 
platit jednotlivé výukové hodiny, nýbrž si učitelé sečtou své úvazky na nyní již 
jednotném ústavu, a jednak se sníží i správní náklady vzhledem k jednotné 
administrativě; 3) Další finanční výhodou vyplývající ze sjednocení je zvýšení naděje 
na státní subvenci.“ Kuratorium německé obchodní akademie proto požádalo OŽK 
o schválení sjednocení dvojtřídní komunální dívčí obchodní školy s trojtřídní ob-
chodní pokračovací školou (obchodní akademií). Stálý výbor doporučil sjedno-
cení obou ústavů schválit. Špaček se za českou menšinu postavil proti sjednocení 
s odůvodněním, že „komoře tímto krokem vzrostou náklady. Nezná sice přesně 
detailní situaci, ale pokud ví, škola je umístěna v městské budově. Pokud škola 
přestane být městskou, je jisté, že obec bude požadovat činži za pronájem prostor.“ 
Čech Wüst nevěřil, že „profesoři obchodní akademie mají tolik volného času, aby 
v rámci svých úvazků bez dalších finančních nákladů převzali výuku na dívčí ob-
chodní škole.“ Německými hlasy plenární zasedání komory sloučení obou ústavů 
schválilo.5

 Když byl oznámen výsledek komorního hospodaření za rok 1903, podi-
voval se český poslanec Špaček nad tím, jak mohlo hospodaření obchodní akade-
mie v Olomouci skončit deficitem 22 000 K. Vyslovil podezření, že „město Olomouc 
vinou nesprávného účetnictví finanční závazky, které má nést samo, přesouvá
na komoru.“6

 Obchodní akademie zatěžovala komorní rozpočet k nelibosti Čechů stále 
více. V návrzích rozpočtu na roky 1904 a 1905 se pro ni počítalo s částkou 8 000 
K, účetní uzávěrka 1907 vyčíslila příspěvek na 13 000 K. V rozpočtovém návrhu 
1909 Češi opět protestovali proti již 15 500 K subvence, domnívali se, že ústav 
by měl hospodařit lépe. V roce 1910 to bylo ještě o 500 K více. Prezident komory 
vysvětloval, že OŽK je „společně s městem Olomoucí vlastníkem a vydržovatelem 
ústavu a má povinnost, převzít polovinu nepokrytých nákladů. Škola otevřela nové 
paralelní třídy, z čehož vyplynuly vyšší náklady.“
 Obchodní akademie v Olomouci s německým vyučovacím jazykem byla 
z prostředků OŽK spolufinancována až do zániku monarchie a sice částkou, 
přesahující výši subvencí všem českým školám v komorním obvodu.

 Obchodní akademie měla v komorním rozpočtu svou vlastní „kolonku“, 
subvence všem ostatním pokračovacím a odborným školám byly projednávány 
zvlášť. V dubnu 1903 se na komorním zasedání jednalo o žádostech na zřízení 
nových státních průmyslových škol v Novém Jičíně, v Napajedlech a v Prostějově. 
Komora sama již vícekrát žádala o zřízení státní průmyslové školy s německým 
vyučovacím jazykem v Moravské Ostravě a o rozšíření strojní odborné školy 
v Přerově na státní školu s českým vyučovacím jazykem. Stálý výbor OŽK podal 
návrh, aby se prioritně podporovalo založení respektive rozšíření dvou posledně 
jmenovaných škol. Česká menšina popřela účelnost založení německé průmyslové 

5  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 323, protokol z 369. komorního zasedání 14. 7. 1904.
6  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 323, protokol z 370. komorního zasedání 26. 10. 1904.
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školy v Moravské Ostravě a vyslovila se pro zřízení české průmyslové školy 
v Prostějově, případně v Olomouci. Člen německé většiny, ostravský továrník 
Glassner, považoval za nutné, zřídit v Moravské Ostravě německý ústav, neboť pro 
český podle jeho názoru neexistuje potřeba. Česká menšina byla přehlasována, 
odevzdala k zaprotokolování následující vyjádření: „1) Zřízení vyšší průmyslové 
školy s chemickým oddělením v Moravské Ostravě nemůžeme c. k. vládě doporučit, 
protože německá technika v Brně má velmi dobře vybavené chemické oddělení 
a rovněž v blízkém Bílsku funguje vyšší průmyslová škola s chemickým oddělením. 
Neexistuje tedy potřeba, v tak malém obvodu zřizovat další školu tohoto druhu; 
2) Doporučujeme vládě, zřídit co nejrychleji vyšší průmyslovou školu [s českým 
vyučovacím jazykem – pozn. aut.] v Prostějově nebo v Olomouci.“
 Na tomtéž komorním zasedání zazněla i zpráva zvláštního výboru 
o výnosu ministerstva obchodu ve věci zřízení školy pro stavební a umělecká 
řemesla s českou vyučovací řečí v Moravské Ostravě nebo v Mariánských Horách. 
S žádostí v tomto duchu se na ministerstvo obrátily spolek Matice Ostravská 
a představenstvo obce Mariánské Hory, které poukazovaly na velkou staveb-
ní činnost na ostravském průmyslovém území. Ministerstvo vyzvalo komoru 
k vyjádření, zda existuje potřeba průmyslu pro zřízení takové školy s českou 
vyučovací řečí a v případě kladné odpovědi se komora měla vyslovit, ve které 
z obou lokalit by měla škola vzniknout.
 Německá komorní majorita se vyjádřila v tom smyslu, že „podle 
příslušného organizačního plánu mají školy pro stavební popřípadě stavební 
a umělecká řemesla vzniknout jen v těch městech, v nichž je silně zastoupeno 
stavebnictví a zároveň absentuje průmysl anebo určitá řemeslná odvětví, jež 
by opravňovaly k založení průmyslových škol nebo škol pro jednotlivá řemesla. 
Moravská Ostrava se díky svému početnému a významnému průmyslu právě 
stává lokalitou se státní průmyslovou školou. Mariánské Hory vykazují pouze 155 
řemeslníků a živnostníků, stavebnictví ani umělecká řemesla nejsou významněji 
zastoupena. Z uvedených důvodů neschvaluje komora zřízení takového typu školy 
ani v jedné z obou lokalit.“
 Členové české minority zastávali názor, že by škola měla být zřízena 
v Mariánských Horách. Obviňovali majoritu z nacionální zaujatosti a z nechuti 
„posvětit“ školu s českým vyučovacím jazykem. Stejně jako v předchozím případě 
byli přehlasováni.7

 Již od konce roku 1902 česká menšina žádala o zvýšení subvence pro 
českou pokračovací školu obchodní v Olomouci na 400 K. Němci nejprve projed-
návání žádosti zdržovali, aby nakonec v květnu 1903 český návrh odmítli a dotaci 
ponechali na původní úrovni 100 K ročně.8

 V červnu 1904 hovořil na komorním zasedání Čech Pospíšil o ne-
spravedlivém rozdělování subvencí průmyslovým pokračovacím školám. Uvedl 
konkrétní příklady: „české pokračovací školy ve Vsetíně a v Bystřici pod Hostý-
nem dostávají od OŽK každá po 100 K subvence, na jednoho žáka připadá 1,25 K. 
Oproti tomu německé školy ve Dvorcích a v Potštátu dostávají subvenci v přepočtu 
na jednoho žáka 5,50 K respektive 6 K. Německá pokračovací škola v Litovli je sub-

7  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 321, protokol z 361. komorního zasedání 1. 4. 1903.
8  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 349, i. č. 2848.
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vencována 4 K na žáka, kdežto český ústav tamtéž pouze 1,50 K na žáka. Na jed-
noho žáka německé pokračovací školy v Hranicích připadá dotace 5,70 K, kdežto 
na žáka české pokračovací školy tamtéž pouze 1,20 K, v Prostějově je německá 
pokračovací škola subvencována 3 K na žáka ročně, kdežto česká pouze 0,66 K.“ 
Česká minorita proto navrhla, aby každá pokračovací škola dostávala minimální 
subvenci 2,50 K na jednoho žáka. Z toho rezultující zvýšení komorních výdajů 
mělo být vyrovnáno adekvátním snížením výdajů v položce „volební fond“.
 Čech Wittner k tomu dodal: „Celkové komorní subvence pro rok 1904 
činí 26 000 K, z toho na české školy připadá pouze necelá jedna třetina.“ Z toho 
důvodu Češi navrhli zvýšení dotací českému školství.
 Majorita oponovala tím, že rozdělení školských subvencí v poměru 2 : 1 
ve prospěch německé národnosti odpovídá daňové výkonnosti obou etnik v ko-
morním obvodu. Poté odhlasovala ukončení debaty.9

 Při projednávání rozpočtu na rok 1905 přišli Češi s následujícím memo-
randem: „Podle zprávy zemského výboru činí rozpočet pokračovacích škol v olo-
mouckém obvodu 71 890 K u německých a 115 438 K u českých ústavů. Německé 
školy dostávají na státních, zemských a komorních subvencích 37 510 K a české 
školy 49 320 K. Samotné komorní subvence jsou rozděleny tak, že německým 
školám připadá 6 480 K a českým školám 5 620 K. Na jednu německou školu tak 
připadá 249,23 K, kdežto na jednu českou školu 140,50 K. Na jednoho německého 
žáka pak 2,61 K a na jednoho českého 1,78 K. Podle návrhu nového komorního 
rozpočtu, který přednesla německá majorita, činí subvence školství celkem 38 500 
K (nezapočítáno 8 000 K jako příspěvek pro stipendijní fond, který je rozdělován 
pouze německému školství). Z této celkové položky dostanou české školy pouze 
6 220 K. České školství tak obdrží pouze 5,5% z celkového komorního rozpočtu, 
přitom živnostníci české národnosti platí 30% komorní přirážky, tedy přinášejí
do komorního rozpočtu 36 600 K. Dalším příkladem toho, jak macešsky se komora 
chová k české národnosti, je nespravedlivé subvencování konkrétních českých škol 
v porovnání s německými. Česká škola pro krejčí v Prostějově s 314 žáky a ročním 
rozpočtem 7 402 K dostává komorní dotaci 100 K, tamní německá škola s 57 žáky 
a rozpočtem 2 246 K dostává od komory 240 K. Německou školu v Hranicích se 48 
žáky a rozpočtem 2 353 K subvencuje komora 320 K ročně, kdežto tamní českou 
školu s 97 žáky a rozpočtem 4 975 K pouze 100 K ročně.“
 S ohledem na tyto nespravedlnosti česká menšina prostřednictvím po-
slance Pospíšila navrhla, aby komora zvýšila subvence všem pokračovacím školám, 
které dostávají subvenci v přepočtu na jednoho žáka nižší než 2,60 K, což by 
přineslo německým ústavům 1 550 K a českým 4 400 K. K pokrytí těchto dalších 
nákladů mělo být použito celého ročního příspěvku do volebního fondu ve výši 
3 600 K, neboť podle mínění Čechů byl fond i bez toho prakticky naplněn (obnášel 
přes 10 000 K a pro předcházející komorní volby bylo zapotřebí necelých 11 000 
K), a zbývajících 2 400 K by bylo hrazeno z přebytků rozpočtu z předcházejících 
let. O obsahu memoranda se však vůbec nejednalo.10

 V lednu 1907 vystoupil při projednávání zprávy stálého výboru o rozdělení 
stipendií Jubilejního fondu císaře Františka Josefa I. a stipendií pro c. k. státní 

9  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 322, protokol z 368. komorního zasedání 1. 6. 1904.
10  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 323, protokol z 370. komorního zasedání 26. 10. 1904.
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průmyslovou školu v Zábřehu Čech Pospíšil. Nesouhlasil s rozdělením stipendií, 
neboť z 24 stipendií připadlo 19 na německé a jen 5 na české uchazeče. Proto 
navrhl, odstranit rozdělení stipendií z programu schůze a připravit ho tak, aby 
60% z rozdělované částky dostali němečtí uchazeči a 40% čeští uchazeči. Další 
zástupce české menšiny Wittner navrhoval snížit počet stipendií zábřežské škole 
z pěti na tři a uvolněná dvě stipendia dát k dispozici posluchačům c. k. techniky 
s českou vyučovací řečí v Brně. České návrhy byly přehlasovány.11

 Prvního dílčího úspěchu dosáhli Češi v roce 1907. Na zasedání v říjnu 
tohoto roku projednávala komora zprávu svého zvláštního výboru o nových pra-
vidlech rozdělování subvencí: Od roku 1904 činila suma, každoročně rozdělovaná 
obchodním a řemeslnickým školám a k dalším účelům 26 000 K. Protože by 
zvýšení celkové částky narušilo rovnováhu v rozpočtu, i v roce 1907 byla poskyt-
nuta výše zmíněná částka s eventuálním poskytnutím dalších 1 500 K na výstavy 
v komorním obvodu. V rozpočtu pro rok 1908 už ale komora nemusela počítat 
s 8 000 K příspěvku Jubilejnímu fondu, jenž byl již naplněn a mohla by tak navýšit 
dotaci školám na 34 000 K, z toho 2 200 K pro účetní, informační a vandrovní 
kurzy a 31 800 K průmyslovým a obchodním pokračovacím a odborným školám. 
Tím by se zvýšil podíl školských subvencí na komorním rozpočtu na 24% respe-
ktive na 33% se započtením příspěvku olomoucké obchodní akademii. V jiných 
komorách to bylo v roce 1906 následovně: Brno 25%, Opava 24%, Plzeň 21%, 
České Budějovice 22%, Cheb 20%, Praha 14%, Liberec 11%.
Jako podklad pro reformu sloužily údaje ze všech dosud subvencovaných škol:

Tabulka 1: Průmyslové pokračovací školy subvencované olomouckou OŽK (stav 
k srpnu 1907)12

Lokalita Jazyk Žáků Subv. S/Ž
Bouzov č 27 100 3,70
Brušperk č 37 100 2,70
Budišov n 44 200 4,55
Bystřice pod Hostýnem č 70 100 1,30
Bzenec č 43 100 2,36
Domašov n 15 100 6,67
Dřevohostice č 23 100 4,35
Dvorce n 45 200 4,44
Frenštát pod Radhoštěm č 81 100 1,23
Frýdlant nad Ostravicí č 59 100 1,69
Fryšták č 29 100 3,45
Fulnek n 88 240 2,73
Holešov č 143 200 4,65
Hulín č 30 100 3,33

11  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 327, protokol z 381. komorního zasedání 22. 1. 1907. 
12  Vysvětlivky: Jazyk – vyučovací jazyk; Žáků – počet zapsaných žáků; Subv. – roční subvence 

poskytovaná OŽK v korunách; S/Ž – roční subvence na žáka v korunách. Pramen: ZAOO, 
fond OŽK Olomouc, kart. 328, protokol z 380. komorního zasedání 8. 10. 1907.
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Lokalita Jazyk Žáků Subv. S/Ž
Kelč č 28 100 3,57
Kojetín č 110 200 1,82
Konice č 46 100 2,17
Kostelec č 73 100 1,37
Kroměříž č 268 200 0,75
Kvasice č 39 100 2,56
Libavá město n 47 200 4,26
Lipník nad Bečvou n 85 200 2,35
Lipník nad Bečvou č 60 100 1,67
Litovel n 55 240 4,36
Litovel č 100 100 1,00
Loštice č 50 100 2,00
Moravský Beroun n 73 200 2,74
Německá Libavá n 44 200 4,55
Potštát n 27 100 3,70
Příbor č 89 300 3,37
Starý Jičín č 30 100 3,03
Uherské Hradiště č 142 100 0,70
Uherský Brod č 54 100 1,85
Úsov n 34 150 4,41
Valašské Klobouky č 40 100 2,50
Zábřeh n 90 300 3,33
Zábřeh č 74 100 1,35
Červená Voda n 36 240 6,67
Hranice n 63 320 5,08
Hranice č 128 200 1,56
Kopřivnice č 54 150 2,78
Malenovice č 41 150 3,66
Mariánské Hory č 52 100 1,92
Mariánské Hory montan. č 34 100 2,94
Místek n 54 150 2,78
Místek č 60 150 2,50
Mohelnice n 110 240 2,18
Moravská Ostrava č 137 350 2,55
Moravská Ostrava n 156 350 2,24
Napajedla č 85 100 1,18
Nové Město n 104 320 3,08
Nový Jičín n 241 400 1,66
Olomouc n 327 480 1,47
Olomouc č 175 200 1,14
Prostějov n 63 320 5,08
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Lokalita Jazyk Žáků Subv. S/Ž
Prostějov č 402 320 0,80
Přerov č 197 400 2,03
Přívoz n 91 200 2,20
Přívoz č 63 100 1,59
Rožnov pod Radhoštěm č 46 100 2,17
Suchdol n 63 100 1,59
Šternberk n 169 320 1,89
Štramberk č 50 100 2,00
Šumperk n 145 480 2,91
Tlumačov č 16 100 6,25
Tovačov č 42 100 2,38
Uherský Ostroh č 30 200 6,67
Valašské Meziříčí č 7 100 14,3
Vítkovice č 53 100 1,89
Vítkovice n 561 300 0,53
Vizovice č 40 200 5,00
Vsetín č 111 100 0,90
Zábřeh nad Odrou č 32 100 3,13
Zdounek č 34 100 2,95
Zlín č 87 200 2,30

Tabulka 2: Průmyslové odborné školy subvencované olomouckou OŽK (stav k srpnu 
1907)13

Lokalita Typ školy jazyk žáků subv. s/ž
Brunzeif (Rýžoviště) odborná pro tkalce n 14 50 3,57
Frenštát pod 
Radhoštěm

odborná pro tkalce n 22 240 10,90

Nový Jičín odborná pro tkalce n 100 320 3,20
Prostějov odborná pro tkalce č 91 200 2,20
Prostějov odborná pro krejčí č 453 100 0,22
Rýmařov odborná pro tkalce n 99 480 4,85
Šternberk odborná pro tkalce n 103 680 6,60
Šumperk odborná pro tkalce n 216 600 2,78
Valašské Meziříčí zpracování dřeva č 258 300 1,16
Zábřeh řemeslnická n 90 1000 16,7

13  Vysvětlivky: Jazyk – vyučovací jazyk; Žáků – počet zapsaných žáků; Subv. – roční subvence 
poskytovaná OŽK v korunách; S/Ž – roční subvence na žáka v korunách. Pramen: ZAOO, 
fond OŽK Olomouc, kart. 328, protokol z 380. komorního zasedání 8. 10. 1907.
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Tabulka 3: Obchodní pokračovací školy subvencované olomouckou OŽK (stav 
k srpnu 1907)14

Lokalita jazyk žáků subv. s/ž
Fulnek n 23 100 4,35
Kroměříž č 39 100 2,56
Kroměříž č 21 100 4,76
Moravská Ostrava č 91 400 4,40
Moravská Ostrava n 22 100 4,55
Napajedla č 10 100 10,00
Nový Jičín n 45 150 3,33
Nový Jičín n 24 100 4,17
Olomouc č 44 100 2,27
Prostějov č 68 100 1,47
Přerov č 44 100 2,27
Příbor č 12 100 8,33
Přívoz n 14 100 7,14
Šternberk n 37 200 5,41
Šumperk n 64 200 3,13
Uherské Hradiště č 30 200 6,67
Uherský Brod n 38 200 5,26
Uherský Brod č 23 100 4,35

Tabulka 4: Obchodní odborné školy subvencované olomouckou OŽK (stav k srpnu 
1907)15

Lokalita Typ školy jazyk žáků subv. s/ž
Mariánské Hory obch. škola chlapecká a dívčí č 95 200 2,11
Moravská Ostrava dvojtř. obchodní škola dívčí n 94 300 3,19
Moravská Ostrava dvojtřídní obch. škola chlapecká n 34 200 5,88
Olomouc dvojtř. obchodní škola dívčí č 83 200 2,41
Prostějov obchodní akademie chlapecká č 137 1000 27,03
Přerov dvojtř. obchodní škola dívčí č 58 200 3,45
Šumperk dvojtř. obchodní akademie dívčí n 43 200 4,65
Uherské Hradiště dvojtř. obch. škola chlapecká č 50 200 4,00

14  Vysvětlivky: Jazyk – vyučovací jazyk; Žáků – počet zapsaných žáků; Subv. – roční subvence 
poskytovaná OŽK v korunách; S/Ž – roční subvence na žáka v korunách. Pramen: ZAOO, 
fond OŽK Olomouc, kart. 328, protokol z 380. komorního zasedání 8. 10. 1907.

15  Vysvětlivky: Jazyk – vyučovací jazyk; Žáků – počet zapsaných žáků; Subv. – roční subvence 
poskytovaná OŽK v korunách; S/Ž – roční subvence na žáka v korunách. Pramen: ZAOO, 
fond OŽK Olomouc, kart. 328, protokol z 380. komorního zasedání 8. 10. 1907.
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 Zvláštní výbor se vyslovil pro to, aby dosud udílené subvence zůstaly
ve stávající výši, i když některé školy dostávaly od komory poměrně vysoký 
příspěvek. Zdůvodňoval to tím, že „tyto vyšší subvence byly uděleny v době, kdy 
žádostí nebylo mnoho a tak mohly být velkorysejší. Pokud by však dnes byly sní-
ženy, mohlo by to ohrozit existenci školy.“ Pro případ, že zůstanou zachovány již 
poskytované subvence, zbývalo k novému rozdělení 6 530 K. K vyřešení zůstala 
otázka, podle jakých kritérií rozdělovat. Nově vzniklé školy byly až dosud dotovány 
rovnoměrně 100 K, až po několika letech byla některým z nich částka zvýšena.
 Podle nashromážděných údajů zvláštní výbor konstatoval, že „je nemožné 
sestavit přesný matematický vzorec, podle něhož by byly jednotlivým školám 
vypočítány subvence, neboť se musí přihlížet nejen k počtu žáků, ale i k počtu tříd, 
učitelů a vyučovacích hodin, což ve výsledku spoluurčuje provozní náklady, a taktéž 
k subvencím poskytovaným z jiných zdrojů (stát, země, obec). Ani moravský zem-
ský výbor, rozdělující zemské prostředky, nemá žádný klíč k rozdělování a podle 
okolností poskytuje 200, 300, 400, 600, 800 nebo 1 000 K. Stát při udělování svých 
subvencí přihlíží ke všem výše uvedeným faktorům a bylo by proto možné, stanovit 
klíč k rozdělení komorních subvencí tak, že by tvořily určité procento ze státní do-
tace, například 25%. Takový způsob by přicházel v úvahu u pokračovacích škol, 
ale byl by neaplikovatelný na odborné školy.“
 Zvláštní výbor se nakonec rozhodl, že bude zohledňovat náklady na pro-
voz škol a daňovou výkonnost obou národností. Němečtí voliči komory plati-
li 75,57% výdělkové daně, kdežto Češi 24,43%, z toho zaokrouhleno resultoval 
poměr 7 : 3. Náklady na provoz německých škol kromě olomoucké obchodní 
akademie byl vyčíslen na 122 281 K, českých škol na 296 108 K, koeficient byl 
stanoven na 15 : 28. Výbor vzal v úvahu násobek obou koeficientů (7x15/28x3) 
a 6.530 K, o něž byla navýšena částka určená k subvencím, rozdělil v poměru 
5:4 ve prospěch německých škol (německé 3 628 K, české 2 902 K), přičemž obě 
strany si samy měly rozhodnout, jak uvedenou částku rozdělí.
 Čech Zeman s tím nesouhlasil a navrhoval, aby byl při stanovení koefi-
cientu brán v potaz i počet žáků a aby byl do celkové částky, určené německým 
školám, zahrnut i příspěvek olomoucké obchodní akademii ve výši 15 000 K. 
Poté mu koeficient vycházel na 51,5 : 48,5 ve prospěch německé strany. Hlavně 
požadoval, aby nový klíč byl uplatněn na veškeré poskytované komorní subvence, 
nejen na jejich navýšenou část.
 Rovněž další český zástupce Špaček poznamenal, že Češi „požadují nové 
rozdělení všech školských subvencí. Při započtení dotace olomoucké akademii se 
jedná o částku 47 000 K, z toho podle návrhu zvláštního výboru dostane české 
školství pouze 25%. Z celkového komorního rozpočtu 161 000 K jde na české účely 
jen 13 000 K, tedy 8%. Jedná se o nespravedlnost, neboť vůbec nejsou brány v po-
taz nepřímé daně, a dělnictvo obvodu je z 90% české.“
 Návrh zvláštního výboru byl německou majoritou přijat.16 Na rok 
1908 tak získaly německé školy kromě obchodní akademie v Olomouci 18 230 
K (průmyslové pokračovací šk. 9 100 K, obchodní pokračovací šk. 1 900 K, 
průmyslové odborné šk. 3 040, obchodní odborné šk. 1 300, další instituce 
a ústavy 2 890 K), české školy pak 12 360 K (průmyslové pokračovací šk. 8 470 

16  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 328, protokol z 380. komorního zasedání 8. 10. 1907.
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K, obchodní pokračovací šk. 1 000 K, průmyslové odborné šk. 840 K, obchodní 
odborné šk. 2 050 K, další instituce a ústavy 1 170 K).17

 Na podzim 1908 komora projednávala zprávu stálého výboru o zákonné 
regulaci průmyslového a obchodního pokračovacího školství na Moravě. Návrh vy-
pracovala německá sekce centrálního kolegia moravské zemské živnostenské rady 
(Zentralkollegium des mähr. Landesgewerberates), veškeré výdaje pokračovacích 
škol dělil na věcné a personální. Zatímco věcné náklady měly hradit školy ze svých
příjmů (školné, dary, nadace, sponzorování podniky či spolky...), personální nákla-
dy (platy učitelů) by platily ze 40% země, z 35% stát, z 15% obec a z 10% příslušná 
obchodní a živnostenská komora. Do té doby bylo poskytnutí subvence určité škole 
obchodní a živnostenskou komorou zcela dobrovolné, stejně tak zákon neurčoval 
výši subvence. Proto se také stálý výbor olomoucké OŽK postavil k návrhu záko-
na negativně. Ve zdůvodnění uvedl, že olomoucká komora poskytla v roce 1908 
pokračovacím školám subvence v celkové výši 20 470 K, přičemž celkové nákla-
dy všech pokračovacích škol v komorním obvodu na platy učitelského personá-
lu dosáhly zhruba 340 000 K. To by komoru podle předlohy zákona zavazovalo 
přispívat asi 17 000 K ročně, tedy nižší částkou, než v dané chvíli reálně vydávala. 
Ale v budoucnu se očekávala „inflace“ dalších pokračovacích škol, což by komorní 
rozpočet neúnosně zatížilo. Němečtí členové stálého výboru také tvrdili, že „školy 
by za nových zákonných podmínek měly problém pokrýt věcné náklady, neboť by 
se nenašli „mecenáši“ – velkopodnikatelé nemají žádný zájem na jejich existenci.“
 Česká komorní minorita oponovala – „velkoprůmysl by měl mít velký 
zájem na výchově inteligentních a odborně zdatných dělníků. Procentuální sub-
vencování pokračovacího školství je jedinou správnou alternativou – řemeslníci 
a obchodníci mají právo, požadovat pro své školy komorní subvence podle zákona, 
když i k placení komorní přirážky je zavazuje zákon“. Češi zřejmě oprávněně viděli 
příčiny nechuti německé majorita k návrhu v tom, že by to znamenalo rovné pod-
mínky pro všechny školy, tedy konec zvýhodňování německých ústavů.
 Komora jako celek českou menšinu přehlasovala a přijala zamítavé sta-
novisko stálého výboru.18

 Při projednávání rozpočtu na rok 1910 nebyla minorita spokojena 
s výší přidělený subvencí pro české pokračovací školství, která byla stejná jako 
v předcházejícím roce, tedy 13 530 K, a žádala o 478 K více, aby mohla poskytnout 
alespoň nejnižší subvenci 100 K nově otevřeným školám. Prezident Primavesi 
na to odvětil, že „chyba je plně na straně Čechů. Ani německé školství nedostalo
od uzavření dohody o rozdělení prostředků v roce 1907 ani o korunu navíc. Ko-
morní majorita při rozdělování německému školství přidělené kvóty již v roce 
1908 vzala v úvahu, že v následujících letech budou o dotaci žádat i nově zřízené 
ústavy a proto část z poskytovaných prostředků dala ve formě mimořádných sub-
vencí, u kterých podle zákona nevzniká žádný nárok na jejich opětovné udílení. 
Po založení nových škol tak mohla bez problémů uvolnit část prostředků tím, že 
některým starším školám snížila dotaci právě o mimořádné subvence. Oproti tomu 
česká minorita rozdělila hned v roce 1908 veškeré prostředky, které měla k dis-
pozici, formou řádných subvencí, čímž se zavázala k jejich vyplácení i v příštích 

17  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 329, protokol z 390. komorního zasedání 25. 6. 1908.
18  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 330, protokol z 391. komorního zasedání 23. 10. 1908.
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letech a proto nyní nemůže přerozdělovat dotace, aby uspokojila i mezitím založené 
školy.“ Dále Primavesi uvedl, že k uspokojování potřeb nově vzniklých škol je 
určeno dalších 1 200 K v jiné rozpočtové položce, a že většina z této částky půjde 
na české školství.19

 Češi a Němci se nemohli dohodnout. Do celé záležitosti se vložilo minis-
terstvo obchodu, na jehož nátlak nakonec komorní majorita ustoupila a česká 
minorita tak přerozdělila „svému“ školství subvence v celkové výši 14 500 K.20

Závěr
Desetičlenná česká minorita, která se v roce 1902 díky novému volebnímu řádu 
dostala do olomoucké OŽK, neustále soupeřila s německou komorní většinou. 
Obě rivalizující strany si nezůstávaly nic dlužné, podněcovány celým nacionál-
ním soukolím. Němci hájili v komoře liberální doktrínu (kritériem pro zastoupení 
národnosti v OŽK je daňová výkonnost obyvatelstva), Češi pak doktrínu demokra-
tickou (kritériem je počet obyvatelstva dané národnosti). Demokratizace poměrů 
byla v dané chvíli českým zájmem proto, že odpovídala národním potřebám, v této 
souvislosti je zajímavé, že za I. republiky už Češi důslednou demokracii spočívající 
na bázi autonomie nehájili.
 Spor o komorní školské subvence potvrdil, že samosprávné orgány hrály 
za vzrůstajícího nacionálního soupeření stále větší roli. Nabídly možnost “pěstovat 
národní politiku v čistší formě,” zatímco na zemské úrovni už byl ze strany stát-
ních orgánů vyvíjen tlak ke kompromisu. V samosprávě „vládnoucí“ národnost 
mohla významně obohatit „své” prostředky na provoz škol a dalších institucí.21

 Konkrétní průběh rozporů o školské dotace v olomoucké obchodní 
a živnostenské komoře nám ukázal, že stále nedoceňujeme podmínky, které pro 
rozvoj českého národa vytvořila rakouská státní moc. Těžko můžeme očekávat, že 
by se postavila proti Němcům jako vládnoucímu národu, na druhou stranu ale 
hrála úlohu prostředníka a urovnávala alespoň nejkřiklavější nespravedlnosti. 
Roli „neutrálních“ státních institucí bychom měli v tomto kontextu vyzdvihnout.

19  ZAOO, fond OŽK Olomouc, kart. 331, protokol z 396. komorního zasedání 9. 10. 1909.
20  Pozor, 28. 5. 1910, str. 6; JIRÁNEK, T.: Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních 

a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918. Pardubice 2004, s. 202.
21  MALÍŘ, J.: Nacionalizace obecní samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před 

rokem 1914 na příkladu Moravy. In: Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve stře-
doevropských zemích 1848-1918. Sborník příspěvků z konference Archivu města Prahy 1994. 
Praha 1997, s. 73-94, zde Příloha 1.
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Zusammenfassung

Die Problematik des gewerblichen und kaufmännischen Schulwesens
in Olmützer Handels- und Gewerbekammer am Anfang des 20. Jahrhunderts

Pavel Kladiwa

 Nachdem in die Olmützer Handels- und Gewerbekammer die tschechische Minorität 
im Jahre 1902 gekommen war (der neuen Wahlordnung nach), wurden einer der umstrittenen 
Punkte, in denen die Minorität mit deutscher Majorität keinen Konsens finden konnte, die Schul-
subventionen. Die Handels- und Gewerbekammer gewährte nach eigener Erwägung die Beiträge 
für die Fortbildungs- und Fachschulen im Kammerbezirk. Die Studie analysiert ausführlich den 
Schlüssel, nach dem die Subventionen den deutschen und tschechischen Schulen verteilt wur-
den. Sie beachtet die Vermittlungsaufgabe des Staates als einer neutralen Macht. 
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K HISTORII BRNĚNSKÉHO OBECNÉHO A MĚŠŤANSKÉHO ŠKOLSTVÍ 
V PRVNÍCH LETECH ČSR

FRANTIŠEK ČAPKA

 Vznik republiky v roce 1918 nesmírně mnoho napomohl rozšířit české 
obecné a měšťanské školství v městě Brně. České národní školství zde bylo do té 
doby značně zanedbáváno. Až do sedmdesátých let 19. století byly obecné školy, 
vydržované městem, výhradně německé. Jedinou výjimku tvořily 2 státní cvičné 
obecné školy při českých ústavech pro vzdělávání učitelů a učitelek, založené 
v letech 1871-1872. Teprve v roce 1877 se objevila v Brně první soukromá česká 
obecná škola (v říjnu tohoto roku bylo v I. třídě o 33 žácích zahájeno vyučování); 
vydržování školy převzal spolek Brněnská matice školská. K založení první veřejné 
obecné školy s českým vyučovacím jazykem došlo od školního roku 1881-1882, 
kdy byly otevřeny dvě třídy obecné školy v Brně na Josefově (okolí dnešních ulic 
Bratislavská, Příkop, Stará ulice).1

 Před rozpadem monarchie vydržovalo město 44 mateřských, 33 obec-
ných a 13 měšťanských německých škol, ale pouze 9 obecných českých škol; o 21 
českých mateřských škol pečovala ze soukromých prostředků Brněnská matice 
školská. Brno tak zůstalo do konce první světové války bez veřejné české měšťanské 
školy (podobně jako Olomouc). Částečně nahrazovala měšťanské školy výuka v 6. 
a 7. třídách obecných škol, kterou finančně zabezpečovala „soukromá iniciativa“ 
jednotlivců při jejich provozování i zřizování a také narůstající aktivita Národní jed-
noty pro jihozápadní Moravu; ta dva roky po svém založení v Telči přenesla své 
sídlo do brněnského Besedního domu, střediska brněnských Čechů. V roce 1905 
byla založena soukromá česká měšťanská škola pro dívky při Vesně a v roce 1908 
Brněnská matice školská otevřela měšťanskou školu pro chlapce, která však mu-
sela po vypuknutí války v létě 1914 ukončit vyučování, i když ji navštěvovalo okolo 
200 žáků.
 Otázka podoby školství z hlediska národnostního patřila v českých zemích 
k ožehavým problémům posledních desetiletí rakousko-uherské monarchie; neji-
nak tomu bylo v „královském hlavním městě“ Brně.2 O školy byl veden intenzivní 
zápas. „Chtějí nás germanizovat!,“ volali Češi. V zásadě šlo o to, že německá komu-

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  Dějiny města Brna, II. Brno 1973, s. 40-41. Podrobněji: KUČA, K.: Brno. Vývoj města, před-
městí a připojených obcí. Praha-Brno 2000, s. 374-375.

2  V této souvislosti se sluší připomenout základní údaje o národnostním obrazu města Brna 
na počátku 20. století. Počet jeho obyvatel vzrostl od roku 1900 do roku 1910, kdy se konalo 
poslední sčítání lidu za Rakousko-Uherska, na 125 737 osob, tj. o 15%. K české dorozumívací 
(obcovací) řeči se tehdy přihlásilo 41 143 obyvatel (32,7%), k německé 81 617 (64,9%) a zbytek 
tvořili obyvatelé jiných národností nebo cizí státní příslušníci. Oproti předchozímu sčítání lidu 
v roce 1900 se poměr obyvatel Brna k české národnosti zhoršil, protože v tomto roce vykázalo 
českou dorozumívací řeč přibližně 37% a německou asi 63% obyvatel. Přitom je zřejmé, že 
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nita byla bohatší a mohla své školy více podporovat, a navíc Brno s německou „rad-
nicí“ disponovalo příjmy a daněmi plynoucími z toho, že němečtí podnikatelé měli
ve městě převahu nad českými. Proto měly německé školy ve srovnání s českými lepší 
hospodářské zázemí. Němci určovali ve městě duchovní, umělecký a hospodářský 
rozvoj.
 Nový stát a pochopitelně i nová brněnská „radnice“ se snažili sjednat 
nápravu.3 Zvláště česky nacionálně ladění zástupci v městské správě poukazova-
li na absurdní stav brněnského školství a požadovali, aby české školní děti měly 
srovnatelné podmínky jako německé děti. Tak se staly záležitosti školského sys-
tému ve městě jedním z prvních nejvíce přetřásaných problémů. Němečtí zástupci 
poukazovali na „odbourávání německých škol“ a rádi hovořili o diskriminaci, dovo-
lávající se práva ochrany menšin.
 Školská otázka se stala jedním z velmi citlivých problémů nového státu, 
mající úzký vztah na zajištění mezinárodněprávní ochrany menšin, k čemuž se ČSR 
zavázala v mírových smlouvách, v tzv. velké saint-germainské (čl. 57) a v tzv. malé 
nebo též minoritní saint-germainské (obě z 10. září 1919).4

 Ve školním roce 1918-1919 bylo na německých obecných a středních 
školách ve vnitřním Brně zapsáno 11 396 žáků, zatímco na českých školách jen 
4 062 žáků; podíl českých dětí tedy činil 26, 2 %. Zcela jiná situace byla v brněnských 
předměstích, které vykazovaly převahu českého obyvatelstva. V uvedeném školním 
roce navštěvovalo české předměstské školy 9 110 žáků, kdežto německé školy jen 
1 691 žáků; v tomto případě podíl českých dětí tvořil 84,3 %. V celkovém součtu 
to činilo 13 172 žáků v českých školách a 13 087 žáků v německých školách; 
procentuálně vyjádřeno převažovali žáci zapsaní do českých škol (50,1%).
 K zásadnímu obratu v poměru mezi počty českých a německých žáků
ve vnitřním městě Brně došlo ve školním roce 1919-1920. Předcházela tomu právní 
úprava, která se od prosince 1918 připravovala na brněnské radnici; totiž návrh

  mnozí se hlásili k německé obcovací řeči z důvodů jistého prospěchu, např. profesního, jindy 
však i pod nátlakem. Mnoho případů bylo ovlivněno smíšenými manželstvími, kdy i z důvodů 
budoucího zařazení dětí (na studia, do učení apod.) se uváděla spíše německá obcovací řeč. Ten-
to pokles byl však dříve jednostranně vysvětlován „germanizační politikou a celkovými politický-
mi poměry, jež vystavovaly brněnské Čechy přímému i nepřímému nátlaku vládnoucí německé 
menšiny,“ viz: Dějiny města Brna, II…, s. 64.; od založení města v roce 1243 drželi vládu ve měs-
tě Němci. Tento neobjektivní pohled se především opíral o české nacionálně motivované dobové 
memoárové a publicistické prameny se značně podbízivou citovou zaujatostí. V případě Brna se 
jednalo např. o práci BULÍN, H.: Jiskry a prameny. Vzpomínky na dobu zápasů i vítězství. Brno 
1930. Podrobněji: MALÍŘ, J.: Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před 
r. 1914 (Deset poznámek k „boji o radnice“ moravských měst). In: Národnostní problémy v his-
torii měst. Sborník z konference, Prostějov 22. a 23. září 1992. Prostějov 1993, s. 75-87.

3  Slavnostní převzetí správy města do českých rukou se konalo 6. listopadu 1918 před polednem 
na Staré radnici. Z okna radnice zavlál veliký červeno-bílý prapor a přesně ve 12 hodin zazněly 
z arkýřů radniční věže fanfáry ze Smetanovy Libuše. Davy Brňanů spontánně zazpívaly Hej, 
Slované a Kde domov můj a následovala vystoupení členů brněnského Národního výboru. Město 
Brno přešlo do rukou nového vedení; vládní komisař se opíral o 24členný poradní sbor, tvořený 
ze dvou třetin zástupci českých politických stran a z jedné třetiny z německých stran.

4  Československo podle čl. 9, hlavy I. „malé“ smlouvy se zavázalo, že: „Pokud jde o veřejné vyu-
čování, poskytne vláda československá v městech a okresích, v nichž je usedlý značný zlomek 
československých příslušníků jiného jazyka než českého, přiměřené možnosti zajišťující, aby se 
dětem těchto československých příslušníků dostalo vyučování v jejich vlastní řeči. Toto ustanove-
ní nebude však vládě československé brániti, aby učinila povinným vyučování řeči české.“ Viz: 
ČAPKA, F.: Dokumenty a materiály k národním dějinám 1918-1945. Brno 1998, s. 22.
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na vytvoření Velkého Brna spojením města s okolními obcemi - předměstími. Práce 
na přípravě této změny vyvrcholily počátkem dubna 1919, kdy vláda předložila Pro-
zatímnímu národnímu shromáždění návrh příslušného znění, který byl 16. dubna 
téhož roku schválen jako zákon č. 213 Sb. Velké Brno se stalo skutečností. K běžně 
uváděným důvodům pro připojení předměstí (finanční, hygienické, možnosti 
lepšího využití elektrické energie) bychom mohli přiřadit i důvod národnostní: 
snaha přeměnit „německé“ Brno v „české“ Brno. K dosavadním zhruba 130 tisícům 
obyvatel přibylo dalších 80 tisíc z připojených 23 předměstských obcí (s převážně 
českým obyvatelstvem), čímž bylo Brno také přeměněno na velkoměsto. Tím došlo 
k výraznému posílení českého živlu ve městě Brně. Největším z předměstí bylo 
Královo Pole, kde žilo na 15 tisíc lidí, dále pak Židenice se zhruba 14 tisíci oby-
vateli. První sčítání lidu po vzniku ČSR se konalo v únoru 1921; ve Velkém Brně 
bylo napočítáno 221 758 obyvatel, z nichž žilo ve vnitřním městě 140 576 a 81 182 
v předměstích. Z celkového počtu obyvatel Brna se k české národnosti přihlásilo 
157 189 (72,4%) občanů a k německé národnosti 56 080 (25,9%) občanů.5 Příčiny 
této změny byly zjevně dány revolučními změnami ve státě i ve městě a netřeba se 
jimi podrobněji zabývat (existenční důvody u státních zaměstnanců, hospodářské 
důvody u živnostníků a řemeslníků, změny směrem k „češství“ u smíšených 
manželství apod.).6 V přímé souvislosti s touto skutečností došlo k podstatné změně 
v rozložení žáků v českých a v německých školách v Brně.
 K září 1919 bylo zapsáno ve vnitřním městě Brně do českých obecných 
a měšťanských škol 8 800 žáků a do německých škol 6 941 žáků; vyjádřeno v pro-
centech převládl český živel (55,2%). V předměstích se ještě více prohloubil rozdíl 
mezi těmito dvěma národnostmi: 12 714 žáků navštěvovalo české školy a jen 828 
žáků německé školy (podíl českých dětí se zvýšil na 93,9%).
 Změněné poměry si vynutily otevření dalších českých škol a současně 
snížení počtu německých škol. Ještě před vznikem Velkého Brna se začalo ve vnitř-
ním městě vyučovat na 10 nových českých obecných a 6 českých měšťanských 
školách, kdežto 11 německých obecných škol a 2 německé měšťanské školy byly 
k 19. lednu 1919 zrušeny pro údajný nedostatek žáků.7 Přitom je třeba pozitivně 
hodnotit tu skutečnost, že na německých měšťanských školách byla výuka češtiny 
zavedena na přání rodičů. Rozhodnutí městské školní rady zrušit některé německé 
školy se však setkalo s nelibostí u brněnských Němců; situace se vyhrotila 5. března 
1920 stávkou německých žáků na brněnských obecných, měšťanských a středních 
školách. Od 1. ledna 1919 převzalo město do své správy lyceum Vesny a i všechny 
mateřské školy Brněnské matice školské.
 Úpravy vzájemného poměru českého a německého obecného a měšťan-
ského školství pokračovaly i v následujících letech. K novému školnímu roku 
1919-1920 došlo ke zrušení uměle udržovaných německých škol v ryze českých 

5  PETERKA, O.: Obyvatelstvo města Brna. Brno 1937, s. 4-5. Dějiny města Brna, II, …, s. 91 
uvádějí u národnostního složení Brňanů jen přibližný údaj: 156 tisíc u české národnosti a 56 
tisíc u německé národnosti.

6  Blíže: ČAPKA, F.: K národnostnímu obrazu města Brna v meziválečném období (s přihlédnu-
tím k problematice školské). In: Národnostní problémy v historii měst. Sborník z konference, 
Prostějov 22. a 23. září 1992. Prostějov 1993, s. 216-223.

7  Již ve školním roce 1918-1919 došlo k úbytku žáků v německých školách, a to o zhruba 4% 
(z 12 532 ve školním roce 1917-1918 na 11 396 ve školním roce 1918-1919). Blíže: BÁRTA-
-ZAHRADECKÝ, J.: 36 let matičním učitelem. Brno 1929, s. 173.
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brněnských předměstích (v Židenicích a v Husovicích), a teprve až v roce 1926 došlo 
ke zrušení německé školy v Králově Poli.8 Ústřední výbor Národní jednoty vyvinul 
velké úsilí, aby ve všech převážně německých předměstských obcích (málo však 
početných) byly zřízeny veřejné české školy; ty byly zřizovány v následujícím pořadí: 
v roce 1919 v Černovicích, Komárově, Horních Heršpicích, Brněnských Ivanovicích 
a Modřicích; v roce 1922 v Přízřenicích (také pro Dolní Heršpice) a v Tuřanech 
(Dvorskách).9

 Ukončení změn uvnitř brněnského obecného a měšťanského školství 
z hlediska národnostního uspořádání přinesla až polovina dvacátých let. Tehdy 
bylo v celém obvodu Velkého Brna 104 českých škol (z toho 45 ve vnitřním městě) 
a 29 německých škol (23 ve vnitřním městě). Z českých škol bylo z tohoto počtu 
(104 škol) 66 škol obecných - veřejných a 35 škol měšťanských - veřejných. Vedle 
nich byly v provozu 3 české školy soukromé: 2 školy obecné (v letech 1918-1923 
jich bylo 5: škola Zdislava, škola dominikánek pro slabomyslné, škola při Ústavu 
pro mrzáčky, škola při sirotčinci v Brně-Jundrově, obecná židovská škola) a 1 škola 
měšťanská.10 Počet tříd na veřejných školách v obvodu Velkého Brna v polovině 
dvacátých let přináší tento přehled:

Školní rok 
1925/26 1926/27

Na českých školách Městské školy obecné 131 126
Předměstské školy obecné 171 167
Celkem 302 293
Městské školy měšťanské 94 84
Předměstské školy měšťanské 88 83
Celkem 182 167

Celkem všech českých tříd 484 460
Na německých školách Městské školy obecné 63 64

Předměstské školy obecné 11 11
Celkem 74 75
Městské školy měšťanské 50 44
Předměstské školy měšťanské - -
Celkem 50 44

Celkem všech německých tříd 124 119

8  Hned po převratu docházelo k houfnému přecházení „německých“ dětí do českých škol. Tak 
např. právě v Brně-Husovicích zůstali v sedmi třídách německé školy všeho všudy 34 žáci. 
Úbytek německých škol v Brně se zpočátku neprojevoval v prostorovém vybavení těch škol, 
které zůstaly. Ještě ve školním roce 1918–1919 měly německé obecné školy v Brně pro 7 429 
žáků 204 tříd o prostoru 14 400 m2, kdežto české školy pro 5 794 žáků disponovaly jen 108 
učebnami o 8 360 m2. Viz: Československá vlastivěda, díl X. Osvěta. Praha 1931, s. 63.

9  Připomeňme si velikost připojených příměstských obcí k městu Brnu (v dubnu 1919) podle 
výsledků sčítání lidu z února 1921: Bohunice (1 463 obyvatel), Brněnské Ivanovice (1 580), 
Černovice (3 447), Dolní Heršpice (473), Horní Heršpice (1 745), Husovice (10 977), Jundrov 
(2 142), Kohoutovice (742), Komárov (2 799), Komín (1 951), Královo Pole (15 179), Lísko-
vec (2 082), Maloměřice (3 644), Medlánky (765), Obřany (1 665), Přízřenice (543), Řečkovice 
(2 410), Slatina (1 432), Tuřany (2 411), Žabovřesky s Kamenným Mlýnem (5 862), Židenice 
s Juliánovem (17 870). Blíže: PETERKA, O.: Obyvatelstvo..., s. 5 a n.

10  Blíže: XXXIV.- XXXVII. výroční zpráva Brněnské matice školské za léta 1921–1924. Brno 1922-
1925.
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 Z přehledu je zřejmé, že ve školním roce 1926-1927 došlo k redukci
na českých školách oproti předcházejícímu školnímu roku o 24 tříd, naproti 
tomu na německých školách jen o 5 tříd při zhruba stejných počtech žáků (viz 
následující tabulka). Po této redukci bylo patrné, že ve vnitřním městě Brně měly 
německé školy průměrně v každé třídě (ze 108 tříd) 35,88 žáků, kdežto české 
školy (z 210 tříd) 37,84 žáků, tedy o 1,96 žáka více; že předměstské německé 
školy navštěvovalo průměrně v každé třídě (z 11 tříd) 32,90 žáků, kdežto české 
školy (z 250 tříd) 33,74 žáků, tedy o 0,84 žáka více.11

 Toto konstatování si protiřečí s častým argumentem ze strany německých 
brněnských politiků o diskriminaci německé menšiny ve školství.12

 Přesnější podobu rozložení počtu žáků ve Velkém Brně podle národnost-
ního klíče přináší následující tabulka.

Školní rok Lokalita České školy Německé školy % českých žáků

1917-1918
Vnitřní město 3684 12532 22,7
Předměstí 9114 1963 82,2
Celkem 12798 14495 46,9

1918-1919
Vnitřní město 4062 11396 26,2
Předměstí 9110 1691 84,3
Celkem 13172 13087 50,1

1919-1920
Vnitřní město 8800 6941 55,2
Předměstí 12714 828 93,9
Celkem 21514 7769 73,5

1920-1921
Vnitřní město 9416 6313 59,9
Předměstí 12262 605 95,3
Celkem 21678 6918 75,8

1921-1922
Vnitřní město 9373 5765 61,9
Předměstí 11470 602 95,0
Celkem 20843 6367 76,8

1922-1923
Vnitřní město 9340 5398 63,4
Předměstí 10666 533 95,2
Celkem 20006 5931 77,13

1923-1924
Vnitřní město 9014 4961 64,5
Předměstí 9826 461 95,5
Celkem 18840 5422 77,6

1924-1925
Vnitřní město 8365 4290 66,1
Předměstí 8701 386 95,8
Celkem 17066 4646 78,5

1925-1926
Vnitřní město 8020 4006 66,7
Předměstí 8347 384 95,5
Celkem 16367 4390 78,8

1926-1927
Vnitřní město 7948 3876 67,2
Předměstí 8437 362 95,9
Celkem 16385 4238 79,4

11  BÁRTA-ZAHRADECKÝ, J.: 36 let..., s. 178.
12  Ve středním a odborném školství v Brně byly na tom německé školy ještě lépe. K roku 1925 

byly v Brně v provozu následující střední školy: a) české - 5 gymnázií (chlapecká i dívčí klasic-
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K předloženým údajům lze vyslovit několik poznámek na okraj.
1.  Porovnáme-li absolutní počet žáků obecných a měšťanských škol v posledním 

roce války (1917-1918) se stavem v polovině dvacátých let (1925-1926) zazna-
menáme jejich úbytek; z počtu 27 293 na konci války na 20 757. Tento pokles 
nastal zhruba od školního roku 1923-1924 a pravděpodobně měl svůj důvod 
v nižší porodnosti v posledních letech války a také ve špatné sociální a zdravot-
ní situaci dětí v kojeneckém a v předškolním věku. Sledujeme-li celkový počet 
žáků v obecných a měšťanských školách od počátku druhého desetiletí 20. sto-
letí, je jejich počet zhruba stále stejný; ve školním roce 1911-1912 to bylo 
28 330 dětí, v následujícím roce 28 440, v letech 1913-1914 činil počet zapsa-
ných žáků 28 310 a v prvním roce války (1914-1915) to bylo 27 923 žáků. 
I další dva školní roky v letech války vykazovaly přibližně stejné počty: v letech 
1915-1916 - 27 468 a v letech 1916-1917 - 27 434 žáků.

2.  Úbytek žáků v německých školách začíná od školního roku 1918-1919 a má 
v dalších letech stále sestupnou tendenci, zejména ve vnitřním městě Brně; 
tuto skutečnost zjistíme z procentuálního podílu českých žáků na celkovém 
počtu žáků (vzrůst z 22,7% v roce 1918 na 67,2% v roce 1926).13

3.  Daleko menší nárůst českých tříd bylo možné zaznamenat v předměstských 
obcích, které byly již v předpřevratové době z převážné většiny české: z 82,2% 
počtu českých žáků na konci války na 95,9% v polovině dvacátých let.14

4.  Tento posun směrem k rozvoji českých škol na území města Brna byl však
od počátku provázen finančními problémy, které vyvstaly v souvislosti s po-
třebou v odpovídající úrovni vybavit nově zřizované školy učebními pomůckami. 
Z důvodů šetření bylo nutné zrušit mnoho tzv. pobočných tříd a udržovat 
vysoký počet žáků ve třídách, který byl praktikován v předchozích letech.

 Připomeňme si současně základní trendy v obou typech sledovaných škol 
- obecné a měšťanské. Ve vnitřní úpravě obecné školy se stala důležitá změna tzv. 
malým školským zákonem z 13. července 1922, kdy byla mezi povinné předměty 
zařazena občanská výchova a ruční práce, dále pak pro dívky povinný tělocvik 
a popřípadě i nauka o domácím hospodářství. Náboženství sice zůstalo povinné 
pro všechny žáky, pokud ovšem nebyli bez vyznání nebo nepatřili k vyznání, které 

  ká, reálná, reformní reálná), 4 reálky, učitelský ústav chlapecký a dívčí, hudební konzervatoř, 
obchodní akademie, obchodní škola Komory obchodní a živnostenské, 2 školy průmyslové, 
textilní učiliště, odborná škola hostinská, ústav pro vzdělávání učitelek dívčích škol odbor-
ných, 2 dívčí rodinné a živnostenské školy, škola pro ženská hospodářská povolání, 2 roční 
rodinné školy; b) německé - 4 gymnázia (chlapecké i dívčí klasické, reálné, reformní reálné), 
2 reálky, učitelský ústav koedukační, obchodní akademie, průmyslová škola, textilní učiliště, 
učiliště pro ženská hospodářská povolání, dvouletá dívčí pokračovací škola, dívčí pracovní 
škola zvláštních kursů. In: ŠUJAN, F.: Dějepis města Brna. Brno 1928, s. 566. 

13  Úbytek žáků na brněnských německých školách pokračoval i v dalších letech, prakticky až 
do roku 1938 a byl odrazem poklesu německé menšiny Velkého Brna. Jestliže se při sčítání 
lidu v únoru 1921 hlásilo k německé národnosti 25, 9 % občanů Brna, při druhém sčítání 
v prosinci 1930 to bylo jen 20, 3 %; z celkového počtu 264 925 Brňanů se k české národnosti 
přihlásilo na 200 000 občanů (77, 8 %), k německé pak okolo 52 000. Počátkem září 1938 
bylo na 136 brněnských veřejných školách zapsáno 24 522 žáků, z nichž bylo 21 425 na 109 
českých a 3 093 na 27 německých školách. Českých žáků tedy bylo 87, 4 % a na německých 
školách 13, 6 % žáků. Blíže: Dějiny města Brna, II, s. 91, 116.

14  BÁRTA-ZAHRADECKÝ, J.: 36 let..., s. 173.
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stát neuznával; na základě žádostí rodičů mohli být od náboženství osvobozeni. 
Účast na náboženských cvičeních a úkonech byla hned po převratu prohlášena 
jak pro žáky, tak i dozírající učitele za dobrovolnou. Mezi nepovinné předměty 
na školách s jiným vyučujícím jazykem (v Brně se jednalo o jazyk německý) byl 
zařazen jazyk „československý“, tedy v případě Brna jazyk český; ve většině 
brněnských německých škol byl však zařazen coby povinný předmět. Od školního 
roku 1923-1924 byl do učebních osnov nejvyšších tříd obecných a měšťanských 
škol přidán také předmět pojednávající o Ústavě 1920. Počet žáků připadajících 
na třídu byl malým školským zákonem snížen na 70, od školního roku 1931-1932 
na jednotřídkách na 65, na ostatních školách zůstal na počtu 70, od školního 
roku 1932-1933 na 50, resp. na 60. Současně byl rozsah povinné školní docházky 
stanoven pro žáky na osm let a všechny bývalé úlevy žákům byly odstraněny. 
Dosavadní smíšené školy se rozdělovaly na samostatné chlapecké a dívčí, a to 
pokud došlo ke zvýšení počtu tříd na škole nad šest tříd. Pro odpor ministerstva fi-
nancí zůstalo ve formě školních přirážek zachováno školné na obecných školách, 
a to přesto, že již v roce 1920 bylo v kulturním výboru Národního shromáždění 
jednomyslně přijato usnesení o jeho zrušení. Nově byly upraveny hlavní prázd-
niny, a to od 29. června do 31. srpna; podobně byly upraveny tzv. feriální dny 
v průběhu školního roku.
 Učební povinnost učitele obecné školy byla stanovena na 28 hodin v týd-
nu; mimo to byl učitel povinen až do výše 4 hodin působit také na pokračovací 
škole,15 při vedení obecní knihovny nebo při dalších „lidovýchovných“ činnostech. 
Došlo také ke sjednocení platů učitelů a učitelek. Ihned po roce 1918 byl zrušen 
celibát učitelek.
 Převrat v říjnu 1918 přinesl netušený rozmach českým měšťanským 
školám. Na Moravě vzrostl počet českých měšťanských škol o 62%, avšak v sa-
motném městě Brně bylo toto číslo daleko vyšší, když se zde do poloviny dvacátých 
let 20. století podařilo otevřít 35 měšťanských veřejných českých škol; jak již bylo 
konstatováno, před rokem 1918 zde nebyla ani jediná. Ve vnitřní organizaci těchto 
škol však nedošlo k podstatným změnám. Od přijetí tzv. malého školského zákona 
v roce 1922 byly i v nich provedeny stejné změny jako v obecných školách. Navíc 
byly mezi nepovinné předměty měšťanských škol zařazeny cizí jazyky (zvláště 
francouzština), dále pak těsnopis, psaní na stroji a hudební výchova; problém 
vyvolával značný nedostatek kvalifikovaných učitelů pro tyto nové předměty. 
Koedukace na měšťanských školách byla již od roku 1919 rozšířena, takže bylo 
možné přijímat více dívek než dosud předpisoval jednotřetinový limit pro jejich 
přijímání do tříd; prakticky se všechny koedukační měšťanské školy změnily 
na smíšené měšťanské školy, tj. bez omezení vzájemného početního poměru 

15  Pokračovací školy byly určené pro mládež, která ukončila obecnou nebo měšťanskou školu 
a nehodlala přejít na střední nebo odbornou školu. Školy se vyvinuly z nedělních opakovacích 
škol, které byly zavedeny za Felbigerovy reformy (v prosinci 1774). V rakouském školství exis-
tovaly pokračovací školy dvojího druhu: hospodářské, průmyslové (živnostenské) a obchodní, 
rozdělené buď podle pohlaví žactva nebo koedukační. Náklady na pokračovací školy hradily 
stát a země, případně obchodní a živnostenské komory. Vyučovalo se v nich obyčejně ve všed-
ní dny večer a v neděli dopoledne, zpravidla po dobu osmi měsíců (s výjimkou letních měsíců), 
ve třídách obecných nebo měšťanských škol. Pokračovací školy všeobecného zaměření byly 
dvouleté, naopak školy odborné vyžadovaly tříletou docházku. Povinnost navštěvovat pokra-
čovací školy byla rozšířena i na dívky.
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mezi chlapci a dívkami. Většinu žactva měšťanských škol tvořili žáci ze sociálně 
slabších rodin, protože lépe situovaní rodiče upřednostňovali pro své děti střední 
školy.16

 V období prvních let po vzniku Československé republiky byly tedy nejen 
vytvořeny podmínky pro rozvoj českého základního školství v městě Brně, ale 
bylo také umožněno místním Němcům (ve více než spravedlivé míře) ponechat si
ve vnitřním městě i na předměstích celou řadu veřejných obecných a měšťanských 
škol.

Zusammenfassung

Zur Geschichte Brünner des allgemeinen Grund- und Bürgerschulwesens
in der ersten Jahren der ČSR

František Čapka

 Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1918 hat in beachtli-
chem Maße zur Erweiterung des tschechischen allgemeinen Grund- und Bürgerschulwesens 
beigetragen in Stadt Brünn. Vor dem Zerfall Ősterreich-Ungarns hielt die Stadt grőßtenteils nur 
deutsche Schulen, so dass die Tschechen nicht őffentliche Bürgerschule besaßen. Die Studie be-
fasst sich auf dem Hintergrund der nationalitätenmäßigen Zusammensetzung der Stadt mit der 
Verteilung des sie betreffenden allgemeinen Grund- und Bürgerschulwesens. Zu einer großen 
Veränderung kam es nach dem April 1919, nachdem sich die Stadt um 23 Vorstadtgemeinenden 
vergrőßerte, die vor allem tschechich waren. Diese „Tschechisierung“ der Stadt führte zu einem 
deutlichen Anwachsen der Zahl der tschechischen Schulen. Dan nahm jedoch die deutsche Ge-
meinschaft der Stadt mit Unwillen zur Kenntnis. Eine genaue Analyse der Schüler und Klassen 
in der Innenstadt und in den Vorstädten zeigt, dass dieser Stand das veränderte Verhältnis 
zwischen der tschechischen und deutschen Bevőlkerung un der Stadt widerspiegelt. Nach 1918 
kam es freilich auch zu einer wesentlichen Verringerung der Zahl der Einwohner, die sich zur 
deutschen Nationalität bekannten. Man kann also zu dem Schluss kommen, dass auch für die 
deutschen Schüler in den ersten Jahren nach der Wende in Brünn entsprechende Bedingungen 
für ihre Bildung geschaffen wurden.

16  Československá vlastivěda, s. 70-84.
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POKUSY O VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ V OSTRAVĚ
V PRŮBĚHU PADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ

NINA PAVELČÍKOVÁ

Romské etnikum nepatřilo v minulosti k obyvatelům města Ostravy ani 
jeho blízkého okolí. I když jednotlivé skupiny Romů v některých předválečných 
soupisech, event. policejních zprávách figurují, buď Ostravskem pouze procháze-
ly a krátký čas se zdržovaly v okolí města, nebo se sem sezonně za obživou vracely 
rodiny, eventuálně pouze živitelé tzv. polousedlých („polokočovných“) řemeslníků 
– brusičů, deštnikářů, pomocných pracovníků (nádeníků) v zemědělství resp.
ve stavebnictví apod. Teprve po skončení druhé světové války postupně sílily
vlny romských přistěhovalců ze Slovenska do českých průmyslových měst. 
Ostrava se však stala pro slovenské Romy přitažlivým cílem teprve od počátku 
padesátých let, kdy tzv. ocelové srdce republiky doslova zaplavily stovky vesměs 
nekvalifikovaných pracovních sil, ať už se sem hrnuly živelně nebo na základě 
stále rostoucí poptávky, realizované prostřednictvím rozsáhlých náborových akcí 
zdejšími závody především na Slovensku. S jejich příchodem byla spojena spou-
sta problémů politických, ekonomických a sociálních,1 vyvstal tu ovšem také 
obrovský problém kulturní: naprostá většina těchto nových obyvatel byla ne-
gramotná, resp. nanejvýš pologramotná (absolventi 3-5 ročníků základní školy). 
Hromadný výskyt obyvatel postrádajících základy školního trivia byl pro tehdejší 
majoritní společnost jevem už vskutku anachronickým a těžko přijatelným. 
I když rodící se komunistický režim význam vzdělání rozhodně nepřeceňoval, ne-
gramotnost považovali jeho představitelé za znak zaostalosti2 (v případě Romů 
způsobené předcházejícími „vykořisťovatelskými“ společenskými systémy). Proto 
se od prvních vln romských stálých přistěhovalců na Ostravsko, které se datují 
od počátku padesátých let, setkáváme ve všech programech jejich „přizpůsobení“ 
novému majoritnímu prostředí s plány na vzdělávání dětí i dospělých.

Podle dobové evidence národních výborů, kterou ovšem nelze považovat 
za dostatečně přesnou, se v průběhu roku 1950 počet romských obyvatel okresu 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  O tom viz podrobněji v mých četných studiích o přílivu romských imigrantů na Ostravsko a do 
českých zemí, v nich také odkazy na další literaturu. Např. PAVELČÍKOVÁ, N.: Romské oby-
vatelstvo na Ostravsku 1945-1975. Ostrava 1999. Táž: Romové – zdroj nekvalifikovaných pra-
covních sil pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let. In: Studie k moderním 
dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám V. Laciny. HÚ AV ČR, Praha 2001, s. 425-444. Táž: 
Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zloči-
nů komunismu 12, Praha 2004.

2  Ve skutečnosti souvisela negramotnost spíše s celkovým charakterem tradiční romské kul-
tury, která se rozvíjela po staletí pouze ústním podáním, měla bezpísemný charakter – po-
drobněji viz PAVELČÍKOVÁ, N.: Romové v českých zemích..., s. 10. DUBAYOVÁ, M.: Rómovia 
v časoch kultúrnej zmeny. Prešov 2000.
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Ostrava pohyboval kolem 350 osob, z toho bylo 33 dětí povinných školní docház-
kou. Mezi 240 dospělými bylo podle odhadů pracovníků školského odboru KNV 
asi 80-85% negramotných, téměř stoprocentní analfabetismus vykazovaly zejmé-
na romské ženy. Názory na řešení této situace se zpočátku značně rozcházely, 
rozdílná byla i praxe v zařazování dětí do škol. V zápisech z jednání národních 
výborů najdeme návrhy na vybudování speciální „cikánské“ školské soustavy 
v obcích s výhradně romským osídlením a vlastní samosprávou vedle stejně 
vážně myšlených plánů soustředění dospělých do zvláštních pracovních středisek 
a umístění jejich dětí do dětských domovů, resp. internátních škol.3 Ve školním 
roce 1949-1950 se setkáváme na Ostravsku s prvními případy zařazení romských 
dětí do zvláštních škol: v Darkově u Karviné vznikl dokonce pokus o založení 
speciální školy pro romské děti, podle hlášení na KNV bylo do ní původně 
přihlášeno dvacet dětí, koncem školního roku však docházelo pouze osm, ostatní 
se spolu s rodiči vrátily na Slovensko. Přímo v Ostravě byly do nově zřizovaných 
zvláštních škol (do roku 1950 existovaly pouze „pomocné školy,“ které vychováva-
ly výhradně mentálně postižené děti) v té době zařazeny jen dvě děti romského 
původu v Mariánských Horách a tři v Přívoze.4 Pokus o vytvoření prázdninového 
střediska pro „převýchovu dětí cikánského původu“ z celého ostravského kraje, 
který se realizoval na zámku v Melči v průběhu léta 1951, se v samotné Ostravě 
nesetkal se žádným ohlasem.

Zajímavý pokus o prázdninový kurz pro negramotné dospělé i děti rom-
ského původu zaznamenává ve své rukopisné studii romský učitel Rudolf Da-
niel, který působil na počátku padesátých let na Uherskobrodsku. Podle jeho 
záznamů jej uspořádala závodní rada a vedení Čs. stavebních závodů při národní 
škole v Ostravě-Kunčicích ve dnech 18. července až 28. srpna 1950. Měl probíhat 
od pondělí do pátku po tři hodiny dopoledne, celkem zahrnoval 29 hodin čtení, 
27 hodin psaní, 14 počítání a čtyři hodiny občanské nauky. Při slavnostním za-
hájení bylo přítomno celkem dvacet zájemců o učení, z toho šest dívek ve věku 
osm až čtrnáct let. Postupně ovšem zájem upadal, jeden účastník se omlouval 
nemocí manželky, jiný odjel na Slovensko, další byl povolán na vojenské cvičení. 
Některým žákům údajně odmítal zaměstnavatel omluvit dopolední směny. Nej-
větší odpad nastal asi v polovině kurzu, kdy už dokázala část účastníků ze sla-
bik poskládat slova a při čtení dokonce sestavit souvislé věty. To jim stačilo
a do školy už je nikdo nedostal. Vytrvalejší byl jeden ze starších účastníků, který 
se už před zahájením kurzu naučil od svého patnáctiletého bratra psát pís-
menka, ale teprve v jeho průběhu zvládl jejich skládání do slov. Vrcholem jeho 
výuky byl okamžik, kdy se mu podařilo napsat krátké psaníčko svému děvčeti 
na Slovensku. Ukázal je učitelce, ta psaní přečetla nahlas a pochválila ho. Jeho 
další docházka pak už byla také nepravidelná. Učitelé se snažili vzbudit zájem 
posluchačů nejen přátelským jednáním, ale také např. prostřednictvím hudby. 
Učitelka M. Wagnerová počínala každou hodinu psaní hrou na klavír a zpěvem, 
žáci se k ní postupně přidávali, přinesli pak do školy dokonce harmoniku, housle 
a basu a sami hráli, zpíval a tančili. Zájem o kurz přesto stále upadal. Posledního 

3  Zemský archiv (= ZA) Opava, fond KNV Ostrava II, k.č. 2512, sign. 215. SOkA Opava, fond 
ONV Vítkov, k.č. 149, i. č. 178, aj.

4  ZA Opava, fond KNV Ostrava I, k.č. 2655, sign. 257. Tamtéž, fond KNV Ostrava-dodatky, k.č. 
2685, sign. 451.0.
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vyučovacího dne, kdy bylo na programu čtení z pohádkové knihy, se nakonec 
zúčastnil pouze jeden posluchač. Byl to A. Gábor, dvaačtyřicetiletý rodák z Lubiny 
v okrese Kežmarok, „úderník“ Vítkovických staveb v Kunčicích. Původně začal 
kurz navštěvovat i se svými dvěma dětmi, devítiletým Antonínem a třináctiletou 
Irmou. Podle Daniela nevynechal jedinou hodinu, naučil se číst a psát, z počtů
zvládl sečítání, odčítání pouze zčásti, a násobilku do čtyř. Po skončení kurzu 
údajně prohlásil: „Teraz viem, že som človekom. Ked som skôr išiel do mesta, nič 
som tam neprečítal. A teraz všetko prečítam, aj noviny.“ V dalších letech uvádějí 
různé dokumenty Gábora mezi kandidáty romských aktivistů JNV jako respe-
ktovaného předáka skupiny Romů a jejich zástupce v obvodní radě.5 Vzhledem 
k jedinému absolventu tohoto prvního pokusu o vzdělávání Romů by se zdálo, 
že kurz nebyl právě úspěšný. R. Daniel ovšem tvrdí, že jeho ohlas byl přece jen 
značný. Jednak se podařilo uspořádat po jeho skončení akademii, na níž vystou-
pili někteří z žáků kurzu (jeden z nich přednesl zpaměti básně, které se v průběhu 
výuky naučil) a také romská kapela, složená vesměs z Romů z jižního Sloven-
ska, kteří se ovšem vlastního kurzu nezúčastnili. Romové zpívali a tančili kolem 
ohně a jejich vystoupení mělo takový ohlas, že se muselo ještě dvakrát opakovat. 
Účinkující s programem dokonce zajížděli i do okolí. Další úspěch spočíval údajně 
v tom, že krátce po skončení kurzu při zápisu do první třídy přivedli všichni romští 
rodiče své děti do školy a ty pak úspěšně zahájily pravidelnou školní docházku.6

Na základě podnětů z ministerstev vnitra a školství se národní výbory 
na Ostravsku začaly soustavněji zabývat otázkami vzdělávání romských dětí 
i dospělých v průběhu roku 1952. Jednotný národní výbor (JNV) v Ostravě za-
hájil v dubnu toho roku šetření, během něhož jeho pracovníci zjistili, že do školy 
pravidelněji dochází pouze asi 30% romských dětí školního věku, obvodní rady 
nevěnují školské otázce téměř žádnou pozornost. Pozoruhodná je i poznámka 
obsažená v hlášení JNV, že pro vzdělávání romských dětí se nedostává učitelů, 
neboť řada z nich byla přeřazena na brigádnické práce v průmyslu. Oběžníkem 
ze dne 2. 6. 1952 nařídil JNV všem národním výborům a obvodovým radám
ve svém obvodu, aby v průběhu prázdnin zjistily počty dětí povinných školní 
docházkou a nahlásily počet negramotných dospělých Romů. Pro ty měly obvody 
zřídit okamžitě speciální večerní kurzy, což se ovšem v průběhu dalších měsíců 
splnit nepodařilo.

Na počátku dalšího školního roku přesto pracovníci školského odboru 
JNV při průzkumu zjistili, že jednotlivé obvody evidenčně podchytily podstatně 
vyšší procento školou povinných dětí, docházku řádně zahájilo podle jejich hlášení 
asi 60% všech Romů ve věku 6-14 let. Velkou zásluhu na úspěšném zahájení 
školního roku v centru Ostravy měli v prvé řadě dva učitelé, kteří se rozhodli 
otázkám vzdělávání romských dětí věnovat zvláštní pozornost. V obvodu Ostra-
va-střed zahájily k 1. 10. 1952 při 7. národní škole na Kavkově ulici vyučování 
dvě speciální romské třídy. V první z nich vyučovala Zdeňka Půčková, která měla 

5  DANIEL. R.: Housle a kůň. Rkp v archivu autorky, s. 167. Archiv města Ostravy (= AMO), fond 
JNV Ostrava, kart. č. 225, i.č. 923. 

6  DANIEL, R.: Housle..., s. 168. Podrobněji o R. Danielovi viz PAVELČÍKOVÁ, N.: Romové v čes-
kých zemích..., s. 53. V rukopise líčí autor tyto události se značnou dávkou soudobého (povin-
ného) entuziasmu, v jádru však je možno uváděná fakta akceptovat už vzhledem k tomu, že je 
potvrzují i úřední materiály.
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určité zkušenosti s výukou romských dětí už ze své předchozí praxe. Do její třídy 
bylo zapsáno celkem 28 dětí ve věku 6-9 let (zčásti noví prvňáčci, zčásti pro-
padlíci z předcházejících let docházky). Všechny děti mluvily mezi sebou romsky 
a byly negramotné, v češtině měly velmi chabou slovní zásobu, zejména zákla-
dy čtení a „věcných nauk“ jim dělaly velké potíže. Do školy chodily pravidelně, 
problémy ale nastaly s kázní začínajících školáků, kteří volně pobíhali po třídě 
a pokřikovali na sebe ve svém rodném romském dialektu. Ke snahám o výuku 
se chovali netečně, dokonce i odmítavě, trhali sešity a učebnice, čmárali po je-
jich stránkách. Mnozí z nich chodili do školy neupravení, neuměli se chovat při 
jídle. Situaci komplikovali i starší spolužáci, kteří nechtěli vedle „drobotiny“ sedět 
a jíst s ní společně, mladší děti častovali nadávkami, dokonce je posílali domů.
Z. Půčková přes všechny potíže však záhy konstatovala, že většina dětí je vnímavá 
a celkem rychle chápe, v počtech, výtvarné a pěvecké výchově zaznamenala dobré 
výsledky, také chování se postupně zlepšovalo. 

Druhou třídu navštěvovali opoždění romští žáci ve věku 9-15 let, učil je 
M. Skýba. Pro školu se podařilo od JNV v Ostravě získat finanční obnos na pa-
puče pro děti, aby se mohly přezouvat, dar KNV ve výši 16 000 Kč použila škola 
na sukně pro děvčata. Od počátku měly děti z romských tříd možnost navštěvovat 
školní družinu, kde se pravidelně připravovaly na vyučování, věnovaly se však 
také hrám a kulturní činnosti. Podobná třída vznikla také v Šumbarku, ale 
nebyla tam družina a děti nedosahovaly dobrých výsledků. Při 1. národní škole 
v Mariánských Horách na Karasově ulici bylo v jedné třídě 15 romských žáků, 
jejich vyučování však neprobíhalo odděleně od dětí majority. Obvodní rada pro 
Ostravu-střed uvažovala o zřízení dvoutřídní romské školy a celotýdenním provo-
zem, hodlala ji umístit do dřevěného baráku vedle Blaníku, tento záměr se však 
neuskutečnil.7

V roce 1953 pokračovala Zdeňka Půčková s kolegy ve své práci s romský-
mi dětmi, jichž bylo v tomto školním roce celkem 27. Díky speciálnímu, individuál-
nímu přístupu k výchově i vyučování a snaze podchytit přirozené schopnosti dětí 
zejména pro všechny umělecké obory dosahovali její žáci lepších výsledků, než rom-
ské děti v jiných školách. Byla to jistě také zásluha školní družiny, v níž trávily děti 
odpoledne až do 18. hodiny (ani potom se mnohým z nich nechtělo odejít domů). 
Měly tu daleko příznivější podmínky pro splnění domácích úkolů než ve vlastní 
domácnosti (i pro doučování češtiny, kterou z domu vůbec neznaly). Vychovatelky 
je ovšem vedly také ke sportu a k umělecké činnosti – velký úspěch sklízel na ve-
řejnosti zejména pěvecký a taneční soubor školy, který vedla sama Z. Půčková. To 
vše se jí dařilo přesto, že její „cikánská škola“ působila ve velmi stísněných pod-
mínkách – jedna třída byla pro nedostatek místností umístěna v suterénu, sloužila 
současně jako jídelna a herna, dokonce i šatna. Denní poplatek za družinu ve výši 
12 Kčs sice hradil příslušný odbor KNV, ovšem slibovaná přístavba či dokonce po-
stavení nové budovy bylo v nedohlednu. V roce 1954 na podzim navštěvovalo obě 
třídy celkem 35 dětí, v dosavadních prostorách se už vůbec nemohly směstnat, 
koncem roku byla proto škola spolu s družinou přemístěna do bývalého útulku 
Armády spásy na Stodolní ulici. Nadřízené orgány s uspokojením zjišťovaly, že děti 
chodí do školy čisté, nežebrají a rychle se přizpůsobují způsobu života majoritních 

7  AMO, fond JNV Ostrava, kart. č, 88, inv.č. 779.
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školáků. Celkově se ve školním roce 1953-1954 zlepšila docházka romských dětí
do školy, velká část z nich však měla stále vysokou absenci.8

Získat děti laskavým jednáním a celkově přátelským ovzduším romských 
tříd nebylo tak obtížné, horší zkušenosti měly úřady se snahou o „převýchovu“ 
dospělých Romů. Ke konci roku 1952 se Ostravsko zapojilo do celostátního úsilí, 
jehož cílem bylo získat a vyškolit skupiny romských aktivistů, které by působily 
mezi ostatními „zaostalými“ skupinami svých spoluobčanů. Jednotlivé obvodní 
rady vyhledávaly gramotné, pokud možno spolehlivé pracovníky, kteří měli po-
dle názoru úředníků autoritu mezi členy pracovních kolektivů. Podařilo se jim 
shromáždit celkem asi 20 Romů, kteří vesměs absolvovali více než 5 ročníků 
základní školy, jeden z nich dokonce vykázal znalost pěti jazyků (byl to ovšem 
český Rom, původem z Nezamyslic). Část z nich byla v té době i politicky ak-
tivní - nechyběli členové KSČ, funkcionáři odborů. Ve dnech 14.-20. 12. 1952 
proběhlo první školení na Hukvaldech v sídle krajské politické školy. Účastníci 
byli poučeni o zásadách stalinské národnostní politiky, o právech a povinnostech 
obyvatel ČSR, a v jejich rámci také o péči a o postavení romského obyvatelstva. 
Další přednášky se věnovaly historii Romů, významu a formám jejich vzdělávání 
a kulturně osvětové práce v romských komunitách. Podobná školení se pak ještě 
několik let pravidelně opakovala, okruh přednášené látky se rozšiřoval zejména 
o politická témata, ale také o praktické návody pro „převýchovnou práci“ mezi 
Romy. Dva zástupci z Ostravska se v květnu 1954 zúčastnili také úspěšného 
(alespoň podle hodnocení pořadatelů, kteří zajistili program 14 denního kurzu 
účastí předních odborníků na romskou problematiku) celostátního školení rom-
ských aktivistů v Hoříně u Mělníka.

Pokus získat romské aktivisty pro práci mezi romskými komunitami ovšem 
záhy skončil naprostým neúspěchem. Orgány KSČ jej zdůvodňovaly především 
nedostatečnou motivací a kontrolou práce aktivistů ze strany správních orgánů.9 
Příčiny však tkvěly hlouběji – především v samotné podstatě vztahů mezi jednot-
livými skupinami Romů, o nichž neměli státní úředníci ani potuchy. Působení 
aktivistů se setkávalo u uzavřených, příbuzensky svázaných skupin romského 
obyvatelstva s posměchem, často i s otevřeným nepřátelstvím, vyvolávalo spory 
znepřátelených rodů. Oni sami přes svou zdánlivou „uvědomělost“ byli v zajetí 
tradičních rituálně a skupinově vymezených vztahů.10 Zpravidla se snažili zís-
kat výhody pouze pro své vlastní rozvětvené rodiny, postupně pak ztráceli zájem 
o činnost v tzv. cikánských komisích národních výborů či dokonce v terénu mezi 
ostatními Romy. V Ostravě končila snaha většiny z nich buď návratem na Sloven-
sko nebo odchodem do jiných oblastí v českých zemích.11

Dalším pokusem o práci s dospělými Romy bylo pořádání pravidelných 
celoročních kurzů pro negramotné, v nichž se měli naučit základům školního 

8  Tamtéž, inv. č. 923. PAVELČÍKOVÁ, N.: Romské obyvatelstvo na Ostravsku 1945-1975. Ostra-
va 1999, s. 44-45.

9  ZA Opava, fond KVKSČ Ostrava, jednání byra 27. 8. 1953, č. 421/53.
10  O těch v poslední době podrobně píší na základě svých výzkumů v tradičních romských osa-

dách na Slovensku zejména členové týmu kulturních antropologů, soustředění kolem M. Ja-
koubka z katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Viz např. JAKOUBEK, M.: Romo-
vé – konec (ne)jednoho mýtu. Praha 2004. (kol.): Romové – kulturologické etudy. Plzeň 2004, aj.

11  Podrobněji viz PAVELČÍKOVÁ, N.: Romové v českých zemích..., s. 52. Táž: Romské obyvatelstvo 
na Ostravsku ..., s. 48.
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vzdělání. Pro romské obyvatele na Ostravsku je pořádaly národní výbory, osvětové 
besedy, zaměstnavatelé i dobrovolné organizace (zejména Svaz žen). V roce 1953 
organizovaly obvodní národní výbor v Ostravě I, Dopravní komunální podnik 
a zvláštní škola na Ladislavově ulici, dále také obvody Vítkovice a Kunčice kurzy 
pro negramotné, do nichž se přihlásilo celkem 97 účastníků. Otevření dalších 
kurzů připravovaly obvody Ostrava II a III, výuka dospělých měla probíhat také 
v Šumbarku, Bohumíně, Hrušově a Vratimově. Do konce prosince se podařilo 
udržet v centru Ostravy 15 stálých posluchačů kurzu pro začátečníky, v Hrušově 
a ve Vítkovicích navštěvovalo celkem 10 osob vyučování pro pokročilé.12 Rada žen 
uspořádala kurz šití a péče o děti pro romské ženy. Většina kurzů pro negramotné 
se však marně potýkala s jevem typickým téměř pro všechny posluchače – jejich 
počáteční nadšení velmi rychle vyprchalo, postupně začali vynechávat docházku, 
ke konci roku se kurz buď rozpadl úplně, nebo jej dokončilo minimum původních 
zájemců. Na podzim roku 1953 zaznamenal JNV Ostrava v rámci svého obvodu 
celkem 680 přihlášek do kurzů pro negramotné, výuku zahájilo 83 osob, dokončilo 
celkem 25 Romů.13 Důvody jejich nezájmu netkvěly pouze v nestálosti a malé píli 
dospělých Romů, ale také v neschopnosti příslušných úřadů pochopit mentalitu 
romského obyvatelstva a skutečné důvody jeho vztahu ke školním vědomostem. 
Vesměs také nedokázaly odhadnout možnou míru zatížení dospělých, kteří nikdy 
nepoznali školu, novými poznatky.

V roce 1954 vypracovalo ministerstvo školství osnovy kurzů pro ne-
gramotné, které je rozdělovaly do dvou stupňů. V rámci prvního z nich měli frekven-
tanti zvládnout základy čtení, psaní, počítání a občanské výchovy, druhý stupeň 
měl obsáhnout základy učiva 6.-8. ročníku základní školy. Počítalo se dokonce 
s poměrně rozsáhlou občanskou a politickou výchovou, v níž nechyběla témata 
jako základy materialistického světového názoru, revoluční tradice dělnické třídy, 
„boj za světový mír“. Celkem měla výuka obsáhnout 120-130 vyučovacích hodin, 
které měly probíhat během celého roku po čtyř hodinách týdně. To bylo samozřejmě 
pro Romy naprosto neúnosné, za velký úspěch bylo nutno považovat, pokud se 
dospělý naučil zvládnout písmena, slabikovat tištěný text a základní početní úkony. 
Složitější gramatická pravidla a komplikovanější matematické úko-ny (násobení, 
dělení) zvládli pouze jednotlivci. Nepřekonatelnou překážkou pro ně byla samotná 
čeština, kterou v té době ještě většina romských rodin nepoužívala ani v její hovorové 
formě. Po počátečních nadšených zprávách o úspěšném zahájení kurzů proto záhy 
následovala skepse a zklamání z konečného výsledku. Zatímco povinnou docház-
ku dětí se postupně dařilo zlepšovat, kurzy pro dospělé vykazovaly výsledky stále 
problematičtější. S větším úspěchem se v padesátých letech nesetkaly ani pokusy 
o realizaci kurzů pro brance, které zpočátku s pomocí Ministerstva národní obrany 
organizoval Svazarm (proto je MNO postupně přesouvalo až do období vlastní vo-
jenské služby romských mladíků). S tím, jak se postupně začal rozšiřovat okruh 
gramotné mládeže, ztratily kurzy pro dospělé úplně svůj význam a omezovaly se 
pak většinou na jednorázové, resp. několikatýdenní akce, při nichž se romské mladé 
matky učily vést domácnost, udržovat prádlo a oděv, starat se o kojence.14

12  AMO, fond JNV Ostrava, k.č. 225, i.č. 923.
13  AMO, fond JNV Ostrava, k.č. 225, i.č. 923
14  ZA Opava, fond KNV Ostrava II, k.č. žoí, sign. 458/H-5. PAVELČÍKOVÁ, N.: Romové v českých 

zemích..., s. 50-51.
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V roce 1954 stále ještě zaznamenával JNV v Ostravě celkem 430 ne-
gramotných Romů, z celkového počtu 161 školou povinných dětí jich pravidelně 
navštěvovalo vyučování 69, dalších 50 mělo vysokou (zčásti neomluvenou) absen-
ci, vůbec nechodilo do školy zbylých 42. Školský odbor byl kritizován, že docház-
ku romských dětí dostatečně nekontroluje. Jeho pracovníci prosazovali vznik 
dalších zvláštních tříd pro „obtížně vychovatelné“ děti, z nichž by mohly postupně 
přecházet do normálních tříd, část z nich však měla být přeřazena do celotýden-
ních domovů. Větší pozornost se měla věnovat docházce romských předškoláků 
do mateřských škol.15

V srpnu 1954 se pokusilo Ministerstvo školství vytvořit zvláštní učební 
osnovy pro romské děti, které měly napomoci jejich vyrovnání s majoritními 
spolužáky. Podpořilo vznik dalších vyrovnávacích tříd, ovšem s důrazem na nut-
nost postupného přeřazování jejich žáků do normální základní školy. Speciální 
národní školy pro romské žáky měly zřizovat školské odbory KNV. V návrhu osnov 
se počítalo s tím, že v jejich třídách bude od 1. do 5. ročníku zvýšena hodinová 
dotace českého jazyka (cca o 2 hodina týdně). Třídy budou mít nejvýše 15 žáků, 
ve všech předmětech se bude dbát zejména o výchovné aspekty, péči o rozvoj řeči 
a abstraktního myšlení, o osvojení základních hygienických návyků. Učitelské 
sbory dokonce mohly provést úpravy rozvržení učiva (resp. jeho částečnou reduk-
ci), které by nejlépe vyhovovaly podmínkám školy. Učitelé měli lépe využívat nadání 
romských dětí pro hudbu, jejich pohybových a výtvarných schopností, náplň nau-
kových předmětů zaměřovat tak, aby vedly děti ke zlepšení kultury bydlení a okolí 
domova. Neustále se zdůrazňovala zásada, že romské děti patří do normální školy, 
je však třeba jim věnovat více individuální péče. Rozhodující role při výchově dětí 
byla svěřena učitelům, kterým ministerstvo doporučovalo, aby se naučili zákla-
dy romského jazyka, připouštělo dokonce i jeho použití ve výuce začínajících 
školáků, i když za vyučovací jazyk měla platit čeština, resp. slovenština. Odbory 
školství na okresech měly vést evidenci učitelů romských dětí, od roku 1956 byl 
za vyučování v romských třídách vyplácen zvláštní příplatek. V jiném dokumentu 
z téže doby příslušné ministerstvo zdůrazňovalo, že není možno paušálně rozho-
dovat o zařazování romských dětí do ústavní výchovy, dětský domov je v každém 
případě krajním řešením, pokud se náprava nedá zjednat jinak.16 Pro takové-
to „krajní řešení“ nechal KNV Ostrava vybudovat v polovině padesátých let tzv. 
záchytný domov pro „mravně narušenou cikánskou mládež“ v Holčovicích. Děti 
tam měly být zařazovány především na základě rozhodnutí soudu, ovšem také 
na přání rodičů (sic!). Jeho chovanci měli být k řádnému životu převychováváni 
především prací.17

15  AMO, fond JNV Ostrava, k.č. 225, i.č. 923. Romští rodiče se samozřejmě bránili snaze úřadů 
„brát“ jim děti na delší dobu zejména v útlém věku, kdy je romské dítě naprosto spoutáno ro-
dinou a nemůže existovat bez mateřské, resp. rodinné péče. Představy o vzniku celotýdenních 
internátních škol byly naprostou chimérou, ani starší romskou mládež zpravidla nebylo mož-
no umístit do internátních odborných škol a učilišť, mladí Romové z nich většinou utíkali zpět 
k rodině, protože majoritní prostředí v nich vyvolávalo pocity odcizení od rodinného zázemí, 
v němž vyrůstali a bez něhož se nedokázali orientovat v „cizím světě“. 

16  NA Praha, fond 05/3 – ideologické odd. ÚV KSČ, sv. 36, arch. j. 286. Tamtéž, fond Minister-
stvo kultury, k.č. 231, inv. č. 352.

17  ZA Opava, fond KNV II, k. č. 478, i.č. 608. Do dětských domovů se často dostávaly romské děti 
v důsledku rozpadu široké romské rodiny, v níž se mladé matky postupně učily pečovat o do-
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Koncem září 1954 vystupoval v Ostravě na aktivu pro romské občany 
recitační soubor romských dětí z 6. osmileté škol na Kavkově ulici. Učitelka 
Zdeňka Půčková pak referovala o tom, že v první třídě pro romské děti je na škole 
zařazeno 15 žáků, kteří docházejí do školy pravidelně, i když někdy mají potíže 
s včasným příchodem do školy. Část absolventů loňských dvou ročníků byla již 
zařazena mezi ostatní děti do 2.-4. třídy. Nová učebna na Stodolní ulici sloužila 
v té době také jako kulturní jizba, kde se konaly různé kurzy, pojízdná knihov-
na zapůjčila škole soubor pohádek. Sedm mladých Romů (mezi nimi dvě dívky) 
navštěvuje večerní školu, pro dospělé ženy byl s pomocí pracovníků Vítkovických 
železáren uspořádán kurz vaření a šití. Mládež ve věku nad 14 let z Moravské 
Ostravy, Mariánských Hor a Přívozu založila soubor písní a tanců, který pravidelně 
doprovází vojenská romská hudba z Horní Suché. Soubor dosáhl dobrého umístění 
v soutěži LUT, účinkoval na tanečních večerech a aktivech pro Romy, v rozhlase, 
dokonce i ve filmu. Hudba (někdy také ve spolupráci se svým tanečním souborem 
Radost) doprovázela časté vystupování dětí z „cikánské školy“ na Stodolní ulici 
na schůzích rodičovského sdružení.Velký úspěch sklidily romské soubory např. 
26. března 1955 na kulturním večeru, uspořádaném z iniciativy Sdružení rodičů 
a přátel školy 6. osmiletky v sále u Slunce na Zimním stadionu.18 V roce 1955 
navštěvovalo obě romské třídy celkem 35 dětí a podle všech dochovaných hlášení 
měla s nimi Z. Půčková výrazně lepší výsledky, než jakých dosahovaly romské 
děti v ostatních ostravských školách. Zatímco např. v Porubě chodilo ze 17 školou 
povinných dětí pravidelně do vyučování pouze deset, v Šenově z 18 žáků 10 nedo-
cházelo vůbec a zbývajících osm také nepravidelně, v „cikánské“ škole na Stodolní 
byly problémy s docházkou minimální – viz následující tabulka:

Evidence školou povinných dětí v jednotlivých obvodech Ostravy za I. čtvrtletí roku 
1955:19

školní 
obvod

počet 
dětí

pravidelně 
navštěvuje

nepravidelná 
docházka

trvale 
zanedbává

poznámka

I. 36 24 12 0 33 dětí Stodolní
II. 18 5 8 5 trestní stíhání – 5 žáků
III. 14 5 9 0
IV. 17 9 8 0
V. 40 16 14 10 5 přestěhováno
VI. 36 24 12 0

Jak je možno z tabulky vyčíst, nejlepší výsledky v docházce do školy 
vykazovaly ostravské obvody č. I. a VI. Čísla za šestý obvod přitom nevypadají 
zcela věrohodně, je poněkud podezřelé, že jsou ve všech sloupcích stejná jako 

  mácnost a o kojence pod dozorem tchýně, resp. ostatních starších žen. Pro tradiční romskou 
rodinu bylo nemyslitelné, že by se nedokázala postarat o malé děti, i když byly třeba vážně 
mentálně či tělesně postižené.

18  ZA Opava, fond KNV Ostrava II, k. č. 609, i. č. 458/A-5. NA Praha, fond 05/3 ÚV KSČ – ideo-
logické odd., sv. 36, arch.j. 291

19  AMO, fond JNV Ostrava III, k.č. 225, i.č. 923. V okrajových čtvrtích Ostravy a okolních měst 
byla situace ještě horší – např. v Hrušově chodilo pravidelně do školy jen 5 dětí, v celém okrese 
ji nenavštěvovalo vůbec celkem 42.
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u Ostravy-střed. Docházku do tamní „cikánské školy“ na Stodolní ulici je přitom 
možno ověřit z řady různých pramenů, protože jí samozřejmě úřady věnovaly 
největší pozornost. Ani Zdeně Půčkové se za celou dobu existence školy nepodařilo 
dosáhnout toho, aby u všech dětí zabránila vyšší absenci, přesto její výsledky 
jak v pravidelné docházce, tak i v úspěšnosti žáků výrazně převyšovaly tehdejší 
průměr prospěchu romských dětí. V dalších letech se však situace školy výrazně 
zkomplikovala - ukázalo se totiž, že její zaměření neodpovídá představám komu-
nistického režimu o dalším vývoji tzv. romské otázky.

Na Stodolní ulici pokračovala výuka romských dětí ve dvou třídách
i ve školním roce 1956-1957. Ve výuce pokračovali oba učitelé – Půčková i Skýba, 
obě třídy navštěvovalo celkem 48 žáků. Poprvé se v souvislosti s touto výukou 
hovoří o „zvláštní škole“, v souhrnné zprávě o školství nenajdeme žádný náznak, 
že by některé z dětí bylo přeřazeno do základní školy (6. ZŠ na Kavkově ulici), v níž 
původně třídy vznikly. Podle městské komise pro romskou otázku vyžadovaly i děti 
přeřazené do vyšších tříd základní školy mimořádnou péči, kterou jim ovšem při 
současném počtu žáků ve třídách učitelé nemohli poskytnout. Zdeňka Půčková si 
už v listopadu stěžovala, že ve třídách se s nárůstem počtu žáků zvýšila absence, 
zřejmě také nestačila dosavadní družina, stále ještě umístěná v nevhodných pro-
storách. Navíc za ni rodiče museli měsíčně platit 50 Kčs, což u některých z nich 
vedlo k rozhodnutí dítě do ní neposílat. V celém obvodu Ostrava-střed se počet 
dětí s pravidelnou školní docházkou snížil na 15, nepravidelně navštěvovalo školu 
celkem 36 dětí, vůbec nedocházelo 5. (V Přívoze chodilo z 83 dětí školního věku 
pravidelně do vyučování 33 žáků, i zde chyběla místa v družině). Obvodní národní 
výbory na stížnosti nereagovaly, neřešily nepravidelnou docházku ani ostatní pro-
blémy. Pokusy o vznik dalších tříd pro romské děti v té době už v Ostravě vůbec 
nikdo nepodporoval, i když nadbytečný počet žáků ve všech školách znemožňoval 
věnovat dětem individuální péči. Odbor školství považoval za potřebnější vy-
budování nového záchytného domova pro „zpustlou mládež“ v Bohumíně, kde 
bylo k dispozici celkem 40 míst, obsazených však pouze 28 chovanci. Celkem 
byly dětské domovy přeplněny, jen v průběhu roku 1955 bylo do nich umístěno 
380 chovanců, na podzim1956 bylo nově zařazeno 80 dětí (není uvedeno, kolik 
chovanců mělo romský původ). Vedení dětských domovů trvalo na tom, aby byl 
pro romské děti zřízen samostatný domov, jsou prý „zaostalé“ a nelze je nechat 
s ostatními dohromady. Takové řešení ovšem KNV zamítl vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků.20

V roce 1957 se pokusila Zdeňka Půčková řešit situaci nedovzdělané 
romské mládeže zřízením kurzů pro rozšíření učiva národní školy na Rybnické 
ulici. Kurz trval celkem 8 měsíců, při pravidelné docházce umožnil žákům, aby se 
doučili čtení, psaní i počítání. Během prvního roku působení se do něj přihlásilo 
celkem 27 účastníků, v dalším školním roce to bylo 18 osob ve věku kolem 17 
let. Podle stupně gramotnosti byli zařazeni do 2 skupin, pravidelně jich dochá-
zelo 12. Koncem roku hlásila organizátorka kurzu, že devět absolventů se naučilo 
plynně číst i psát, tři další docházeli nepravidelně (např. jednu ze školaček, která 
bydlela u své sestry na Stodolní ulici, spolužáci nařkli, že je zavšivená, sestra 

20  ZA Opava, fond KNV Ostrava II, k.č. 609, sign. 458/A-5. Mnohé romské rodiny se bránily 
zařazení svých dětí do dětského domova tím, že odešly na Slovensko a „ztratily“ se díky tomu 
z evidence úřadů.
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ji pak docházku do kurzu zakázala). Na krajském aktivu o problematice rom-
ského obyvatelstva Zdeňka Půčková zdůrazňovala, že problém negramotnosti je 
tíživý zejména u děvčat, která zůstávají doma a brzy zakládají rodinu. Chlapci 
mají přece jen šanci, že se doučí základy gramotnosti v průběhu povinné vojen-
ské služby. Apelovala také na nadřízené, aby zajistili absolventům základní školy 
lepší uplatnění, které by motivovalo ostatní romské děti a jejich rodiče k pravi-
delné návštěvě školy. Z celkového počtu 1273 evidovaných romských obyvatel 
zůstávalo v Ostravě v této době stále ještě 250-300 zcela negramotných. V usne-
sení aktivu stojí, že by měl odbor školství zakládat další samostatné třídy určené 
pro doučování romských dětí, využívat jejich přirozeného nadání pro umělecké 
směry a spolu s kulturními zařízeními dbát o zakládání pěveckých, hudebních 
a divadelních souborů pro romskou mládež.21

Reálná situace se ovšem bez ohledu na různá usnesení úřadů vyvíjela 
koncem padesátých let zcela odlišně. Nepodařilo se prosadit příjímání romských 
dětí do mateřských škol – bránili se tomu rodiče, kteří zachovávali tradiční rom-
ské zvyklosti rodinné výchovy, i samy školy. Docházka do základní školy se v roce 
1958 ustálila na necelých třech čtvrtinách všech romských dětí školního věku, 
jen 45% z nich však nevykazovalo vážnější absenci. Naprostá většina školáků 
končila povinnou docházku v nižších třídách základní školy, mnozí z nich opa-
kovali několikrát zejména 1. třídu. V roce 1958 postoupila v Přívoze do 2. třídy 
pouze jedna romská dívka. Problémem zůstávala i mimoškolní činnost romských 
dětí a mládeže – s výjimkou Domu mládeže v Ostravě I neexistovalo zařízení, které 
by poskytovalo možnost jejich účasti v zájmových kroužcích, rozvíjení schopností 
v umělecké či pracovní činnosti. Nedokončené školní vzdělání, odpor rodičů i dětí 
vůči internátním učilištím a preference nekvalifikované práce komunistickým 
režimem (včetně vyšších mezd, které byly pochopitelně pro romskou rodinu ro-
zhodujícím stimulem) vedly k tomu, že další a další generace romské mládeže se 
zapojovaly po ukončení povinné docházky přímo do pracovního procesu.22

Konec všech snah o individuální přístup k romským dětem, o podporu 
jejich vzdělávání a specifické výchovy znamenal přelom let 1958-1959. V té 
době komunistický režim definitivně rozhodl o násilné a bezvýhradné asimilaci 
romského obyvatelstva ČSR. V listopadu 1958 byl vydán zákon č. 74/58 Sb., 
jímž se pod pohrůžkou vězení zakazoval kočovný způsob života. Ve skutečnosti 
zákon a v únoru 1959 následující soupis Romů zasáhl nejen menšinu (cca 
10%) kočovníků, ale tisíce dalších romských obyvatel ČSR, kteří měli problém 
s hledáním stálého domova, nemohli prokázat trvalé ubytování v českých zemích 
nebo se vraceli pravidelně ke svým dalším příbuzným na Slovensku.23 Zřejmě 
v souvislosti s přípravou nové koncepce bezvýhradné asimilace Romů vydalo Mi-
nisterstvo školství v září 1958 směrnici č. 110 o výchově a vzdělávání romských 
dětí, která do určité míry omezovala možnost zřizování zvláštních vyrovnávacích 
tříd (resp. samostatných romských škol). Školské úřady jí využily v Ostravě (stejně 
jako v jižních a východních Čechách) k okamžitému zrušení dosavadních „cikán-
ských“ tříd, které dosud existovaly jako pobočky ZŠ na Kavkově ulici v Ostravě I. 

21  Tamtéž.
22  ZA Opava, fond. KV KSČ Ostrava, jednání předsednictva 2. 6. 1958.
23  Podrobněji viz Pavelčíková, N.: Romové v českých zemích..., s. 57 an.
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Jejich žáci byli přemístěni zčásti do základní, zčásti do zvláštních škol.24 Učitelce 
romských dětí Zdeňce Půčkové nabídl školský odbor NV místo ředitelky zvláštní 
školy v Přívoze, její další kariéra se pak odvíjela zcela v intencích asimilačního 
procesu. Stala se členkou nejrůznějších komisí, které v dalších letech organizova-
ly „převýchovu“ Romů, ve své další práci však už nedosahovala tak výrazných 
úspěchů, jako v průběhu padesátých let. Odcizila se postupně romským rodičům, 
omezila své aktivity v přímé práci s romskými dětmi, stala se z ní „funkcionářka“. 
To jistě nebylo jejím záměrem, sama však nedokázala vzdorovat obecným trendům 
dalšího vývoje romského školství, které se zejména na Ostravsku začalo stále 
výrazněji orientovat na zařazování malých romských školáků do zvláštních škol. 
Režimu nevadilo, že zařazuje do školy „pro mentálně opožděnou mládež“ rom-
ské děti bez ohledu na jejich schopnosti. Jeho představitelé se nepozastavovali 
ani nad tím, že absolventi zvláštních škol nemají možnost pokračovat v dalším 
plnohodnotném vzdělávání – k tomu vlastně až do přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let Romy vůbec nemotivoval. Potřeboval romské nekvalifikované pra-
covní síly k výkonu těch povolání, která příslušníci majority postupně opouštěli, 
nepovažovali je za dostatečně „důstojné“. A tak jsme se na ulicích setkávali se 
stále vyšším počtem romských kopáčů, případně pomocných dělníků ve staveb-
nictví, ženy často zaměstnávaly komunální služby při úklidu ulic a veřejných 
prostor. Tyto práce byly vesměs dobře placené (a navíc stále ještě vysoký počet 
dětí zajišťoval romské rodině vysoké, progresivně vyměřované sociální dávky). 
Podobné poměry vyhovovaly i samotným Romům, kteří stále ještě nechápali vý-
znam vzdělání a majoritní škola pro ně představovala „nepřátelské území“, které 
odcizuje jejich děti rodinnému klanu. Ve zvláštních školách bylo naopak rom-
ských dětí ze spřátelených rodin dostatek a jejich učitelé s nimi jednali mnohem 
přátelštěji, proto mohly daleko lépe suplovat rodinné prostředí.

24  NA Praha, fond ÚV KSČ, O5/3 – Ideologické odd., sv. 36, arch. j. 290. AMO, fond. ObvNV Slez-
ská Ostrava, k.č. 47, i.j. 57. Zajímavé je, že ve zprávě o kulturně výchovné práci mezi Romy 
v letech 1959–1960, která byla později předložena ÚV KSČ, se hovoří o tom, že školské úřady 
v Pardubicích a v Ostravě tuto směrnici pochopily nesprávně a ukončily činnost tříd předčas-
ně. Toto stanovisko ovšem už nemohlo nic změnit na tom, že celkem úspěšná činnost učitelů 
romských dětí byla nenávratně zmařena.
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Zusammenfassung

Die Versuche mit der Ausbildung der Roma in Ostrau im Verlauf der 50. Jahre
des 20. Jahrhunderts

Nina Pavelčíková

Die Studie befasst sich mit dem Problem, das mit der Massenimigration der Roma 
aus der Slowakei nach Ostrau am Anfang der 50. Jahre verbunden wird. Die Mehrheit aus den 
Neuankömmlinge war analphabetische oder halbanalphabetische und sie wurde sich nicht die 
Bedeutung der Bildung fürs Leben in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts bewusst. Das kom-
munistische Regime strebte die Eltern zu überzeugen, damit sie ihre Kinder regelmäßig in die 
Schule schickten, trotzdem blieb ihr Schulbesuch maximal auf dem Niveau bis 60 % der Kinder-
population im Alter 6-14 Jahre. In Ostrau entstand ein sehenswerter Versuch vom Jahr 1952 
mit der Schaffung des bestimmten Typs der Ausgleichsklassen für die Roma, die an der achtjäh-
rigen Grundschule in der Kavkastraße errichtet wurden. Die Kinder hatten hier die Möglichkeit 
den Schulhort zu besuchen und die außerschulischen Aktivitäten insbesonder im Rahmen der 
Musikgruppe sich zu beteiligen. Die Lehrerin Zdeňka Půčková leitete die Musikgruppe und or-
ganisierte den Unterricht, die mit dem Schuldienst die markanten Erfolge hatte. Viel weniger 
erfolgreichen waren die Versuche mit der Ausbildung der erwachsenen Roma in den speziellen 
Lehrgängen für  die Analphabeten. Nach der Vollendung des kommunistischen Projekt der As-
similation der Roma wurden die speziellen Klassen am Ende der 50. Jahre aufgelöst, im os-
traueren Gebiet wurde der größere Teil aus ihnen in weiteren Jahren in den Sonderschulen 
verschoben.

(překlad Lenka Králová)
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PRVNÍ TĚŠÍNSKÝ VÉVODA MĚŠKO

JAROSLAV BAKALA

První těšínský vévoda Měško vystupoval s agilitou, která jej přiřazuje 
alespoň v omezeném teritoriálním měřítku k pozoruhodným osobnostem, byť 
patřil mezi ty členy piastovské dynastie, kteří se podíleli na sobeckém tříštění 
Slezska do malých knížectví. (V literatuře se hovoří o těšínském vévodovi nebo 
knížeti, vévodství nebo knížectví jako o pojmově shodných fenoménech. To platí 
i pro tento text.) Obraz Měškova života však předstupuje před nás v nejasných 
odstínech a nezřetelných konturách, což ovšem nepřekvapuje při nevelkém roz-
sahu dochovaných pramenných informací. Historici a genealogové zápasí s ně-
kterými záhadami, které brání tomu, abychom vytvořili spolehlivé curriculum
vitae tohoto zakladatele těšínské větve Piastovců. Neznáme kromě jiného přesně 
dobu jeho narození i úmrtí, neznáme jméno jeho manželky a okolnosti jeho sňatku, 
čas narození jeho dětí, avšak ani bližší souvislosti kolem rozdělení původního 
opolského vévodství mezi Měška a jeho bratry, či faktory, které vedly k sňatku 
jeho dcery s českým králem.

Odpověď na otázku, kdy se Měško narodil, setrvá zřejmě jenom v poloze 
pravděpodobného času vymezeného mezníky a quo a ad quem. Polský autor roz-
sáhlého díla o genealogii slezských Piastovců Kazimierz Jasiński vymezuje toto 
rozpětí roky 1251-1256. První letopočet je určen rokem svatby Měškových rodičů 
opolského vévody Vladislava a Eufemie, pocházející z velkopolské větve piastovské 
dynastie. Pro druhý letopočet je určující Vladislavova listina z 21. října 1258, v níž 
se vyskytují poprvé jména vydavatelových synů Měška, Kazimíra a Boleslava. 
Protože Jasiński usuzuje, že se Měško narodil jako první z jmenovaných Vladisla-
vových dětí, pak mohl vstoupit do života nejpozději v roce 1256.1

Jasińským ohraničený chronologický rozměr pro narození budoucího 
prvního těšínského knížete můžeme přijímat jako realistický. Za pravděpodobnější 
čas pro Měškův první den života lze pokládat spíše starší polovinu onoho rozpětí. 
Plně přesvědčuje Jasińského výpověď o Měškově prvorozenství, která se střetla 
jenom s ojedinělými nesouhlasy badatelů.2 Spolehlivě to potvrzuje pořadí uplat-
ňované v těch dokumentech, v nichž se zaznamenávalo více synů Vladislava
Opolského.

Zřejmě již nemáme možnost zjistit jméno ženy, velmi pravděpodobně 
knížecího původu, která se stala Měškovou manželkou. Svatba se konala někdy 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  JASIŃSKI, K.: Rodowód Piastów śląskich. Sv. III. Wrocław 1977, s. 28, 33. Cit. listina viz: 
NĚMEC, E. (ed.): Listinář Těšínska (Codex diplomaticus Ducatus Tessinennsis = LT). Sbírka 
listinného materiálu k dějinám Těšínského Pobeskydí. Český Těšín 1955, č. 14. Schlesisches 
Urkundenbuch. Böhlen Verlag od 1963 (= SUb.), sv. III. č. 277, s. 181-183.

2  JASIŃSKI, K.: Rodowód..., III, s. 33-35.
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v 2. polovině sedmdesátých let 13. století. Datum úmrtí této kněžny neznáme, 
nejpozději umřela roku 1302. Z tohoto manželství známe tři děti, a to syny 
Vladislava a Kazimíra a dceru Violu. Jejich data narození rovněž nejsou známá 
z dostupných pramenů.3

Jako výrazná individualita vstoupil tento Měško do středověkých dějin 
Horního Slezska především jako zakladatelská osobnost těšínského vévod-
ství. Zařazování této úlohy do nějakého hodnotového schématu by vyžadovalo 
nejednoduchý pohled. Těšínské knížectví se totiž zrodilo po smrti Měškova otce 
prostřednictvím zmíněné sobectvím motivované dělby Vladislavem zanechaného 
území. Ten totiž jako držitel opolského vévodství panoval zhruba nad územím his-
torického Horního Slezska. Vladislavova smrt začátkem osmdesátých let 13. století 
se stala jakýmsi úmrtním listem politickoteritoriálního útvaru, jehož vládce mohl 
v podmínkách tehdejší střední Evropy uplatňovat nezanedbatelné mocenské am-
bice. Vytvořily se tam již i za panování Vladislavových předchůdců Měška I. (1177-
1211), Kazimíra (1211-1230) a Měška II. (1230-1246, zpočátku pod poručnickou 
vládou) usilovnou emyfyteutickou kolonizací a zakládáním městských komunit 
s tržními sítěmi předpoklady i pro zdárný ekonomický rozvoj.

Z dělby Vladislavova dědictví vyplývaly v podstatě důsledky, jež můžeme 
s přihlédnutím k středověkým dynastickým politickoteritoriálním útvarům cha-
rakterizovat do jisté míry jako státoprávní. Ve 13. století totiž Piastovci ovládaná 
polská knížectví netvořila fakticky jednotnou monarchii, nýbrž víceméně nezávis-
lé celky, i když ještě přežívala tradice o seniorském postavení Piastovce sídlícího 
v Krakově. Trvalé rozčlenění dosavadního poměrně rozsáhlého opolského vé-
vodství se vyvinulo jako důsledek dlouholetého vyrovnávání čtyř Vladislavových 
synů: Měška, Kazimíra, Boleslava, Přemysla. Tito bratří ještě za života svého otce 
byli titulování jako vévodové opolští. V listině vratislavského biskupa Tomáše II. 
z 8. ledna 1272 nacházíme obrat: „ad peticionem... Wladizlai et filiorum suorum in-
clitorum ducum de Opol“ (podle požadavku... Vladislava a jeho synů vévodů opol-
ských). V jiných Vladislavových listinách jsou jeho synové zaznamenáni, ale bez 
uvedení predikátu.4

Po Vladislavově úmrtí jeho synové byli titulováni jako opolští vévodové, 
čímž se však nevyjadřovalo ani tak jejich kondominium nad celým dědictvím, nýbrž 
víceméně knížecí rodové jméno. Patrně již záhy povstaly dvě části: Boleslav a Ka-
zimír získali severní a západní oblasti otcova vévodství, kdežto Měško a Přemek 
jižní. Kdy se přesně uskutečnilo rozčlenění na dvě přibližné poloviny, k tomu pra-
meny neposkytují dostatečné svědectví.5 Z 4. dubna 1283 se zachoval listinný 

3  JASIŃSKI, K.: Rodowód..., III, s. 34, 116, 120, 123. Jasiński za čas Měškova sňatku považuje 
dobu kolem roku 1280, tomu však plně nevyhovuje jeho odhad času narození syna Vladislava 
1277 nebo 1278.

4  LT, č. 14, 16, 17. SUb III, č. 277, s. 181-183; SUb IV: č. 159, s. 115; č. 246, s. 169; č. 408,
s. 273-274; č. 440, s. 294-296. Ve Vladislavově listině z května 1274 (SUb IV, č. 239, s. 165-
166) je uveden opolský vévoda Měško. Editor W. Irgang správně jej zachycuje v záhlaví regestu 
jako tehdy již zemřelého Vladislavova bratra; v rejstříku (s. 374) však je mylně označen za 
Vladislavova syna.

5  Podle stručného sdělení Ericha Randta v syntéze dějin Slezska proběhlo rozdělení na tyto dvě 
části skoro bezprostředně po Vladislavově úmrtí. Viz: Geschichte Schlesiens. Sv. I. Stuttgart 
3. vyd. 1961, s. 161. Brzkou úlohu Kazimíra v západním dílu historického Opolského Slezska 
by mohla naznačovat listina z roku 1281, bez denního data, v jejíž intitulaci se tento Piastovec 
označuje jako vévoda hlohovský (dux Glogoviensis). Jde ovšem o Horní, resp. Malý Hlohov, 
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obrat „de voluntate, consilio et ordinatione illustrium ducum Meschonis et Primis-
laii de Rathibor et de Hospencin“ (z vůle, rozmyslu a přikázání jasných vévodů 
ratibořských a osvětimských Měška a Přemysla). Přemysl je v roce 1284 titulován 
jako opolský vévoda a pán osvětimský (dux Opoliensis dominus de Osswencim), 
v listině z 30. dubna 1285 jako osvětimský vévoda (ex donatione... Primizly... ducis 
Osvencim).6

V některých listinách z pozdějších osmdesátých let 13. století byli Měško 
a Přemysl titulováni jako vévodové opolští a páni Ratibořska (duces Opolienses 
domini de Ratibor). To svědčí o jejich společné držbě jižních částí dědictví. Obdob-
ný význam mají rovněž dokumenty, v nichž je takto samostatně titulován Měško.7 
I tyto listiny dokládají ještě společenství Měška a Přemka, když poté při konečném 
rozdělení knížectví mezi nimi získal užší Ratibořsko právě ten druhý.

Měško představuje význačnou osobnost v dějinách Slezska právě pro 
položení základního kamene těšínského vévodství, i když pochopitelně tuto zakla-
datelskou roli dost dobře nemůžeme spojovat s pozitivním přínosem. V literatuře 
se přijímá listina o lokaci Bohušovic za svědectví pro existenci onoho nevelkého 
zemského útvaru, jak to nedávno konstatuje polský historik Idzi Panic v článku 
o počátcích Měškova knížectví. I. Panic odkazuje k edici E. Němce a klade vznik 
dokumentu v souladu s většinou předchozí literatury do roku 1290, leč nezná 
v této své studii 6. svazek německého slezského diplomatáře. Tam totiž vydavatel 
Winfried Irgang vylučuje pro zmíněnou listinu oprávněnost datace rokem 1290 
a její vydání vřazuje do let 1293-1297. Rok 1290 jako čas geneze těšínského vé-
vodství uvádějí i někteří starší slezští historikové jako Gottlieb Biermann, Vincenc 
Prasek, Franciszek Popiołek.8

V roce 1990 k předpokládanému 700. výročí vzniku vévodství předložil 
i autor těchto řádků krátkou úvahu. Za příslušnou dobu označuji poměrně krát-
ký úsek mezi 1. listopadem 1289 až 31. lednem 1290. Pro terminus a quo se stala 
ukazatelem Měškova listina z 31. října 1289 pro premonstrátky v Czarnowanzu, 
v jejíž intitulaci je vydavatel zaznamenán jako vévoda opolský a pán Ratibořska. Pro 
pravoplatnost ustanovení se zaznamenává souhlas bratra Přemysla. Nepochybně 
tedy byl dokument sestaven ještě za času společného údělu obou knížat. Jako 

  tedy Głogówek. Leč tento Kazimírův titul patrně nebyl spojen s rozdělením Vladislavova dě-
dictví. Již v starší literatuře se upozorňuje na knížecí pravomoci tří starších synů Vladislava 
nad některými kastelániemi ještě za otcova života. Viz BIERMANN, G.: Geschichte des Herzog-
thums Teschen. Teschen 2. vyd. 1894, s. 27. Údaje dalších příslušných dokumentů z 80. let 
neinformují o přesné době, kdy Boleslav a Kazimír společně ovládali severní a západní regiony 
Vladislavova vévodství. Rościsław Żerelik ve svém oddílu z nedávné kolektivní syntézy slez-
ských dějin konstatuje rozdělení Opolska do čtyř malých knížectví jako nastalé ihned po smrti 
knížete Vladislava. Viz Historia Śląska. Wrocław 2002, s. 62-63.

6  SUb V: č. 53, s. 46-47; č. 161, s. 129; č. 215, s. 173.
7  SUb V: č. 266, s. 209-210; č. 403, s. 312-313; č. 430, s. 331-332; č. 442, s. 338-339; resp.

č. 505, s. 388-390 (tuto písemnost však hodnotí vydavatel 6. sv. SUb W. Irgang oprávněně 
jako padělek).

8  PANIC, I.: Počátky těšínského knížectví. Vlastivědný věstník moravský 52/2000, s. 350. LT,
č. 24. SUb VI, č. 293, s. 234-236. BIERMANN, Geschichte..., s. 52. PRASEK, V.: Dějiny kní-
žetství Těšínského až do ro roku 1433. Opava 1894, s. 75. POPIOŁEK, F.: Dzieje Śląska Aus-
tryackiego z illustracyami. Cieszyn 1913, s. 36. Do 1290 vřazuje bohušovickou lokační listinu 
v slezském regestáři i C. Grünhagen. Viz: Codex diplomaticus Silesiae (= CDS). Breslau od 
1857, sv. VII/3, č. 2129, s. 134.
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terminus ad quem určuji tehdy známou a přijímanou dataci zmiňované listiny 
o udělení půdy k lokaci Bohušovic. Písemnost jsem považoval za pravou, protože 
byť se dochovala pouze v opise, její obsah nevyvolával podezření. Irgangova edice 
s kritikou data vyšla až o 8 let později.9

Německý diplomatik v kritickém komentáři k edici tohoto kusu rovněž 
nepochybuje o věcné pravosti listinného pořízení. Roční datum 1290 však považuje 
za nepřiměřené. Zdůvodňuje to nepříslušností užitého Měškova titulu vévoda 
těšínský a pán osvětimský (dux Tessinensis et dominus de Osswetim). Takový se 
objevuje ve známých Měškových listinách až od roku 1297. Jako doplňující důvody 
pro nesprávnost data uvádí editor W. Irgang některé časově pochybné údaje v se-
znamu svědků. Listinu tedy zařazuje mezi roky 1293 až 1297, protože pro dobu 
před rokem 1293 považuje použitou intitulaci za jasně neuskutečnitelnou.10

Hlavní Irgangův argument proti správnosti data 31. ledna 1290 v tom-
to případě nemusíme zvažovat jako bezesporný. Kolísavost titulatury opolských 
Piastovců v poslední pětině 13. století teoreticky nenutí vyloučit Měškovu intitu-
laci uplatněnou v privilegiu pro zakladatele Bohušovic i z doby před rokem 1293, 
když skoro 10 let předtím byl označen jako vévoda z Ratiboře a Osvětima. Pro 
oprávněné podezření z nesprávného ročního data písemnosti, podle níž se stal 
Měško držitelem těšínského vévodství nejpozději 31. ledna 1290, však hovoří inti-
tulace listiny vydané v Ratiboři 10. května 1290: „Měško z Boží milosti ratibořský 
vévoda“ (Mesco dei gratia dux Rathiboriensis). Nebereme-li v úvahu Irgan-
gem právem zpochybněné vročení, pak první spolehlivý doklad o Měškovi jako 
těšínském vévodovi máme až z lokační listiny města Zatoru z 10. listopadu 1292, 
v níž je zaznamenán touto hodností: dux Tessinensis.11

Hypotézu W. Irganga o mylném roku v datum formuli zakládacího bohu-
šovického dokumentu můžeme považovat za velmi pravděpodobnou. Svědčí indi-
cionálně pro to jeho dochování pouze v kopii. Při opisu totiž opomenutí posled-
ního čísla v závěrečném dvojčíslí ročního data, které známe v podobě „anno Domi-
ni MoCoCo nonagesimo,“ je dobře možné. Pro Irgangovu nedůvěru svědčí zejména 
citovaná listina z května 1290. Rovněž i poukazy na pochybná označení svědků 
jsou alespoň zčásti přesvědčivá. Rozdělení společného dílu mezi bratry Měška 
a Přemysla, tedy vznik těšínského vévodství, proběhlo někdy v čase od 11. května 
1290 do 10. listopadu 1292. Vyloučit jako terminus a quo bychom nemuseli za 
určitých okolností i listinu vévody Přemka pro město Ratiboř s datem 10. listo-
padu 1290. Obsahuje totiž sdělení o Měškově souhlasu, tedy náznak jeho ještě 
společné suverenity na Ratibořsku. Dochovaná podoba dokladu však je padělaná 
a nemůžeme si být jistí, zda s tím datem bylo vydáno původní pravé privilegium, 
jehož dispozice by byla změněna falzátory.12

Právě vzhledem k osobnosti knížete Měška se projevuje konečné rozčlenění 
opolského vévodství mezi čtyřmi syna knížete Vladislava jako v jisté míře záhad-
né. Vždyť zřetelně nejstarší z bratrů získal poněkud okrajové teritorium. Autor 
těchto řádků publikoval hypotézu, podle níž si Měško možná záměrně vybral tento 

9  BAKALA, J.: 700 let od vzniku těšínského vévodství. Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů 
Karviná a Frýdek-Místek, 1990, č. 3, s. 11. SUb VI byl vydán roku 1998.

10  SUb VI, č. 293, s. 234-236.
11  SUb V, č. 442, s. 338-339; SUb VI, č. 74, s. 60-62.
12  SUb VI, č. 505, s. 388-390.
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jakoby zapadlý region.13 Je totiž možné, že značný rozsah ještě neosídlené půdy 
v knížecím vlastnictví na tomto území inspiroval Měška získat v poměrně krát-
ké době rozsáhlejší peněžní hotovost. V takovém případě kalkuloval s výnosem 
prodeje pozemků přistěhovalým kolonistům. To by znamenalo krátkodobě vyšší 
příjem, než jaký by vytvářely pravidelné poddanské dávky z již kolonizované půdy. 
Relativně velký rozměr nekultivované půdy v knížecím majetku a značný rozsah 
kolonizace probíhající na Těšínsku a Osvětimsku během čtvrtstoletého tamějšího 
Měškova panování podporuje úvahu o takovém spekulačním přístupu.14

Tzv. Zbraslavská kronika informuje o svatbě českého, polského a titu-
lárně ještě i uherského krále Václava 5. října 1305 s Měškovou dcerou Violou, 
která převzala poté jméno Alžběta. Již tehdy ona událost znamenala pro leckoho 
záhadu. Sám kronikář se podivuje v onom záznamu tomu sňatku, jímž si bere
za manželku slavný a velmi mocný král (rex inclitus et prepotens) dceru chudého 
knížete (pauperis principis filiam). Kronikář spatřuje příčinu v návodu pánů z řad 
české šlechty, kteří tak prý chtěli zabránit vzestupu královy moci: „Precavebat 
namque quorundam baronum astuta nequicia, ne ex affinitate aliqua rex iste potens 
potencior fieret et sic magis rebelles domare et super omnes regnare valeret.“15 

Jakkoliv cisterciácký autor těchto slov popisoval události z času svého 
života, tento jeho soud můžeme vřadit mezi klevety, jaké se patrně i tehdy šířily při 
vyprávěních o panovnickém prostředí. Tomuto výkladu kroniky Petra Žitavského 
nedůvěřuje již František Palacký jako nevyhovujícímu králově psychologii, důvod 
pro sňatek spatřuje v nevěstině půvabu. Josef Šusta popírá politickou pohnutku 
pro onu svatbu. Českého krále totiž podle Šustova mínění nemohlo ono manželství 
mocensky posílit. Josef Žemlička upozorňuje s jistou pochybností na sdělení 
Zbraslavské kroniky, ale blíže nerozebírá okolnosti. V regionální literatuře se však 
setkáváme se snahou o politické vysvětlení. Gottlieb Biermann bere v úvahu Vá-
clavovy zájmy v Polsku. Zvažuje piastovský původ nevěsty a Měškovo postavení 
jako rodinné hlavy hornoslezských knížat. Zato podle Vincence Praska Václava 
III. ovlivnila Violina krása a ne politický zájem. Podle Idziho Panice podnětem pro 
takový nerovný sňatek se stal strategický význam Těšínska jako spojnice mezi 
Moravou a Přemyslovci obtížně ovládatelným Malopolskem. Rovněž Rudolf Žáček 
poukazuje na strategicky důležitou polohu Těšínska a potřebu českého krále zpe-
vnit ohrožené pozice v Polsku.16

Pravděpodobná motivace k tomuto podivovanému manželskému svaz-
ku se skrývala v aktuální změně politické orientace jak Václava II. krátce před 

13  BAKALA, J.: Z dějin středověké ekonomiky v jižním Slezsku. In: Korzenie środkowoeuropejski-
ej i górnośląskiej kultury gospodarczej. Katowice 2003, s. 72-74.

14  I. Panic vypočítává, že za Měškovy vlády vzniklo na Těšínsku nejméně 75 osad. Viz: PANIC I.: 
Vlastivědný věstník moravský 52, s. 353. J. Bakala odkazuje na pramenné doklady o rozsáh-
lém pozemkovém vlastnictví těšínských knížat. Viz: BAKALA, J.: Z dějin..., s. 73.

15  Fontes rerum Bohemicarum. Sv. IV. Praha 1886, s. 106. Překvapuje a neodpovídá realitě tvrze-
ní v krátkém biogramu Violy Těšínské zveřejněném v slezském a severomoravském životopis-
ném lexikonu, podle něhož se sňatek uskutečnil za odporu českých velmožů. Viz: Biografický 
slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 8. Ostrava 1997, s. 81 (autor biogramu uveden iniciá-
lami I. P.).

16  PALACKÝ, F.: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha 1908, s. 322. ŠUSTA, J.: 
České dějiny. Díl II, část 1. Praha 1935, s. 76-77. ŽEMLIČKA, J.: Století posledních Přemyslovců. 
Praha 1986, s. 275. BIERMANN, G.: Geschichte..., s. 56. PRASEK, V.: Dějiny knížetství..., s. 91. 
PANIC, I.: Počátky..., s. 350. ŽÁČEK, R.: Dějiny Slezska v datech. Praha 2004, s. 32, 61, 449.
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jeho smrtí, tak Václava III. Ten totiž s rozhodující pomocí svého otce získal
na krátkou dobu uherský královský trůn. V roce 1305 se však přemyslovské as-
pirace v Uhrách jevily jako málo nadějné. Proto Václav III. poskytl původní ar-
pádovské korunovační klenoty příteli Otovi Bavorskému a orientoval se na ob-
ranu ohrožených mocenských pozicí v Polsku. Rezignaci na dědictví Arpádovců 
vyjádřilo i Václavovo zrušení zásnub s Alžbětou, dcerou uherského krále Ondřeje 
III.17 Pro stabilizaci polského královského charismatu se ukazovalo Václavovi III. 
jako vhodné spojit se s princeznou z piastovského rodu, což zřejmě motivovalo 
i jeho otce k druhému sňatku s Piastovnou Alžbetou Richenzou (Eliška Rejčka). 
Piastovci na začátku 14. století nebyli panovníky na mocenské úrovni českého 
krále. Úspěšná kariéra kujavského knížete Vladislava Lokýtka tehdy teprve 
začínala (polským králem se stal roku 1320) a také ji prosazoval nepřátelstvím 
s Přemyslovci. Příslušnost Violy k piastovské dynastii podnítila zájem mladého 
českého krále možná již podle programu jeho otce. Zeměpisná poloha Těšínska se 
mi nejeví jako významnou motivací, když Měško již dlouho předtím fungoval jako 
podřízený spojenec českého krále.

Mezi nezřetelné fakticity Měškovy biografie přináleží též čas jeho úmrtí. 
Ještě Włodzimierz Dworzaczek v genealogických tabulkách zaznamenává starší 
literaturou uváděné časové rozpětí pro den Měškova úmrtí, a to dobu od 9. dubna 
1313 až 31. ledna 1317. Kazimierz Jasiński poukazuje na Dworzaczkovo nesezná-
mení se s prací I. Rychlika z roku 1889, jíž se zdůvodňuje termín Měškova skonu 
v čase od roku 1314 do 14. března 1316. Ani genealogické tabulky Konrada Wut-
keho nerespektují Rychlikova zjištění. Podle Jasińského pak tuto dobu je možno 
zkrátit na rok 1314 a na 1. polovinu roku 1315. Poněkud rozporný údaj o čase 
Měškově smrti předkládá autor hesla o Piastovcích v zmíněném slezsko-severo-
moravském životopisném slovníku, když k tomu zaznamenává čas po roce 1315 
a na jiném místě stejné stránky dobu kolem onoho roku.18

Spolehlivě máme doložen život Měška Těšínského ještě ke dni 9. dub-
na 1313. Z toho dne máme dochovány v originálech dvě listiny Měškova synovce 
ratibořského vévody Leška. V obou se zaznamenává Měško mezi svědky a v jed-
né z nich též jeho spolupečetění. Přivěšená pečeť se však již nedochovala. Jako 
určitá záhada předstupuje údajná listina vévody těšínského a pána osvětimského 
Měška z roku 1314, bez denního data. Listinu zmiňuje v roce 1884 Rudolf Temple 
a stručný regest je podán i v Němcově diplomatáři Těšínska. Údaj však nevyvolal 
důvěru vydavatelů slezských regest z let 1301-1315 Colmara Grünhagena a Kon-
rada Wutkeho, kteří nezaznamenali tuto mezi písemnostmi z roku 1314 bez den-
ního data. Podle listiny z 14. března 1316 vévody těšínského Kazimíra se uka-
zuje velmi pravděpodobně, že Měško již nežil. Zřetelně jako již o zemřelém hovoří 
o Měškovi listina osvětimského vévody Vladislava z 31. ledna 1317.19

17  Srov.: ŠUSTA, J.: České dějiny..., s. 675-677. ŽEMLIČKA, J.: Století..., s. 275-276.
18  DWORZACZEK, W.: Genealogia. Tablice. Warszawa 1959, tab. 9 a 10. WUTKE, K.: Stamm- 

und Übersichtstafeln der Schlesischen Piasten. Breslau 1910, tab. I, VI, VII. JASIŃSKI, K.: 
Rodowód..., s. 33-35. Biografický slovník..., s. 80. V textu zmíněnou práci I. Rychlika nemám 
k dispozici.

19  Listiny z 9. 4. 1313 viz: CDS XVI, č. 3348, s. 241-242, resp. LT, č. 35; CDS XVI, č. 3349,
s. 242. Zmíněný kus z roku 1314 viz: TEMPLE, R.: Regenten-Handlungen Herzog Mesko III. 
von Teschen als Herr z Auschwitz (Oswiecim). Notizen-Blatt der historisch-statistischen Sec-
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Byť informace o údajné Měškově listině z roku 1314 obsahuje nejasnos-
ti, předpokládám existenci takového dokumentu. Jde sice dosti oprávněně usu-
zovat, že v aktech dochovaný podklad obsahuje některé přepisové chyby, ty však 
nevylučují původ nedochovaného originálu ze začátku 14. století. Privilegium ob-
sahovalo osvobození usedlosti Petera Stosze v Babicích na Osvětimsku od dávek 
a robotních povinností. Nedá se dobře vycházet z toho, že by některý z držitelů 
této usedlosti připravil falzum s intitulací odpovídající roku 1314. Měško zřejmě 
žil ještě alespoň po nějakou dobu v roce 1314.

Podle Jasińského terminus ad quem Měškova života je 27. červen 1315, 
kdy se v listině Vladislava Lokýtka zaznamenává jménem nezachycený osvětimský 
vévoda jako vydavatelův synovec. Tento příbuzenský vztah byl přiměřený pro 
Měškova syna Vladislava. Po své matce sestře Měškova otce byl právě Vladislav 
Lokýtek Měškovým bratrancem. V příslušné části onoho dokumentu z června 
1215 se zachycuje jako Lokýtkovi synovci pět jmény nezapsaných knížat: kujav-
ský, mazovský, osvětimský, bytomský, ratibořský. Z hornoslezských bratranců 
Vladislava Lokýtka zemřeli spolehlivě před datem této písemnosti ratibořský 
Přemek (1306) a bytomský Kazimír (1312) a po nich nastoupivší synové byli 
Lokýtkovi synovci.20 (Jako nepříliš potřebné pro zde sledovaný účel lze považovat 
řešení složitých rodových vztahů Piastovců, kteří v roce 1315 mohli být titulováni 
jako knížata kujavská a mazovská.) V souhlase s Jasińského tezí můžeme k datu 
27. června 1315 počítat již s Měškem jako zesnulým. Ten tedy skonal někdy mezi 
2. lednem 1314 až 26. červnem 1315.

V pramenech zjištěné životopisné údaje o prvním těšínském vévodovi 
neinformují příliš o celkové povaze tohoto knížete. Dá se z nich soudit na příznivý 
vztah k církvi. Z některých zachovaných listinných kusů vyplývá štědrost vůči 
církevním institucím. Při prudkém sporu vratislavského biskupa Tomáše II. 
s vratislavským vévodou Jindřichem IV. dokonce Měško poskytl ohroženému 
prelátovi ochranný pobyt v Ratiboři.21 Podporu náboženským instancím patrně 
umožňovala těšínskému knížectví jeho již dotýkaná úspěšná ekonomická akti-
vita. Zato se na rozdíl od otce Měško patrně vyhýbal válečným konfliktům, včetně 
bratrovražedným sporům uvnitř vlastní rodiny. Vycházel realisticky z vlastních 
slabých mocenských možností a považoval s bratrem Boleslavem za vhodné 
uzavřít spojeneckou smlouvu s českým králem Václavem II. dne 17. ledna 1291. 
Šlo celkem pochopitelně o podřízené postavení opolských knížat v této koalici.22 
Měško byl povinen se podílet na Václavově tažení do Malopolska roku 1292. Není 
příliš jasné, zda se těšínský kníže osobně angažoval v nastalých bojích.23 Snaha vy-

  tion der kais. königl. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der 
Natur- und Landeskunde, 1884, s. 87. Též LT, č. 36. Temple odkazuje k údaji v haličském en-
cyklopedickém díle, které nemám k dispozici. Ke Grünhagenově a Wutkeho ignoranci listiny 
z 1314 srov.: CDS XVI, s. 253. Uvedené listiny z 1316 a 1317 viz: CDS XVIII, č. 3563, s. XX, 
resp. LT, č. 37; č. 3657, s. 42, LT, č. 38.

20  Srov.: JASIŃSKI, K.: Rodowód..., III, s. 34-35, 116. DWORZACZEK, W.: Genealogia..., tab. 9, 10.
21  K Měškovým donacím pro kostely viz: SUb IV, č. 408, s. 273-274; SUb V, č. 53, s. 46-47;

č. 403, s. 312-313; č.430, s. 331-332, č. 505, s. 388-390; CDS XVI, č. 2668, s. 17-18; č. 2820, 
s. 64-65. K podpoře biskupa Tomáše viz: SUb V, č. 333, s. 259-262.

22  SUb VI, č. 3, s. 3-4.
23  Srov: Biografický slovník..., s. 80. G. Biermann má za to, že se Měško osobně nepodílel na 

tažení svých leníků ve vojsku českého krále. Viz: BIERMANN, G.: Geschichte..., s. 55.
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hýbat se sporům jej vedla k uzavření dohody s olomouckým biskupem Dětřichem 
o kompromisní hraniční linii mezi statky těšínského vévodství a moravského 
biskupství.24 Po zavraždění zetě Václava III. v srpnu 1306 se rozplývaly Měškovy 
vazby na českého krále, pravděpodobně se již nezapojoval do politických konfliktů 
a věnoval se hospodářskému rozkvětu knížectví.

Zusammenfassung

Mieszko der erste Herzog von Teschen

Jaroslav Bakala

Der Lebenslauf des ersten Herzogs von Teschen Mieszko versteckt irgendwelche Rät-
sel: seine Geburts- und Todeszeit, der Name der Ehefrau, die Entstehungszeit des Teschner 
Herzogtums, die Ursache der Hochzeit seiner Tochter mit dem böhmischen König. Mieszko ist 
wahrscheinlich im Zeitabschnitt 1252 - 1253 geboren und ist irgendeinmal seit 2. Januar 1314 
bis 26. Juni 1315 gestorben. Der Name seiner Frau wird für die Geschichtsforscher ständig un-
bekannt bleiben. Das Herzogtum von Teschen entstand in der Zeitspanne von 1290 bis 1292. 
Die Hochzeit der Fürstin Viola mit dem jungen König Wenzel III. hing mit der Resignation der 
Przemysliden auf die ungarische Krone und mit ihrer Konzentration auf die politischen Interesse 
in Polen zusammen.

24  SUb VI, č. 312, s. 248-250; č. 313, s. 250-252.
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SLEZSKÝ KNÍŽE JAN MINSTRBERSKO-OLEŠNICKÝ
(JEHO KULTURNÍ POLITIKA A MECENÁT)

RADEK FUKALA

Vlastní počátek renesance ve Slezsku lze spojovat nejen s biskupem 
Janem V. Thurzem (1464/66-1520) a piastovským knížetem Jiřím II. Lehnicko-
Břežským (1523-1586), ale také s často opomíjeným knížetem Janem Minstr-
bersko-Olešnickým, který se stal strůjcem nového rozkvětu Poděbradů.1 Jeho 
všestranné kulturní zájmy dokládala štědrost vůči učencům, výtvarníkům, 
literátům, řemeslníkům a v neposlední řadě architektům. S péčí, kterou věnoval 
vzdělání a protestantskému náboženství ve svém knížectví, úzce souvisela jeho 
zvláštní záliba v renesančním písemnictví a knižní tvorbě. Olešnický poděbradský 
kníže patřil k štědrým podporovatelům humanistické vzdělanosti, protestant-
ského školství a především renesančního umění. Byl milovníkem nádhery a od-
dával se mecenášské činnosti, a to díky příznivým okolnostem a úspěšné sňatkové 
diplomacii.

Jan, slezský kníže minstrberský a olešnický, byl třetím synem knížete 
Karla I. Minstrberského a jeho piastovské manželky Anny Zaháňsko-Hlohovské.2 
Jak poznamenali pečliví dolnoslezští kronikáři, narodil se v neděli 4. listopadu 
1509 v Olešnici (Oels, Oleśnica).3 O tom, v jakém prostředí se odvíjela první léta 
jeho života, se můžeme jen dohadovat. Tehdejší sídlo Poděbradů v Olešnici bylo 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  MACŮREK, J.: Turzonowie na Morawach i na Śląsku w końcu XV i w pierwszej połowie XVI 
wieku. Z historii stosunków czesko-polskich w okresie humanizmu. Sobótka 14, 1959, s. 
25-47; BORAS, Z.: Książęta piastowscy Śląska. Katowice 1974, s. 355-387; BAZYLOW, L.: 
Księstwo legnickie w drugiej połowie XVI wieku na tle stosunku do Polski i Rzeszy Niemieckiej. 
Sobótka 26, 1971, s. 471-503; BURZEC, A.: Rola Piastów legnicko-brzeskich w rozwoju kultu-
ry na Śląsku. In: Z dziejów postępowej ideologii na Śląsku w XIV-XVI wieku. Warszawa 1956, 
s. 188-225; JAECKEL, G.: Geschichte der Liegnitz-Brieger Piasten, 1. Die geschichtliche Entwi-
cklung bis zu Herzog Georg II. von Liegnitz-Brieg-Wohlau, 1547-1586; 2. Joachim Friedrich 
von Liegnitz-Brieg-Wohlau, 1586-1602, bis zum Ende des Piastengeschlechts. Beiträge zur 
Liegnitzer Geschichte, 18. Lorch /Württ. 1980-1982.

2  Karel I. (*4. 5. 1476-†31. 5. 1536), slezský kníže minstrberský a olešnický, kladský hrabě, mís-
todržící Českého království, vrchní slezský hejtman, nejvyšší lantfojt lužický a hejtman hlo-
hovský, rádce jagellonských panovníků a nesmírně ambiciózní politik. Syn knížete Jindřicha 
staršího Minstrberského a jeho manželky Uršuly Braniborské. Karlovou manželkou byla Anna 
(*1483-†27. 10. 1541), dcera hlohovského piastovského knížete Hanuše II. Šíleného a opavské 
přemyslovské kněžny Kateřiny.

3  Genealogické vztahy srov. WUTKE, K.: Stamm-und Übersichtstafeln der schlesischen Fürsten. 
Breslau 1911; SEDLÁČEK, A.: Minsterberk; Minstrberská knížata, Ottův slovník naučný 17, 
1901, s. 396-398; biogramy FUKALA, R.: Münstrberkové. In: Myška, M. a kol. (edd.): Biogra-
fický slovník Slezska a severní Moravy 11. Ostrava 1998, s. 95-106; zásadní historicko-ge-
nealogickou prací je stále GŁOGOWSKI, S.: Potomci krále Jiřího z Poděbrad. Genealogie knížat 
z Minstrberka. Ostrava 1989; Týž: Genealogie Podiebradów. Gliwice 1997, i když se v polském 
odborném tisku setkala s kritickým ohlasem.
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spíše gotickým středověkým hradem. Během pobytu v tamní rezidenci Karlovy 
děti určitě nestrádaly, ale rozhodně nežily v přílišném přepychu. V otcovském 
domě se jim však dostalo starostlivé péče o vzdělání. Je otázkou, do jaké míry 
mohl mladý Jan získat onu šíři renesančních a humanistických znalostí, kterými 
se vyznačoval ve svém mužném věku. Nevíme, zda se již za svého pobytu v rod-
ném sídle naučil několika jazykům. Později dobře ovládal nejen němčinu, latinu, 
ale také češtinu i polštinu. Z pouhých domněnek bez konkrétního pramenného 
ověření předpokládáme, že kromě domácí výchovy, o kterou starostlivě pečoval 
významný protestantský teolog dr. Jan Hess (1490-1547),4 získal kníže Jan ob-
sáhlé vědomosti spíše u svých příbuzných v Břehu (Brieg, Brzeg) a především 
v Lehnici (Liegnitz, Legnica), kde se tamní kníže Fridrich II. snažil vybudovat 
kvalitní protestantskou akademii.5 Kulturní činnost a rodová reprezentace bo-
hatých a sebevědomých Piastovců musela poněkud chudšího urozeného jinocha 
oslnit. Patrně zde se vyhranily všechny charakteristické rysy jeho jednání a pova-
hové vlastnosti.

Pro pochopení Janovy osobnosti ještě připomeňme, že se neměl stát bu-
doucím vladařem celého poděbradského rodu.6 Tato skutečnost se v dospělosti 
projevovala tím, že na politickém kolbišti zemí Koruny české v žádném případě 
neexceloval. Rozhodně nepatřil jako jeho otec k výrazným osobnostem stavovského 
světa. Kníže se mocenským konfrontacím vyhýbal a zasazoval se o rozumný kom-
promis. Názorové násilnictví, radikální vystupování, náboženský fanatismus 
a ideové předsudky dramatické předbělohorské doby mu byly cizí. Rád se často 
uzavíral na některém z poděbradských dolnoslezských sídel (Frankenštajn/Fran-
kenstein, Ząbkowice Śląskie/, Minstrberk/Münsterberg, Ziębice/, Běrutov/Bern-
stadt, Bierutów/ a Olešnice) a jen výjimečně navštěvoval slezské sněmy a soudy 

4  KÖSTLIN, J.: Johann Hess, der breslauer Reformator. Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
Schlesiens (= ZGS) 6, 1864, s. 97-131, 181-265; Týž: Die Thesen der Disputation des Joh. 
Hess vom 20. April 1524 in deutschen Texte. ZGS 10, 1871, s. 369-372; dále KOLDE, C. A. J.: 
Dr. J. Hess, d. schles. Reformator. Breslau 1846.

5  K vývoji protestantského školství srov. FUKALA, R.: Slezská reformace. Slezský sborník (= 
SlSb) 98, 2000, s. 241-263, zvl. s. 25-254, kde starší německá a polská bibliografie.

6  Hlavním dědicem byl druhorozený Karlův syn Jindřich II., který se narodil 29. 3. 1507 v Oleš-
nici a byl pojmenován po svém dědečkovi Jindřichu starším, zakladateli slezské politiky Po-
děbradů. Doma mu však česky říkali Hynek. Rodina očekávala, že právě on bude úspěšně po-
kračovat ve šlépějích otce a děda. Na rozdíl od nich však Jindřich II. nebyl typem vyhraněného 
aristokratického politika. Své postavení ve stavovské společnosti zemí Koruny české pojímal 
jen jako reprezentační záležitost. Neměl žádné zvláštní zásluhy o rozkvět poděbradské knížecí 
dynastie. Nerozmnožil rodový majetek o žádné důležité zboží. Náležel k pasivním osobnostem, 
které se čas od času snažily dostát svým povinnostem a které nebyly schopny odvrátit kritic-
kou finanční situaci, hraničící s hospodářskou katastrofou minstrbersko-olešnických knížat. 
Přesto byl současníky označován za oblíbeného a dobrotivého knížete, kterého protagonisté 
slezské politiky respektovali. Chtěl prodat Minstrbersko piastovskému knížeti Fridrichovi II. 
Lehnickému, a to se souhlasem ostatních sourozenců (včetně knížete Jana), ale 12. 7. 1542 
došlo ke smlouvě, podle níž se celé knížectví pouze zastavilo lehnickým příbuzným, a to za 
40 000 zlatých. Po těchto zásadních majetkoprávních změnách bylo olešnické knížectví správ-
ně rozděleno mezi čtyři bratry tak, že od roku 1543 trvale sídlil Jindřich II. se svou rodinou 
v Běrutově (p. Bierutów, n. Bernstadt). V náboženském ohledu byl ovlivněn svým blízkým pří-
buzným Jiřím Braniborsko-Ansbašským a po augšpurském sněmovním jednání v roce 1530 
přestoupil definitivně k luterství. V roce 1538 vypudil z rodového majetku katolické ducho-
venstvo a do země postupně uváděl luterské pastory. V duchu humanismu podporoval škol-
ství a umění. Během pobytu v Běrutově 2. 8. 1548 zemřel.
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ve Vratislavi (Breslau, Wrocław), kde vlastnil dům. Pod ochranou svého mocného 
otce Karla I., jenž ve funkci vrchního slezského hejtmana zastupoval především 
panovníkovy zájmy, nebyl zpočátku zatížen finančními dluhy a hospodářskými 
starostmi, které na něj dolehly až mnohem později. V raně renesančním prostředí 
slezských knížecích dvorů prožil léta osobního zrání i léta rozmarná, plná slavností, 
hodů a turnajů.

Kníže Jan Minstrbersko-Olešnický se od mládí také zajímal o zdánlivě 
odtažité teologické problémy. Podrobně sledoval konfesijní spory učených profe-
sorů a radikálních představitelů reformace v lehnickém knížectví, které nakonec 
způsobily rozpad tamní vyšší protestantské školy. Nebudeme daleko od pravdy, 
když řekneme, že Jan měl nábožensky blízko k umírněnému melanchtonskému 
proudu reformace. Nutno dodat, že kníže ve Vratislavi, Lehnici, Břehu a Krnově 
nalezl prostředí tak nábožensky a kulturně vyspělé, bohaté a pestré, že jen stěží 
jinde mohl v tomto směru v rámci zemí Koruny české více získat. Zde se střetávaly 
renesanční vlivy krakovského dvora Zikmunda Starého, německé kulturní klima 
saských a braniborských kurfiřtů, italské podněty budínského dvora a v neposled-
ní řadě životní styl české stavovské společnosti. Nádherný Břeh se stal působištěm 
mnoha italských, německých a polských umělců i mistrů. Právě náboženský 
a kulturní vliv břežské piastovské rezidence vyzařoval jak do slezských knížectví, 
tak do okolních zemí. Není divu, že intelektuálně vyspělý a umělecky naladěný 
Poděbrad nechtěl v tomto směru zůstat pozadu a zřetelnou nábožensko-kulturní 
převahu lehnicko-břežských Piastovců mínil nějakým způsobem v budoucnu 
překonat.7

Na první pohled se mohlo některým nezasvěceným pozorovatelům zdát, že 
potomci vrchního zemského hejtmana Karla I. Minstrbersko-Olešnického museli 
být majetkově dobře zabezpečeni. Už víme, že opak byl pravdou. Dědicové sice měli 
neotřesitelné společenské postavení v rámci stavovského a knížecího Slezska, ale 
jejich statky byly zatíženy tolika dluhy, že mohla vzniknout nebezpečná situace 
směřující k zániku poděbradských enkláv na dolnoslezském území. Kníže Karel I. 
nebyl ještě řádně pohřben a početný houf věřitelů se už od roku 1536 hlásil u jeho 
synů o svá práva. Oběma knížecím sourozencům, Jindřichovi II. a Janovi, z toho 
vznikaly vrásky na čele. V beznadějné situaci se oba dohodli i s dalšími sourozen-
ci na prozatímní společné správě Minstrberska a Olešnicka, kterou prováděli až 
do července roku 1542. Po zastavení minstrberského knížectví strýci Fridricho-
vi II. Lehnickému dostal kníže Jan jako svůj osobní majetek část olešnického 
knížectví se sídlem přímo v Olešnici. V rámci tohoto úsporného opatření měl Jan 
s nejmladším bratrem Jiřím společnou rezidenci, odkud měli vládnout a snížit 
zadlužení rodu na únosnou mez.8

7  Výchozím bodem tu stále zůstávají tyto syntézy a základní studie: MALECZYŃSKI, K. (ed.): 
Historia Śłąska, I/2. Do roku 1763. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961; PETRY, L. - MENTZEL, 
J. J. – IRGANG, W.: Geschichte Schlesiens, I – II. Sigmaringen 1988; GRÜNHAGEN, C.: Ge-
schichte Schlesiens, I - II. Gotha 1884-1886; PIWARSKI, K.: Historia Śłąska w zarysie. Katowi-
ce 1947; CZAPLIŃSKI, M. (ed.): Historia Śłąska. Wrocław 2002; KORTA, W.: Historia Śłąska do 
1763 roku. Warszawa 2003; BAHLCKE, J. (ed.): Schlesien und die Schlesier. München 1996, 
Týž: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit: die Länder der böhmischen Krone im 
ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619). München 1994, kde je přehledně 
uvedena další zásadní bibliografie.

8  V pozadí mnohých událostí spjatých s politickou a náboženskou činností renesančních
minstrbersko-olešnických knížat stál na první pohled kníže Jiří, poslední rytíř poděbradského 
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Zatímco si lehničtí Piastovci vždy udržovali jistý odstup od habsbur-
ského panovnického dvora, daný vědomím vlastního panovnického původu, 
Poděbradové se v předbělohorském období více přimkli k politice Ferdinanda 
I. a jeho nástupců. Jejich opatrná a loajální politika k mocnějšímu císaři však 
měla své meze a byla dost podobná mocenským postojům saských kurfiřtů. Wet-
tinové byli jejich příbuznými a není divu, že díky nim akceptovali tamní kulturu, 
náboženství, výchovu a určité módní zvyklosti. V tomto ohledu byl z poděbradské 
rodiny nejvíce ovlivněn kníže Jan, protože se mu líbila jak podoba rezidencí 
saských Wettinů a braniborských Hohenzollernů, tak jejich dvorská kultura.9

Na rozdíl od svých některých protestantských říšských a slezských 
příbuzných se Poděbradové ve šmalkaldské válce a v prvním protihabsburském 
povstání v Čechách roku 1547 raději neangažovali.10 Vyneslo jim to určitý pro-

  rodu. Byl nejmladší ze synů Karla I. a Anny Zaháňsko-Hlohovské, kteří se dožili dospělosti. 
Narodil se 30. 4. 1512 v Olešnici a dostal jméno jak po svém slavném pradědečkovi, tak po 
hohenzollernském strýci Jiřím, braniborsko-ansbašském markraběti a krnovském knížeti. Běh 
jeho života je vzhledem k mimořádné tříšti pramenů znám nedokonale. Nedosáhl skvělé církevní 
kariéry. Nevykonával žádný významný světský úřad. Tento nepochybně fyzicky zdatný a politic-
ky nenápadný Poděbrad zůstával zpravidla ve stínu velkých činů bratrů, strýců a bratranců. Co 
je nepochybné, je Poděbradovo těsné sepětí s reformací. Ve 30. letech 16. století nalézáme Po-
děbrada v markraběcí družině Jiřího, krnovského knížete, který se výrazně exponoval v protes-
tantských záležitostech na augšpurském říšském sněmu. Odvážné Hohenzollernovo vystoupení 
před císařem Karlem V. udělalo na synovce velký dojem. Krnovský kníže Jiří, řečený Zbožný, měl 
svého jmenovce patrně v oblibě, protože se nechtěl vzdát pevnějšího svazku s Poděbrady a oče-
kával od nich větší podporu v rámci svých nábožensko-mocenských plánů ve Slezsku. Rovněž 
starší bratr Jáchym Poděbradský (*18. 1. 1503-†27. 12. 1562), který byl v hohenzollernských 
službách, využíval všech možností, jak bratrovu pozici posílit. Jiří však byl duchem spíše bo-
jovný rytíř než obratný diplomat nebo prelát, který by se výborně orientoval v kuriální politi-
ce. V žilách mu kolovala neklidná krev předků-válečníků. Nevynikal mimořádnou inteligencí, 
diplomatickou lstivostí a taktem jako jeho bratr Jáchym, takže není divu, že se v roce 1545 
v humanistickém prostředí vratislavské katedrální kapituly neprosadil. V zápase o děkanát Jiří 
prostě neobstál. Zástupci biskupa Baltazara Promnice se vymlouvali, že minstrberský kníže 
nemá odpovídající univerzitní vzdělání a kvalifikované schopnosti pro tento úřad, ale to mohla 
poděbradská strana očekávat. V podstatě se jednalo od katolické hierarchie o studenou sprchu 
za to, že Jiří úspěšně prováděl na Olešnicku podle návodu hohenzollernského strýce systema-
tickou reformaci, kterou mu vratislavský biskup nemohl nikdy odpustit. Prohra s vratislavskou 
kapitulou byla předzvěstí Jiřího rozhodnutí odejít do ústraní olešnického zámku, kde od roku 
1543 sídlil se svým bratrem Janem. Nikdy nebyl vysvěcen na kněze. Po celý svůj život zůstal 
svobodný a svým vystupováním spíše představoval rytíře minulých časů. Tento dojem nakonec 
vzbuzuje i umělecké ztvárnění knížete Jiřího na renesančním epitafu, který mu dal jeho bratr 
Jan v roce 1554 zhotovit. Dodnes, vytesán do pískovce v životní velikosti, trochu toporně stojící 
na ležícím lvu, který mu drží přilbici, v plné zbroji, s dýkou a mečem, opřeným o rodový erb 
poděbradské slezské knížecí dynastie, shlíží Jiřího plnovousem obrostlá tvář mrtvýma očima 
z náhrobního kamene, vezděného v olešnickém kostele. Toto umělecké dílo zároveň symbolicky 
glorifikuje některé jeho vlastnosti, což měly být síla, sebevědomí, statečnost, rozhodnost a bojov-
nost. Dne 31. 1. 1553 vydechl v Olešnici poslední rytíř poděbradského rodu naposledy. Místem 
jeho věčného odpočinku se stala knížecí hrobka v tamním farním kostele sv. Jana Evangelisty.

9  K reprezentaci moci minstrberských knížat srov. např. ražbu mincí viz KOPICKI, E.: Katalog 
podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, 
VIII/1: Monety Śląskie okresu nowoźytnego. Warszawa 1982, s. 115 nn. (tam další numizma-
tická literatura).

10  Srov. GRÜNHAGEN, C.: Schlesien unter der Herrschaft König Ferdinands 1527-1564, ZGS, 
19, 1885, s. 63-139; Týž: Die Erbverbrüderung zwischen Hohenzollern und Piasten vom Jahre
1537. Zeitschrift für Preußische geschichte und Landeskunde 5, 1868, s. 337-366; LESZ-
CZYŃSKI, J.: Renesansowi Piastowie śląscy. In: Kultura artystyczna renesansu na Śląsku w 
dobie Piastów. Opole 1975, s. 9-24; k tomu Týž: Nowożytni Piastowie śląscy. In: Heck, R. 
a kol.: Piastowie w dziejach Polski. Wrocław 1975, s. 96-114 (tam další bibliografie).
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jev přízně Habsburků, kteří se v odvetných akcích více soustředili ve Slezsku na 
zaháňské Wettiny, krnovské Hohenzollerny a především na lehnické Piastovce. 
Po smrti knížete Fridricha II. Lehnického (+17./18. 9. 1547) se dostali piastovští 
dědicové pod habsburským mocenským tlakem do tísně, kterou zažehnali tím, že 
se vzdali minstrberského knížectví, které zase snadno ze zástavy Jan Poděbradský 
vyplatil. Záhy však musel i on ustoupit habsburským zájmům a vykoupené 
knížectví předat do rukou Isabely Jagellonské, vdově po Janu Zápolském, která 
vídeňskému dvoru postoupila nároky na uherský trůn. Celá tato transakce z roku 
1552 byla opět změněna ve prospěch Poděbrada, který Minstrbersko v roce 1559 
definitivně panovníkovi vyplatil. V minstrberském knížectví pak zavedl po vzoru 
Jiřího II. Lehnicko-Břežského pro protestantské věřící nový kostelní řád (Kirche-
nordnung) a prosadil tzv. meklenburskou agendu (Meklemburgische Agende).11 
Ve svých knížectvích zlepšoval ekonomickou prosperitu a přísně odstraňoval 
nepořádky v hospodaření měst. Dostával se do konfliktů i se šlechtou, o čem 
svědčí jeden z výhružných dopisů, kde mu osm rytířů přísahalo hroznou pom-
stu a smrt.12 Od Janova nástupu v roce 1559 se v Minstrberku začalo vařit pivo 
ve větším množství. Kníže tvrdě trestal nelegální obchody. Pronásledoval morální 
delikty obyvatel (alkoholismus, hru v karty apod.), potíral kriminalitu a na svou 
dobu nekompromisně likvidoval prostituci. Tyto činy se staly dobrým odrazovým 
můstkem jeho společenského, kulturního a majetkového vzestupu.13

Velké hospodářské naděje vkládalo toto pokolení Poděbradů do spole-
hlivé rodové aliance, která jim mohla formou věna přinést nejen finanční bohat-
ství, ale také mužské potomky. V Janově případě nehledala minstrbersko-oleš-
nická knížecí rodina nevěstu v českém šlechtickém prostředí, ale ve společnosti 
zahraniční vysoké aristokracie. Příležitost se nabízela u krakovského královského 
dvora, kde měla slezská knížata poměrně dobrý zvuk. Polský král Zikmund Starý, 
mladší bratr českého panovníka Vladislava II. Jagellonského, slezské aristokra-
tické prostředí dobře znal, protože v mládí byl určitý čas opavským a hlohovským 
knížetem. Měl zde řadu přátel a jak Piastovce, tak Poděbrady a Hohenzollerny rád 
podporoval.14

Když se v Krakově objevila nabídka Janova sňatku s některou z urozených 
dam jagellonského dvora, přičinil se král Zikmund o uzavření takové aliance, 
a to s příslušnicí významného šlechtického polského rodu se znakem zavinuté 
střely (herbu Odrowąż). Jednalo se o Kristýnu (*asi 1518-†16. 6. 1555), dceru 
korunního kancléře a krakovského kastelána Krzysztofa Szydłowieckého, jedno-
ho z nejzajímavějších konspirátorů polské zahraniční politiky, který Poděbrady 
osobně znal ještě za své úřední činnosti v Hlohově (Glogau, Głogów).15 Čelný 
představitel polského královského dvora měl poměrně velký majetek a potřebnou 

11  Srov. HARTMANN, F.: Geschichte der Stadt Münsterberg in Schlesien von ihrer Gründung bis 
zur Gegenwart. Münsterberg 1907, kde zvl. III. kapitola o poděbradských knížatech, k tomu 
CZAPLIŃSKI, M.: (ed.): Dzieje miasta Ziębice na Śląsku. Ziębice – Wrocław 1992, s. 59-63.

12  MALECZYŃSKA, E.: Życie codzienne Śląska w dobie odrodzemia. Warszawa 1972, s. 59.
13  Srov. některé dokumenty: Archiwum Państwowe Wrocław, Księstwo Oleśnickie (1324-1862), 

např. Rep. 132c: Nr. 514-641; Księstwo Ziębickie (1492-1882), Rep. 30, sign. I-1a, I-3a, I-3c-
6a apod.

14  Bibliografie podrobně uvedena FUKALA, R.: Zápas o opolsko-ratibořské dědictví a mocenské 
aspirace slezských knížat na prahu raného novověku. SlSb 100, 2002, s. 81-102.

15  CHUTKOWSKI, J.: Dzieje Głogowa, I. Legnica 1991, s. 108-119.
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síť konexí mezi mocenskými elitami jak v polském a litevském prostředí, tak 
v okolních státech. Poděbradům polský korunní kancléř zajišťoval mimořádně 
vlivné kontakty v zemi, která ležela v těsné blízkosti olešnického knížectví, a to 
bylo rovněž nesmírně důležité pro vzájemné sousedské vztahy na slezsko-polském 
pomezí.16

Janovo manželství uzavřené s Kristýnou Szydłowieckou, v jehož po-
zadí stála diplomatická výmluvnost Jáchyma Poděbradského,17 osudově ovliv-
nilo další vývoj minstrbersko-olešnické knížecí dynastie. Nová kněžna a její 

16  K tehdejší situaci v Polsku POCIECHA, W.: Królowa Bona, 1 – 4. Poznań 1949-1958; BO-
GUCKA, M.: Bona Sforza. Warszawa 1998; k osobnosti polského kancléře KIESZKOWSKI, J.: 
Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Kraków 1912.

17  Jáchym byl nejstarším Janovým bratrem, který při svém narození v lednu roku 1503 do-
stal na olešnickém zámku jméno po svém vzdáleném hohenzollernském příbuzném kurfiřtovi 
Jáchymovi I. Prvorozený Karlův syn se totiž někdy kolem roku 1530 rozhodl pro dráhu du-
chovního, v níž viděl pro sebe větší možnosti získat úspěch a bohatství. Tušil zcela správně, 
že v nejbližším období očekávají pokračovatele otcovy politiky jen samé vnitropolitické stras-
ti, majetkoprávní obtíže a finanční problémy. Kníže Jáchym nebyl žádný romantik a hledal 
štěstí a stálý příjem buď jako církevní hodnostář, nebo jako zahraniční diplomat. To se mu 
nakonec splnilo už za otcova života, který ho v duchu nepotismu protežoval u habsburského 
a papežského dvora. Jáchym měl situaci usnadněnou svým urozeným původem a rodovými 
konexemi v říši. Už svými současníky byl hodnocen jako ctižádostivý, velmi bystrý a chápavý 
politik. Z toho mála, co dnes máme z pramenů k dispozici, vyplývá, že mladý kníže Jáchym 
byl na počátku 30. let 16. století odkázaný při každém kroku na pomoc svého příbuzenstva. 
Ve Vratislavi, kde zastupoval jeho otec v hejtmanském úřadě českého panovníka, započal
28. 4. 1531 svou církevní kariéru. Stal se děkanem v tamní katedrále. Ve stejném roce
(17. 6. 1531) byl jmenován proboštem v Hlohově, ale nelze s určitostí říci, zda místo svého úřa-
du vůbec navštívil. Nepochybně však uplatňoval svůj vliv na Hlohovsku a nebránil se příjmům 
ze svých dosavadních prebend. O Jáchymově udělení nižšího a vyššího svěcení se nezacho-
vala žádná přímá zpráva. Záhy se jeho otec pokusil u papeže Klimenta VII. opatřit pro svého 
vzdělaného syna hodnost převora maltézského řádu. Bez velkých potíží byl Jáchym 2. 8. 1532 
potvrzen převorem pro Čechy, Polsko a Slezsko. Ve stejném roce rozehráli Poděbradové dal-
ší mocenskou hru o jiné významné obročí pro knížete Jáchyma. Šlo tentokrát o braniborské 
biskupství, z kterého plynuly slušné příjmy v Lubuši a Brandenburgu (Lebus, Brandenburg) 
a které získal s kurfiřtovou protekcí teprve v březnu roku 1545. Za tu dobu podával kurfiřtovi 
důkaz diplomatických schopností při jednání se slezskými knížaty, mezi které se braniborská 
rodina Hohenzollernů snažila proniknout. Svou obratností si kníže Jáchym získal plné uznání 
i uvnitř johanitského vedení. Na přelomu let 1535 a 1536 se vydal v záležitostech řádu do 
Říma, odkud měl pokračovat až na Maltu. Během cesty ho zastihl posel papeže Pavla III. se 
špatnou zprávou o úmrtí jeho otce. Převor se musel vrátit do Slezska, aby se zde vypořádal 
nejen se ztrátou svého otce, ale také ve věcech majetkoprávních, a to jak se svými sourozenci 
a ovdovělou matkou Annou Zaháňsko-Hlohovskou, kterou velmi miloval a chránil před útoky 
příbuzných, tak s neodbytnými věřiteli. Rok po otcově smrti se mu podařilo u krále Ferdinan-
da I. zajistit pro matku doživotní rezidenci a rentu na Frankeštajnu. Po celých šest let vládl 
společně se svými bratry na Minstrbersku a Olešnicku. V tomto období zvítězil jeho smysl pro 
realitu, protože po odchodu jeho matky z pozemského světa souhlasil se zástavou minstrber-
ského knížectví svému bohatému strýci Fridrichovi II. Lehnicko-Břežskému, který poděbrad-
ské rodině vyplatil 40 000 zlatých. V náboženském ohledu zastával až do roku 1538 zásadu 
praktické tolerance. Pak nastal v jeho životě zvrat. Otevřeně konvertoval k luterskému učení. 
Prudká proměna náboženských sympatií knížete Jáchyma vzbudila pozornost u braniborské-
ho kurfiřtského dvora, kde si na svého příbuzného vzpomněli a záhy ho postavili do čela tam-
ního biskupství. Tehdy Jáchym rezignuje na své duchovní funkce ve Slezsku, jež chtěl předat 
23. 4. 1545 svému mladšímu bratrovi Jiřímu, jenomže tento taktický tah oběma Poděbradům 
nevyšel. Jáchymova diplomatické mise v roce 1555 k jagellonskému dvoru v Krakově měly 
pro poděbradský rod později velký význam. Jáchym totiž zprostředkoval nejen sňatek Žofie 
Jagellonské s knížetem Jindřichem II mladším Brunšvicko-Wolfenbüttelským, ale představil 
také svou rodinu v polských dvorských kruzích, což zanechalo příznivý dojem v okruhu dam 
z rodiny kancléře Krzysztofa Szydłowieckého. V této souvislosti minstrberský kníže akceptoval 
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ambiciózní polská rodina mohly částečně uhradit Janovy výdaje na olešnický 
dvůr a reprezentaci rodu. Některé archivní dokumenty prozrazují, že olešnický 
vládce pořádal četné hostiny, různé slavnosti, nákladné zábavy a turnaje. Také 
knížecí dvůr se rozrostl o četné dvořany a služebníky. Jan si však marnotratnost 
a nekontrolovatelné nákupy mohl dovolit, protože mu nečekaně spadlo do klí-
na zděděné bohatství jeho polské manželky. S tímto faktem těsně souvisela roz-
sáhlá renesanční přestavba knížecího sídla v Olešnici, kterou mohl zahájit až 
v pokročilém věku. Nové knížecí pokoje, fasády, soustavy pilířů a sloupů, dis-
pozice nádvoří, reprezentativní brány s plastikami, mohutná věž, připomínající 
středověký původ renesančního sídla, a další stavební prvky dodnes svým rozsa-
hem a rozmanitostí připomínají jeden z vrcholů architektonického vývoje doby 
renesance a manýrismu ve Slezsku. Janova olešnická rezidence reprezentovala 
jeho mocenské postavení v zemi, rodovou tradici a kulturní ambice knížete, jehož 
zámecká knihovna a dvůr byly nejspolehlivějším dokladem prestiže této generace 
potomků krále Jiřího z Poděbrad.18

Janův historický portrét by byl neúplný, kdybychom se nezmínili o jeho 
knihovně, kterou souběžně s výstavbou zámku pečlivě zřizoval. I když se nezacho-
vala, existuje sepsaný inventář z přelomu 18. a 19. století, podle něhož lze rekon-
struovat téměř celý knižní soubor Jan Poděbradského a jeho čtenářský zájem.19 
Olešnická knihovna patřila v předbělohorské době, kromě knižního souboru 
lehnicko-břežských Piastovců,20 k největším soukromým sbírkám slezských 
světských knížat. V jejím těsném sousedství také byl rodový archiv.21 Knihovna 
obsahovala poměrně malý počet středověkých rukopisů. Spíše v ní převládala 
celá řada spisů a tisků z období před rokem 1530. Kníže měl především zájem 
o knihy vytištěné v italských městech (v Římě, Mantově, Feraře a Florencii), pak 
následovaly tisky, přivezené z Kolína nad Rýnem, Norimberka a Lipska; několik 
titulů pocházelo z Basileje a rovněž z Paříže (asi 47).

Z bohatství Poděbradovy knihovny se dotkněme aspoň těch nejzají-
mavějších děl nebo nejvýznamnějších autorů. Intelektuální majitel rád četl an-
tické klasiky Platóna, Cicera (Listy), Aristotela, Plutarcha, přičemž nezapomínal 
na programově s nimi spojené humanisty Enea Silvia Piccolominiho, Konráda 

  mocensko-politické návrhy hohenzollernského knížete Albrechta Pruského, jehož bratr Jiří 
měl za manželku Hedviku Poděbradskou. Byl to také on, kdo se všemožně snažil prosazovat 
hohenzollernské plány v Polsku a ve Slezsku. Jáchymových diplomatických schopností a bo-
haté rétoriky využívala hohenzollernská markrabata v Berlíně-Köllnu, v Královci a v Krnově. 
Dobrý kredit měl minstrberský kníže i mezi dalšími říšskými knížaty. V červnu roku 1560 
Jáchym náhle opustil braniborský duchovní úřad a vrátil se do Slezska. Z Olešnice přesídlil 
do Vratislavi, kde po delší nemoci zemřel 27. 12. 1562 v bratrově městské rezidenci.

18  PILCH, J.: Zabytki architektury Dolnego Śląska. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 
183-186; STARZEWSKA, M.: Oleśnica. Wrocław 1963.

19  Srov. MALECZYŃSKA, E.: Życie codzienne Śląska, s. 56-57, která čerpala z rukopisu, ulože-
ném ve fondech vratislavské univerzitní knihovny, viz B.U.Wr. IV F. 276. Catalogus librorum 
impressorum 1468-1536 in Bibliotheca Olsnensi existentium, descriptus J. Stephano, 1818.

20  HECK, R. a kol.: Kultura artystyczna renesansu na Śląsku w dobie Piastów. Opole 1975, zvl. 
s. 41-105.

21  SKUTIL, J.: Torzo listinného bohatství archivu krále Jiřího a knížat münsterberských ve Vra-
tislavi. Časopis Slezského muzea, B-39, 1990, s. 172-186; Týž: Rodinný archív Münsterber-
ských Poděbradů 16. a 17. století jako genealogický pramen. Zpravodaj Klubu genealogů a he-
raldiků, 39-40, Ostrava 1989, s. 1-11.
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Celtise (Panegiricus ad duces Bavariae), Francesca Petrarcu, či Laurentia Vallu 
(Elegantiorum lingue liber). V oblibě byla také díla Tomáše Akvinského (Korespon-
dence), Anicia Manlia Boëthia (De consolatione philosophiae), Alberta Velikého 
(z Bollstädtu), Bernarda z Clairvaux a sv. Augustina (Aurelia Augustina). Shle-
dáváme zájem o legendy a historické práce, např. Liber chronicarum Hartmanna 
Schedela, Chronica Hungarorum Jánoše Thuróczyho, nebo Legenda aurea. Vedle 
historických a náboženských knih tu nechyběly ani právnické spisy (např. Metho-
dus utriusque iuris, 1481; Nicolai de Tedeschis Lectura super decretales; Corpus 
iuris civilis, zformovaný z Justiniánova podnětu). Janova pozornost se soustředila 
nejen k historii, náboženství a právu, ale také k přírodním naukám. Najdeme zde 
astrologickou a lékařskou literaturu. Tematický záběr knihovny je dost výmluv-
ný. Jak velmi správně poznamenala polská historička Eva Maleczyńská, tato 
knihovna nebyla tak sběratelsky cenná a velká jako „Bibliotheca Piastorum Bre-
gensis“, ale dobře sloužila praktickým účelům svého majitele a nabývala vpravdě 
univerzální povahy. Knihy z Janovy sbírky byly často čteny a nestaly se pouhou 
dekorací na stěnách zámeckého interiéru.22 Z nepřeberného knižního bohatství 
měli užitek příslušníci knížecího dvora, učitelé, kazatelé, právníci a lékaři. Lze 
konstatovat, že olešnická knihovna ve hmatatelné podobě odrážela Janovu bib-
liofilskou vášeň a touhu zanechat dalším generacím poděbradského rodu určitou 
studnici vědomostí.

V závěru života osud knížeti Janovi už tolik nepřál. I když celé rezidenční 
město dostávalo renesanční podobu a jeho všestranné kulturní zájmy dosáhly 
vrcholu, v soukromí věděl, že se pokročilý věk se svými zdravotními důsledky 
neodbytně hlásí o slovo. V letech 1557-1562 pečoval o jeho vyčerpaný organis-
mus dvorní lékař Abrahám Syller, který pravidelně ve svých dopisech informoval 
piastovského knížete Jiřího II. Břežského o Janově podlomeném zdraví. Kromě 
dny a nachlazení však nemůžeme přesněji stanovit diagnózu zdravotního stavu 
rozmařilého, vrtošivého a veselého minstrbersko-olešnického Poděbrada, kterého 
v posledních měsících života nemoci často upoutávaly na lůžko. Zřejmě ho také 
hluboce zasáhla smrt kněžny Kristýny v roce 1555. Stárnoucí vdovec se i z této 
nemilé skutečnosti dlouho zotavoval, protože neměl nablízku svého jediného syna 
Karla Kryštofa (*22. 5. 1545-†17. 3. 1569), kterého poslal na kavalírskou cestu po 
evropských zemích.

Když kníže Jan dosáhl padesáti let rozhodl se znovu oženit, tentokrát 
s německou kněžnou Markétou Brunšvicko-Wolfenbüttelskou (*1516-†28. 10. 
1580), s jejíž rodem měl v té době výborné přátelské kontakty bratr Jáchym. Na 
počátku září roku 1561 se konala svatba, na které se sešel výkvět středoevropské 
aristokratické společnosti. Slavnost na olešnickém renesančním zámku byla 
zpestřena nejen veřejnými obřady, ale také slavnostními zábavami, hostinou 
a turnaji, v kterých měl kníže zvláštní zálibu. Vzhledem k tomu, že kněžna Marké-
ta rozhodně nepatřila k nejmladším a atraktivním nevěstám a že Janovo zdraví 
bylo podlomené, zůstalo toto manželství bezdětné.

Dne 28. 2. 1565 zastihla dolnoslezského poděbradského knížete Jana 
v Olešnici smrt. V dubnových dnech toho roku byla rakev s jeho tělem slavnostně 
pohřbena do nové hrobky tamního farního kostela, kam pozůstalí nebožtíka 

22  MALECZYŃSKA, E.: Życie codzienne Śląska, s. 57.
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uložili vedle jeho první manželky Kristýny. Vzpomínkou na manželský knížecí 
pár zůstal honosný renesanční náhrobek, který si ještě za svého života objednal 
samotný kníže. Na svrchní desce tumby leží na dvou lvech postavy zemřelých. 
Objednavatel je zde symbolicky ztvárněn ve zbroji a z jeho postavy vyzařuje mo-
hutné sebevědomí renesančního velmože, který během svého života usiloval 
o trvalé upevnění a posílení prestiže poděbradské knížecí dynastie ve Slezsku, a to 
prostřednictvím kulturního rozhledu a mecenátu.23 Na rozdíl od svých starších 
bratrů pokládal Jan Minstrbersko-Olešnický výtvarné umění za formu rodové 
reprezentace a místo oslnivých politických úspěchů si zjednal u mocenských elit 
respekt svými mimořádnými intelektuálními zájmy a výstavbou nové skvostné 
hlavní rezidence Poděbradů v Olešnici, která dobře sloužila i dalším generacím 
zámeckých majitelů.

Zusammenfassung

Herzog Johann von Münsterberg-Oels

Radek Fukala

Herzog Johann von Münsterberg-Oels (* 4. 11. 1509 - † 28. 2. 1565) gehörte in Schle-
sien zu interessanten Persönlichkeiten der Renaissance. Dieser Nachkomme des Königs Georg 
von Podiebrad und der Sohn von Karl I. von Münsterberg-Oels regierte in den beiden niederschle-
sischen Fürstentümern, Münsterberg und Oels. Er wurde wie ein Gönner, schwelgerischer Aris-
tokrat und lustiger Kavalier gewertet. Nach der Verkauf des münsterbergeren Fürstentums sie-
delte er hauptsächlich in Oels, wo er nach dem Beispiel seiner protestantischen Verwandten das 
Luthertum einführte. Er beseitigte die gesellschaftliche und wirtschaftliche Unordnung im Land. 
Zum Unterschied von seinen älteren Brüdern hielt Johann von Münsterberg-Oels die bildene 
Kunst für die Form der Repräsentation des Geschlechts und statt der blendenden politischen 
Erfolge verschaffte sich er den Respekt bei den Gewalteliten durch seine außerordentlichen in-
telektuellen Interessen und auch durch den Ausbau der neuen prächtigen Renaissancerezidenz 
von Podiebrad in Oels, die auch weiterer Generationen der Schlossbesitzer gut diente.

(překlad Lenka Králová)

23  LUCHS, H.: Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Breslau 1872, s. 9 nn.
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Erb minstrbersko-olešnických poděbradských knížat. Z díla J. Siebmacher's großes 
Wappenbuch. Bd. 2/I: Die Wappen der deutschen Landesfürsten, tab. 12.
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Náhrobek knížete Jana Minstrbersko-Olešnického (1519–1565) a jeho manželky 
Kristýny (+1556) z knížecí hrobky v Olešnici. Kresba z díla Hermanna Luchse: 
Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Breslau 1872.
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Matthaeus Merian: Olešnice (dnes Oleśnica, Polsko). Mědirytina z tisku Topo-
graphia Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfurt 1650.

Celkový pohled na rezidenční sídlo 
minstrbersko-olešnických Poděbradů.

Vstupní brána olešnického zámku.
Foto: Kateřina Fukalová-Procházková
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NOBILITACE ŠUMPERSKÉHO OBCHODNÍKA A PODNIKATELE 
V PLÁTENICTVÍ FRANZE XAVERA TERSCHE V ROCE 1806

ZBYNĚK ŽOUŽELKA

Ve své zpracovávané doktorské práci se zabývám tématem nobilitací, 
tedy povyšováním do šlechtického stavu, osob pocházejících z českých zemí. Toto 
tématické zaměření mé výzkumné práce mě přivedlo k pokusu podrobit studiu 
nobilitaci jedné z podnikatelských osobností severomoravského regionu přelomu
18. a 19. století, Franze Xavera Tersche (* 21. 10. 1765, † 24. 8. 1819), šumperského 
obchodníka s lněnou přízí a plátnem, majitele plátenických manufaktur a bělidel, 
povýšeného v roce 1806 císařem Františkem II. do rytířského stavu habsburských 
dědičných zemí.

Problematika podnikatelů a podnikání patřila řadu let k opomíjeným 
tématům v rámci české historiografie. Změna nastala až v posledních letech, kdy 
se podnikatelé dostali do centra zájmu některých historiků. Mezi opomíjená té-
mata v české historiografii patřila i šlechta, respektive elity obecně. I zde nastal 
v posledních letech výrazný obrat, jehož odrazem je i poměrně bohatá produkce 
článků, studií i monografií věnovaných tématu. V případě osoby Franze Tersche 
se snoubí obě zmíněná témata. Franz Tersch je jednak reprezentantem podni-
katelských vrstev, kromě toho i příslušníkem nové šlechty, respektive nových 
elit. Současně reprezentuje jedno z nejvýznamnějších textilních center severo-
moravského regionu, město Šumperk.

Životní osudy Franze Tersche, jeho předků i potomků, byly již dříve 
podrobeny studiu. Biografické údaje nalezneme např. v práci Geschichte der 
Stadt Mährisch Schönberg šumperského historika Franze Harrera,1 jsou i náplní 
několika článků vlastivědného charakteru.2 Biogramy příslušníků rodiny Terschů, 
včetně Franze Tersche, pocházející z pera vynikajícího, dnes žel již zesnulého, 
šumperského historika a archiváře doc. Františka Spurného, se staly součástí 
Biografického slovníku Slezska a severní Moravy.3 Biogram Franze Tersche, jehož 
autorem je prof. Milan Myška, nalezneme v Historické encyklopedii podnikatelů 
Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.4 Zařazení Franze Tersche do řady 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  HARRER, F.: Geschichte der Stadt Mährisch Schönberg. Mährisch Schönberg 1923, zde s. 418 
(pojednání o rodině Terschů).

2  SPURNÝ, F.: Šumperské rody. Terschové. Kulturní život Šumperka, 1992, č. 5, s. 5 (pojednání 
o rodině Terschů); POLÁCH, D.: Kauza Geschaderův dům. Šumperk 1995, s. 56-60, 75-76, 
77-78.

3  Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. Sešit 2. (14.). Red. Dokoupil, L., Os-
trava 2001, s. 129, F. Spurný se zde věnuje kromě F. Tersche i jiným členům rodu, mj. i otci 
Franze Tersche Antonu Dominikovi a synům Antonu Paduovi a Franzi Xaveru Johannovi (celé 
heslo Tersch, s. 129-131).

4  MYŠKA, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 
XX. století. Ostrava 2003, s. 475-476.
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významných osobností podnikání v českých zemí v rámci této reprezentativní en-
cyklopedie jen potvrzuje význam této osobnosti pro hospodářský rozvoj severní 
Moravy na přelomu 18. a 19. století.

Není smyslem tohoto příspěvku nové opakování známých, již dříve 
přinesených biografických a genealogických informací o osobě a rodině Franze 
Tersche. Jádro příspěvku se vztahuje výhradně k okolnostem Terschovy nobili-
tace. Biografické údaje o Franzi Terschovi a jeho rodině, uvedené v literatuře, 
posloužily jednak k posouzení vypovídací hodnoty archivních pramenů, dále 
k doplnění informací potřebných pro zasazení nobilitace do kontextu životních 
osudů Franze Tersche, případně do kontextu dobové společnosti. Kromě zhod-
nocení okolností nobilitace Franze Tersche se příspěvek stručně zabývá i obecně 
fenoménem nobilitací a související problematikou nobilitačního procesu, obojím 
potom zejména s ohledem na přelom 18. a 19. století.

Základním pramenem při studiu zvolené problematiky byl pro mě 
nobilitační spis, který se vztahuje k nobilitaci Franze Tersche, uložený v Ra-
kouském státním archivu ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv Wien).5 Použil 
jsem rovněž i opisy nobilitační a inkolátní listiny, kterými obdržel Franz Tersch 
rytířský stav a inkolát. Opisy jsou součástí tzv. Salbuchů, kopiářů panovnických
privilegií z 16. až první třetiny 19. století, dnes uložených v Národním archivu 
v Praze.6 Stejné opisy, doplněné navíc i tzv. reversem k zemi (přísahou Franze 
Tersche na zemské zřízení Markrabství moravského), se nacházejí v Kvaternech 
majestátů Moravských zemských desk, které jsou uloženy v Moravském zemském 
archivu v Brně.7

Rod Terschů pocházel ze Sankt Pölten v Dolních Rakousích. V první 
polovině 18. století se přistěhoval do Šumperka. Předkové Franze Tersche, 
praděd, děd i otec, se zabývali obchodem. Otec Anton Dominik (* 9. 6. 1735,
† 27. 6. 1797) působil přes šestnáct roků na šumperské radnici v pozici radního
a purkmistra, třicet dva let spravoval erární sklad tabáku v Šumperku, zároveň byl 
okrskovým výběrčím tabákové daně. Jeho hlavním profesním oborem byl však ob-
chod s lněnou přízí. 4. února 1762 se oženil s Annou Marií, dcerou šumperského 
měšťana Johanna Küttnera. Z manželství vzešly tři děti. Kromě syna Franze to 
byly ještě dcery Anna Elisabetha Cäcilia a Maria Josefa.8

Franz Tersch se narodil 21. října 1765 v Šumperku. O jeho mládí 
a vzdělání nejsou informace. 9. prosince 1795 se oženil s Barbarou, dcerou boha-
5  Österreichisches Staatsarchiv Wien (= ÖStA Wien), Allgemeines Verwaltungsarchiv (= AVA), 

Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch, Ritterstand und Incolat 1806. Nobilitační spis je 
souborem aktového materiálu, který je produktem nobilitačního řízení (k procesu nobilitace 
a nobilitačnímu spisu viz níže). Nobilitační spisy bohemikální povahy, které jsou uloženy v Ra-
kouském státním archivu, se vztahují k nobilitacím v období po polovině 18. století. Nobili-
tační spisy pro období před polovinou 18. století jsou uloženy v Národním archivu v Praze, ve 
fondu České dvorské kanceláře.

6  V Národním archivu v Praze se nacházejí svazky Salbuchů, obsahující zápisy bohemikální 
povahy.

7  Národní archiv v Praze (= NA Praha), fond Salbuchy, svazek 268, pag. 615r-627v; Moravský 
zemský archiv v Brně (= MZA Brno), fond A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884, inv. č. 69, Krá-
lovský zemský kvatern majestátů, lit. L, 1786-1815, pag. 314r-318r.

8  ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806); Biografický slovník Slez-
ska a severní Moravy, sv. 2. (14.), s. 129; HARRER, F.: Geschichte der Stadt Mährisch Schön-
berg, s. 418; MYŠKA, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů, s. 475; POLÁCH, D.: 
Kauza Geschaderův dům, s. 56.
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tého šumperského měšťana Johanna Ferdinanda Dittricha von Dittrichfels, c. k. 
haličského apelačního rady. Několik let spolupracoval s otcem při správě erárního 
skladu tabáku v Šumperku, po smrti otce vykonával krátce správu sám. Hlavním 
oborem, kterému se věnoval, byl obchod s lněnou přízí, obchodoval i s plátnem. 
Obojí skupoval od okolních venkovských výrobců. Posléze vybudoval náklad-
nický podnik, v němž zaměstnával řadu místních domáckých tkalců a přadláků. 
K dosažení vyšší kvality výrobků vybudoval vlastní bělidla příze a plátna, založená 
na moderních běličských technologiích.9 V roce 1802 zakoupil za 306 tisíc zlatých 
od Marie Anny svobodné paní von Gilleis panství Chudobín se statkem Loučany 
na Olomoucku.10 Čtyři roky nato, 24. března 1806, byl císařem Františkem II. 
povýšen do rytířského stavu habsburských dědičných zemí.11 Následně, 20. dub-
na 1806, obdržel i inkolát v rytířském stavu v českých zemích.12 V roce 1812 ještě 
rozhojnil svou pozemkovou držbu, když zakoupil za 330 tisíc zlatých od Rudigera 
svobodného pána von Stillfried panství Třemešek u Šumperka.13 Zemřel 24. srp-
na 1819 v Šumperku. Panství Chudobín se statkem Loučany a panství Třemešek, 
s ním i obchod a řadu realit v Šumperku, např. i tzv. Terschův dvůr (Terschhof),14 
odkázal svým synům.15

Z manželství s Barbarou, rozenou Dittrichovou, vzešli synové Anton 
Padua a Franz Xaver Johann. Anton Padua (* 14. 1. 1798, † 10. 7. 1864) zdědil
po otci panství Chudobín se statkem Loučany na Olomoucku. Franz Xaver Jo-
hann (* 18. 6. 1801, † 8. 1. 1884) zdědil po otci panství Třemešek, obchod a reality 
v Šumperku. Byl i majitelem pošty. Jeho synové Ernst, Emil a Friedrich se uplat-
nili ve veřejné sféře. Ernst (* 24. 10. 1826, † 10. 3. 1893) byl členem Mährisch 
– schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und Lan-
deskunde v Brně a čestným členem mnoha zemědělských spolků monarchie. 
Emil ( 26. 7. 1834, † 15. 2. 1923) byl členem moravského zemského sněmu v ku-
rii velkostatku, později i členem vídeňské říšské rady ve stejné kurii. Friedrich

9  Tamtéž.
10  K intabulaci došlo až v roce 1806. WOLNY, G.: Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, sta-

tistisch und historisch geschildert. V. Bd. Olmützer Kreis. Brünn 1839, s. 226; PINKAVA, V.: 
Litovelský okres. Vlastivěda moravská. II. Místopis Moravy. Díl V. Olomoucký kraj. Litovelský 
okres (č. 39). Brno 1903, s. 204; HOSÁK, L.: Historický místopis země moravskoslezské. Praha 
1938, s. 560.

11  ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806); NA Praha, fond Salbuchy, 
sv. 268, pag. 615r-623v; MZA Brno, fond A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 69, Královský zemský 
kvatern majestátů (lit. L), pag. 314r-316v.

12  ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806); NA Praha, fond Salbuchy, 
sv. 268, pag. 624r-627v; MZA Brno, fond A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 69, Královský zemský 
kvatern majestátů (lit. L), pag. 316v-317v, na pag. 318r opis reversu k zemi (přísahy na zem-
ské zřízení Markrabství moravského), který písemně složil Franz rytíř von Tersch v Chudobíně 
5. července 1806.

13  WOLNY, G.: Die Markgrafschaft Mähren. V. Bd., s. 475; HOSÁK, L.: Historický místopis země 
moravskoslezské, s. 583.

14  Později Pavlínin dvůr v Šumperku, v současnosti sídlo Vlastivědného muzea v Šumperku.
15  Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sv. 2. (14.), s. 129; HARRER, F.: Geschichte der 

Stadt Mährisch Schönberg, s. 418; KADICH, H. – BLAŽEK, C.: Der mährische Adel. J. Sieb-
macher´s grosses und allgemeines Wappenbuch. IV. Bd. 10. Abt. Nürnberg 1899, s. 247; PO-
LÁCH, D.: Kauza Geschaderův dům, s. 57; SPURNÝ, F.: Šumperské rody: Terschové. Kulturní 
život Šumperka, 1992, č. 5, s. 5.
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(30. 3. 1836, † 14. 12. 1915) byl starostou města Šumperka, poslancem moravského 
zemského sněmu a členem řady spolků.16

Nobilitace, nebo-li povýšení dané osoby do šlechtického stavu, byla 
výhradním právem panovníka.17 Panovník udělením šlechtictví odměňoval zásluhy 
svých poddaných o stát, trůn a dynastii. Oceňována byla aktivita na profesním 
poli, ať ve službách státu či soukromá, obecně prospěšná činnost, různé patrio-
tické činy či charita.18 V 19. století významná část nobilitací vycházela z obdržení 
některého z rakouských záslužných řádů.19 Primárními socio-profesními sku-
pinami, ze kterých se rekrutovala nová šlechta, byla armáda a úřednictvo. Tato 
okolnost vycházela zejména z jejich pozice „pilířů“ monarchie. V řadách nobili-
tovaných se nacházeli i zástupci jiných profesních skupin, mj. i příslušníci podni-
katelských vrstev (Wirtschaftsbürger). Sem náleželi obchodníci, bankéři, majitelé 
manufaktur, později fabrikanti.20 Přestože počet nobilitovaných příslušníků pod-
nikatelských vrstev v žádném případě nedosáhl počtu nobilitovaných důstojníků 
a úředníků, nebyl nijak zanedbatelný. Podle statistiky nobilitovaných v rakouské 
monarchii v letech 1701-1918, vypracované Hannsem Jägerem – Sunstenauem, 

16  Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sv. 2. (14.), s. 129-131; POLÁCH, D.: Kauza Ge-
schaderův dům, s. 57-58; srov. HELLER, H.: Mährens Männer der Gegenwart. 1. Teil. Gesetz-
geber und Politiker. Brünn 1885, s. 71-72 (portréty Emila a Friedricha rytířů von Tersch); 

17  Povýšení do některého ze stupňů šlechtické hierarchie. Ta se po Bílé hoře v českých zemích 
ustálila v následující podobě (vzestupně): šlechtic (s označením Edler nebo bez něj) – rytíř 
– svobodný pán (baron) – hrabě – kníže, viz blíže např. BUBEN, M.: K vývoji české šlechtické 
titulatury. Historický obzor, 3, 1993, s. 67-69.

18  K nobilitacím obecně viz např. BUBEN, M.: Encyklopedie heraldiky. Praha 21997, s. 275-276; 
KREJČÍK, T.: Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene. In: Fiala, M.: Erbovní 
listiny Archivu Národního muzea. Praha 2001, s. 7-38, zde s. 14-16; Týž: Výzkum nobili-
tovaných osob z českých zemí v letech 1806-1918. In: Heraldica viva II. Sborník příspěvků 
z konference českých, moravských a slezských heraldiků, konané ve dnech 21.-22. října 1999 
v Pardubicích. Usp. Vorel, P. Pardubice 2002, s. 95-106; KROUPA, J.: Alchymie štěstí. Pozdní 
osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Kroměříž – Brno 1986, s. 21-26; WALDSTEIN 
– WARTENBERG, B.: Österreichisches Adelsrecht 1804–1918. Mitteilungen des österreichi-
schen Staatsarchivs, 17 – 18, 1964 –1965, s. 109-146, zde s. 126-129; WANDRUSZKA, A.: Die 
„Zweite Gesellschaft“ der Donaumonarchie. In: Adel in Österreich. Hrsg. von Siegert, H. Wien 
1971, s. 56-67; ŽUPANIČ, J.: Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii. Z Českého 
ráje a Podkrkonoší, supplementum 8, 2003, sine pag. 

19  Jednalo se o řády Marie Terezie (výhradně vojenský řád), řád sv. Štěpána, řád Leopoldův a řád 
Železné koruny, viz blíže STACH, J.: Vliv řádů rakouské monarchie na získání a polepšení 
šlechtictví. Heraldická ročenka, 1975, s. 65-67; WALDSTEIN – WARTENBERG, B.: Öster-
reichisches Adelsrecht 1804 – 1918, s. 128-129.

20  K nobilitacím příslušníků podnikatelských vrstev viz např. ANDEL, B.: Adelsverleihungen für 
Wirtschaftstreibende während der Regierungszeit Maria Theresias. Diss. Wien 1969; KOMA-
NOVITS, R.: Der Wirtschaftsadel unter Kaiser Franz II. (I.) in der Zeit von 1792 bis 1815. Diss. 
Wien 1974; KREJČÍK, T.: Nobilitovaní bankéři 19. století. In: Milý Bore… Profesoru Ctiboru 
Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Ed. Dvořák, T. 
– Vlček, R. – Vykoupil, L. Brno 2003, s. 129-135; MYŠKA, M.: Merita mercatorum aneb jak 
tři obchodníci z Moravy a Slezska za časů Marie Terezie přišli k šlechtickým titulům. In: Wieki 
stare i nowe. T. 1. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1916. Red. Panic, I. – Wana-
towicz, M. W. Katowice 2000, s. 93-109; Týž: „Nová šlechta“ z řad peněžníků, obchodníků 
a průmyslníků v českých zemích v 19. století. In: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice 
moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Ed. 
Chocholáč, B. – Malíř, J. Brno 2002, s. 355-361. M. Myška používá v citovaných pracích pro 
pojmenování podnikatelských vrstev výše uvedený a dále v příspěvku používaný německý ter-
mín Wirtschaftsbürger.
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tvořili důstojníci a úředníci přes 80% z celkového počtu nobilitovaných, podíl 
podnikatelů dosáhl 12%.21

Nobilitace náležely do kompetence dvorské kanceláře.22 Produktem 
nobilitačního řízení, tedy úředního procesu nobilitace, je nobilitační spis.23 
Podle jednotlivých fází procesu nobilitace zahrnuje nobilitační spis následující 
základní části: supliku (žádost o nobilitaci), dobrozdání různých institucí, mj. 
stanovisko místodržitelství k nobilitaci, přednesení žádosti o nobilitaci dvorskou 
kanceláří panovníkovi, koncept nobilitační listiny. Postup nobilitačního řízení byl 
následující. Žadatel o nobilitaci se suplikou obrátil na panovníka. Jádrem su-
pliky byl výčet zásluh žadatele o nobilitaci, obsahovala rovněž doprovodný ma-
teriál – přílohy (atestace), které pocházely od různých osob a institucí (státních 
nebo zemských úřadů, magistrátů měst apod.) a dotvrzovaly v suplice uvedené 
skutečnosti. Dvorská kancelář, která žádost vyřizovala, si posléze vyžádala dobro-
zdání různých institucí, obrátila se mj. i na příslušné místodržitelství (podle terito-
riálního původu žadatele). Místodržitelství vypracovalo a zaslalo dvorské kanceláři 
písemný elaborát, jehož první část obsahovala výčet zásluh žadatele o nobilitaci, 
v druhé části pak bylo uvedeno stanovisko místodržitelství k nobilitaci.24 Struk-
turou podobný dokument, tzv. nejponíženější přednesení (Alleruntertänigster Vor-
trag), posléze vypracovala i dvorská kancelář. První část dokumentu sumarizo-
vala aktový materiál vztahující se k nobilitaci. V druhé části bylo uvedeno stano-
visko dvorské kanceláře k nobilitaci. Přednesení bylo předkládáno panovníkovi 
ke schválení.25 Pokud panovník danou nobilitaci schválil, byl úředníky dvorské 
kanceláře vypracován koncept nobilitační listiny. S nobilitací bylo spojeno i za-
placení příslušné taxy.26 Po jejím zaplacení byla úředníky dvorské kanceláře vy-
pracována nobilitační listina, která byla expedována nobilitovanému. Nobilitační 
řízení probíhalo v řádu měsíců, někdy i let.27 S nobilitací souviselo i udělení erbu 

21  JÄGER – SUNSTENAU, H.: Statistik der Nobilitierungen in Österreich 1701–1918. In: Ös-
terreichisches Familienarchiv. Ein Genealogisches Sammelwerk. Hrsg. von Geßner, G. Bd. 
1. Lief. 1. Neustadt an der Aisch 1959, s. 3-16, analýza této statistiky KREJČÍK, T.: Erbovní 
listiny jako specifický druh historického pramene, s. 14-16; srov. se statistikou nobilitovaných 
v Rakousku z let 1804 – 1918, viz WALDSTEIN – WARTENBERG, B.: Österreichisches Adel-
srecht 1804–1918, s. 134-135.

22  V případě žadatelů o nobilitaci pocházejících z českých zemí vyřizovala na počátku 19. století 
nobilitace Spojená česko – rakouská dvorská kancelář (Vereinigte Hofkanzlei).

23  K nobilitačnímu řízení, nobilitačnímu spisu a využití nobilitačních spisů jako historického 
pramene viz KREJČÍK, T.: Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene, s. 33-34; 
MYŠKA, M.: Merita mercatorum..., s. 94-95; Týž: „Nová šlechta“..., s. 360; ŽOUŽELKA, Z.: Nově 
nobilitovaní úředníci státní a zemské správy na Moravě a ve Slezsku v první polovině 19. století 
ve světle Šlechtické matriky Zemských desk moravských. Diplomová práce. Ostrava 2003, s. 
80 an. 

24  V konkrétním případě Franze Tersche se k nobilitaci vyjadřovalo moravskoslezské gubernium 
v Brně a moravský zemský stavovský výbor (stálý výbor moravských stavů).

25  Ke stanovisku Spojené dvorské kanceláře se přidávala i stanoviska jiných úřadů, v případě 
Franze Tersche např. Spojené dvorské komory (Verenigte Hofkammer). 

26  Rozlišovala se taxa za nobilitaci (stavovské povýšení) a další s nobilitací související poplatky 
(např. poplatky za vyhotovení nobilitační listiny), viz FRANK – DÖFERING, P.: Adelslexikon 
des österreichischen Kaisertums 1804–1918. II. Teil. Adelskunde und Heraldik. Wien – Frei-
burg – Basel 1989, s. 652-654. Taxa za nobilitaci mohla být v některých případech odpuštěna. 

27  V případě nobilitačního řízení Franze Tersche trvalo téměř čtyři roky. Franz Tersch požádal 
o povýšení do rytířského stavu a udělení inkolátu v srpnu 1802, nobilitační listina je datována 
24. března 1806.
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a přídomku, návrh vzhledu erbu a znění přídomku předkládal žadatel o nobilita-
ci. Návrhy erbů byly kontrolovány cenzorem erbů (Wappenzensor), který je uvedl 
do souladu s heraldickými pravidly a ověřil, zda žádaná podoba erbu není totožná 
s podobou jiného, již dříve uděleného erbu. To se týká rovněž návrhů přídomků. 
Zde existovalo základní pravidlo, že navržený přídomek nesmí mít totožné znění 
s přídomkem, získaným již dříve jinou osobou.28

Jednou ze základních otázek, která vyvstává při studiu problematiky 
nobilitací a sociální skupiny nobilitovaných je, jaké motivy vedly danou osobu 
k tomu, že požádala o povýšení do šlechtického stavu. K tomu přistupuje otázka, 
jaké uvedené skutečnosti a argumenty, podané danou osobou, byly příslušnými 
úředními místy (místodržitelství, stavovský zemský výbor, dvorská kancelář)
shledávány jako relevantní pro kladné posouzení žádosti o nobilitaci.29 Co se týká 
motivů nobilitace, zde převládala jistě vize nepochybného zvýšení společenského 
postavení a společenské prestiže dané osoby a její rodiny, vystupovat zde ale 
mohly i jiné motivy, jako např. přístup k výkonu některých úřadů, kariérní postup, 
možnost sňatků potomků s příslušníky šlechty. K tomu samozřejmě přistupovaly 
i výhody, vycházející obecně z existujících šlechtických privilegií.30 Škála zás-
luh a skutečností, které byly příslušnými úředními místy akceptovány a vedly 
k nobilitaci, byla poměrně široká. Např. u státních úředníků to byly počty let 
odsloužených ve státní službě, služební horlivost a píle, dosažené řády a pochva-
ly, u důstojníků pak, kromě počtu v armádě odsloužených let, účast na válečných 
taženích či vykonané hrdinské činy na bitevním poli. Oceňovány byly různé pa-
triotické činy v dobách mírových i válečných, obecně prospěšná činnost, charita-
tivní činnost či filantropie obecně. Důležitým faktorem byla i loajalita vůči státu.31

Nobilitace Franze Tersche byla podložena v zásadě čtyřmi základními 
okruhy zásluh a skutečností, kterými se nyní budu podrobněji zabývat. Jsou to: 
1) zásluhy Terschova otce Antona Dominika Tersche; 2) obchodnická a podni-
katelská činnost a s ní spojená obecně prospěšná činnost; 3) rodinné poměry;
4) vlastnictví panství Chudobín. Jmenované okruhy zásluh a skutečností byly za-
komponovány i v příslušné pasáži textu nobilitační listiny.32

Zásluhy otce Franze Tersche, Antona Dominika Tersche, byly v nobili-

28  Přídomky v období 18. a 19. století již často neodkazovaly na reálnou pozemkovou držbu jako 
dříve, nýbrž byly uměle vytvářeny. Řada nobilitovaných navíc přídomek neobdržela vůbec, 
jejich šlechtictví tak bylo vyjádřeno pouze předložkou „von“, která se vztahovala k příjmení, 
viz KRÁL Z DOBRÉ VODY, V.: Heraldika. Praha 1900, s. 252-253; BUBEN, M.: Encyklopedie 
heraldiky, 2. vyd., s. 336-337; KREJČÍK, T.: Erbovní listiny..., s. 13.

29  Srov. MYŠKA, M.: Merita mercatorum..., s. 96-97; Týž: „Nová šlechta“..., s. 358. 
30  Mezi privilegia šlechty patřilo právo používat šlechtický titul, predikát a erb, kromě toho též 

např. osvobození od vojenské služby, oddělené soudnictví, za určitých podmínek právo na ob-
držení inkolátu, s tím související právo vlastnit zemský deskový statek. Většina šlechtických 
privilegií „nepřežila“ revoluční rok 1848, viz FRANK – DÖFERING, P.: Adelslexikon des öster-
reichischen Kaisertums 1804–1918. II. Teil, s. 648-652.

31  Při této argumentaci vycházím, mimo výše citované literatury vztahující se k problematice 
nobilitací, i z vlastního studia. V rámci zpracovávání diplomové práce jsem podrobil studiu vý-
běrový soubor nobilitovaných příslušníků státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v první 
polovině 19. století, viz ŽOUŽELKA, Z.: Nově nobilitovaní úředníci..., s. 139 an.

32  Podobné předpoklady nobilitací u příslušníků Wirtschaftsbürger uvádí i M. Myška, konkrétně 
- držbu pozemkového majetku, - míru jejich loajality k dynastii, věrnost státu a zemi, - starou 
a ušlechtilou rodinnou tradici, - zásluhy na hospodářském poli, viz MYŠKA, M.: Merita merca-
torum..., s. 105-107. 
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tačním řízení výrazným způsobem akcentovány.33 Soudě podle příslušných formu-
lací uvedených v nobilitačním spisu, nobilitační listině, případně dalších informací 
uvedených v literatuře, lze říci, že Anton Dominik Tersch byl po mnoha stránkách 
velmi aktivní osobností. Stejně jako syn Franz byl i on úspěšným obchodníkem 
s lněnou přízí. Právě do jeho období se datuje základní rozmach podniku, snad 
zde byly vytvořeny i jisté předpoklady pozdějších obchodních úspěchů syna Fran-
ze. Zaměstnání obchodem nebylo jediným oborem působení Antona Dominika 
Tersche. Po skončení sedmileté války převzal správu nově zřízeného erárního 
skladu tabáku v Šumperku. Sklad pak spravoval 32 let k „nejvyšší spokojenosti“ 
představeného úřadu.34 Anton Dominik Tersch působil i v oblasti správy města 
Šumperka, když po šestnáct let zastával pozici městského radního a purkmistra. 
Zmiňovány jsou rovněž jeho zásluhy na poli válečného patriotismu. V roce 1786 
v Kladsku pozoroval pohyb nepřátelských (pruských) vojsk a postavení válečných 
zařízení. Získané informace potom předával generalitě císařské armády.35

Druhým okruhem, zároveň těžištěm zásluh Franze Tersche, je jeho 
obchodní a podnikatelská činnost. Franz Tersch převzal obchod s lněnou přízí
po otci Antonu Dominikovi. Podařilo se mu navázat na otcovy podnikatelské 
úspěchy, navíc podnik rozšířit.36 Kromě rozměru hospodářského, konkrétně 
povznesení plátenického odvětví na Šumpersku, byl na hospodářské činnosti 
Franze Tersche ze strany úředních míst oceňován i rozměr sociální. Hospodářská 
činnost, kterou provozoval, nebyla podle nich prospěšná jen pro hospodářský roz-
voj oblasti, tj. Šumperska, tím tedy i státu, ale zaměstnávala i tisíce lidí v okolí. 
Atestace magistrátu města Šumperka, dosvědčující zásluhy Antona Dominika 
a Franze Terschů, zmiňuje skutečnost, že tito lidé (přadláci lnu) nemají po skončení 
polních prací žádnou jinou formu obživy, než předení lnu. Franz Tersch, jako sol-
ventní odběratel lněné příze, jim zajišťuje obživu a zaměstnání.37 V této kombina-

33  Zejména ve vyjádření moravskoslezského gubernia v Brně k nobilitaci Franze Tersche
z 19. října 1802, ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806). 

34  Sklad náležel pod moravskoslezskou administraci důchodků z tabáku a pečetí v Brně. Anton 
Dominik Tersch se zasloužil o podporu prodeje tabákových výrobků, na své riziko poskytoval 
prodejcům tabáku (v Šumperku, Zábřehu, Štítech, Branné a Starém Městě) zboží na úvěr. 
Zároveň vzorně spravoval jemu svěřený sklad, vzorně rovněž vedl účetnictví. V posledních 5 
letech, v důsledku nepříznivého zdravotního stavu otce, spravoval sklad Franz Tersch, a to ke 
vší spokojenosti nadřízeného úřadu. Po smrti otce pak byl, až do příchodu nového správce, po 
tři čtvrtě roku pověřen správou skladu, viz atestace moravskoslezské administrace důchodků 
z tabáku a pečetí v Brně pro Franze Tersche z 25. června 1802; atestace magistrátu města 
Šumperka k zásluhám Antona Dominika a Franze Terschů z 16. června 1802, ÖStA Wien, 
AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806). 

35  Popis činnosti Antona Dominika Tersche v Kladsku v roce 1786 viz atestace generálmajora 
Borwitze pro Antona Dominika Tersche z 14. října 1786, ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobi-
litační spis Franz Tersch (1806). 

36  Zásluhy Franze Tersche na poli hospodářském viz atestace magistrátu města Šumperka k zá-
sluhám Antona Dominika a Franze Terschů, ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis 
Franz Tersch (1806).

37  Atestace magistrátu města Šumperka k zásluhám Antona Dominika a Franze Terschů, ÖStA 
Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806). Pro ilustraci, jak byly vnímány 
zásluhy Franze Tersche na poli hospodářském a poli veřejně prospěšném, vyjímám z nobi-
litační listiny znění příslušné pasáže: „…er …befliessen (war), diesen beträchtlichen Hand-
lungsverkehr…auszudehnen, daß er mehrere tausend Menschen der dortigen Gegend nützlich 
beschäftige, und sie mit den erforderlichen Vorschüssen versehe, somit zur Belebung eines sehr 
wichtigen Kommerzialartikels wesentlich beitrage […]“, NA Praha, fond Salbuchy, sv. 268, pag. 
616v – 617 r, srov. MYŠKA, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů, s. 475. 
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ci prospěchu hospodářského s prospěchem obecným jsou obsaženy dva z častých 
předpokladů nobilitací doby – činnost pro povznesení státu, v tomto konkrétním 
případě jeho hospodářství, a činnost obecně prospěšná, tedy zaměstnávání řady 
chudých a nezaměstnaných lidí v okolí města Šumperka.

K hospodářské činnosti Franze Tersche se vztahuje i vyjádření Spojené 
dvorské komory, které je zakomponováno do nejponíženějšího přednesení žádosti 
Franze Tersche Spojenou dvorskou kanceláří panovníkovi. Studium nobilitačního 
spisu ukázalo, že právě postoj dvorské komory byl klíčový pro kladný postoj dvor-
ské kanceláře k Terschově žádosti, neboť osvětlil dostatečně význam Terschovy 
hospodářské činnosti pro hospodářský rozvoj monarchie a vyvážil záporný postoj 
k nobilitaci ze strany moravského zemského stavovského výboru, kde bylo mj. 
konstatováno, že činnost, kterou Franz Tersch konal, konal pro svůj prospěch, ne 
pro obecný prospěch či pro stát.38 Spojená dvorská komora ve vyjádření popsala 
stav plátenictví v habsburské monarchii. Konstatovala, že obor, kterému se Franz 
Tersch věnuje, tedy zpracování lnu, potřebuje v monarchii značné povzbuzení. 
Monarchie v oboru zaostává za ostatními státy, domácí produkty jsou navíc často 
dokončovány a podrobovány apretuře v cizině a takto vydávány za zahraniční 
výrobky. Komora na tomto místě připomněla námitky proti velkému vývozu příze 
a surového, nebíleného plátna z monarchie do ciziny. Možnost překonání těchto 
problémů viděla v rozšíření bělení tkanin (bělidel) a zvýšení cel. V Terschově náku-
pu chudobínského panství, nacházejícího se ve lnářské oblasti, komora spatřovala 
jeho snahu po úspěšném provozování oboru, který je, jak konstatovala, zároveň 
prospěšný i pro nejchudší část obyvatelstva.39

Třetím okruhem, který vystupuje v nobilitačním řízení Franze Tersche, 
je charakteristika jeho rodinného zázemí. Zdůrazňovány jsou zde Terschovy 
spořádané rodinné poměry, včetně řádně vychovaných dětí. Zmiňován je rovněž 
původ jeho choti Barbary, rozené Dittrichové, důraz je kladen na postavení jejího 
otce Johanna Dittricha von Dittrichfels, c. k. apelačního rady ve Lvově.40 Sám 
Franz Tersch je v nobilitačním spisu uváděn jako spořádaný občan.41 Obecně 
lze říci, že jmenovaný argument, tedy váženost rodiny, její spřízněnost s jinou, 
ctihodnou a váženou, někdy i šlechtickou rodinou, náležel mezi často používané 

38  Přednesení žádosti Franze Tersche Spojenou dvorskou kanceláří panovníkovi z 25. února 
1803; vyjádření moravskoslezského gubernia v Brně k nobilitaci Franze Tersche, ÖStA Wien, 
AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806). Existovala určitá kontrapozice mezi 
hodnotovými kritérii příslušníků Wirtschaftsbürger na jedné straně a dvora, dvorských, zem-
ských a dalších úřadů jako reprezentantů „veřejného“ mínění na straně druhé. Podstatná část 
toho, co Wirtschaftsbürger, usilující o nobilitaci, považovali za zásluhy hodné mimořádného 
ocenění, byla veřejným míněním ostatních složek společnosti považována za samozřejmou 
součást jejich aktivit v hospodářské sféře, viz MYŠKA, M.: Merita mercatorum..., s. 106-107, 
k problematice nazírání dobové společnosti na podnikatele, tamtéž, s. 107 -108. 

39  Přednesení žádosti Franze Tersche Spojenou dvorskou kanceláří panovníkovi; extrakt proto-
kolu Spojené dvorské komory vztahujícího se k hospodářské činnosti Franze Tersche ze 14. 
února 1803, ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806).

40  Johann Dittrich von Dittrichfels, povýšený za zásluhy ve státní justiční službě císařovnou 
Marií Terezií 26. srpna 1776 do rytířského stavu Svaté říše římské a habsburských dědičných 
zemí, ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806); KRÁL VON DOBRÁ 
VODA, A.: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Prag 1904, s. 44; Biografický slovník 
Slezska a severní Moravy, sv. 2. (14.), s. 129. 

41  Např. atestace magistrátu města Šumperka k činnosti a zásluhám Antona Dominika a Franze 
Terschů charakterizuje Franze Tersche následovně: „…ein ordentlicher, rechtschaffener, gut-
gesinnter…Bürger […]“, ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806).
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podpůrné „pilíře“ žádostí o nobilitaci. Důležitou úlohu hrály i spořádané rodinné 
poměry, řádná výchova dětí.42 Stejná kritéria byla někdy vyjmenována rovněž 
v případě předků (rodičů, prarodičů), samozřejmě pokud takové žadatel o nobili-
taci zahrnul mezi podpůrné „pilíře“ žádosti. Jak již bylo výše ukázáno na příkladu 
otce Franze Tersche, často zde byly vyjmenovávány i jejich vlastní zásluhy.43

Čtvrtou skutečností, zohledněnou v nobilitačním řízení Franze Tersche, 
bylo jeho vlastnictví chudobínského panství. To Franz Tersch zakoupil v roce 1802, 
tedy v době, kdy ještě nebyl šlechticem. Zakupování statků nešlechtici obecně se 
stávalo v tomto období, tj. na přelomu 18. a 19. století, poměrně častou praxí. 
Řada movitých měšťanů, bankéřů, obchodníků, podnikatelů či fabrikantů tezau-
rovala část svého finančního majetku do nákupu statků, které odkupovali od je-
jich šlechtických majitelů. Rodiny nových statkářů se někdy snažily napodobovat 
způsob života tradiční šlechty.44 Některé z osob, které se staly novými vlastníky 
statků, byly následně i nobilitovány. Na otázku, zda existoval přímý vztah mezi 
vlastnictvím statku a nobilitací, odpovídám podle svých dosavadních výzkumů 
záporně. Vlastnictví statku se mi prozatím jeví pouze jako jeden z podpůrných 
argumentů v rámci nobilitačního řízení. Můžeme se domnívat, že pozemková držba 
byla odrazem jisté míry solventnosti,45 vlastnictví panství a s ní spojená změna 
životního stylu mohly znamenat vyšší míru potenciality úspěšného začlenění se 
dané osoby a její rodiny do řad elit.46 Uvedená okolnost se ovšem netýká Ter-
schova nákupu chudobínského panství. I když se nedá vyloučit, že i Franz Tersch 
zde byl do jisté míry veden snahou po zvýšení společenské prestiže své osoby 
a rodiny, jisté je, že vycházel ze zcela praktických důvodů. Jak je v nobilitačním 
spisu na mnoha místech uvedeno, statek měl být začleněn do Terschova podniku.
Vzhledem k tomu, že Chudobín byl tzv. zemským deskovým statkem (tzn. svobod-
ným a dědičným, v zemských deskách zapsaným statkem), vztahoval se k jeho 
vlastnictví jeden důležitý aspekt. Bylo vázáno na inkolát, zjednodušeně řečeno 
právo obyvatelské v zemi.47 Osoby, které byly povýšeny do šlechtického stavu 

42  Císař František II. (I.) se vždy nechal informovat o životních poměrech, zvláště pak o morálce 
žadatele o nobilitaci, viz WALDSTEIN – WARTENBERG, B.: Österreichisches Adelsrecht 1804–
1918, s. 129.

43  Lze dokonce říci, že v některých případech leželo těžiště zásluh nobilitovaných právě v záslu-
hách předků, srov. MYŠKA, M.: Merita mercatorum..., s. 106. 

44  BEZECNÝ, Z.: Šlechtici v občanské době. Studie k sociálním dějinám 19. století. 7.1. Ed. Ma-
chačová, J. – Matějček, J. Opava – Praha – Kutná Hora 1997, s. 123-129, zde s. 125. Z rodin, 
které byly zakoupeny do pozemkové držby, bych uvedl např. rodiny Geymüllerů, Kleinů von 
Wisenberg či Nádherných von Borutin. K problematice zakupování příslušníků „třetího stavu“ 
do deskové držby viz např. POKLUDA, Z.: Pronikání buržoazie do sféry deskového velkostat-
kářského vlastnictví na Moravě v polovině 19. století. Vlastivědný věstník moravský, 1981, s. 
165-177, srov. URBAN , O.: Kapitalismus a česká společnost. Praha 1978, s. 119. 

45  O míře solventnosti Franze Tersche hovoří i úctyhodná suma, kterou zaplatil za svá dvě pan-
ství. V roce 1802 za panství Chudobín zaplatil částku 306 tisíc zlatých, v roce 1812 za panství 
Třemešek 330 tisíc zlatých. 

46  Srov. MYŠKA, M.: Merita mercatorum..., s. 105-106.
47  Ziskem inkolátu nabývali cizinci právo obyvatelské (přijetí cizince za obyvatele) a právo stavu 

(právo stát se příslušníkem zemských stavů), domácí obyvatelé pouze právo stavu. Problematika 
inkolátu je poměrně komplikovaná. V tomto příspěvku není dostatek prostoru, navíc to není jeho 
primárním smyslem, věnovat se inkolátu detailněji. Z tohoto důvodu odkazuji k literatuře pro-
blému, ze které jsem zde i čerpal, viz KALOUSEK, J.: České státní právo. Praha 21892, s. 140 an; 
BAXA, B.: Inkolát (a indigenát) v zemích koruny České od roku 1749–1848. Praha 1908, s. 3 an; 
ELZNIC, V.: Inkolát v českém státním právu. Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze, 
1976, s. 53-60.
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a zároveň chtěly zakoupit deskový statek, musely současně požádat o udělení 
inkolátu. Úmysl zde ovšem mohl být i opačný, tzn. že žádaný inkolát měl pouze 
uvést již reálnou držbu zemského deskového statku v soulad se zemským 
zřízením. To je i případ Franze Tersche.48 Pokud daný šlechtic obdržel od panovní-
ka inkolát a složil-li předepsaný revers k zemi, nabyl tzv. způsobilost k zemským 
deskám, tzn. právo zakupovat deskové statky. Pokud takový statek zakoupil, na-
byl právo vstupu na zemský sněm a právo vykonávat zemský úřad. Franz Tersch
po obdržení rytířského stavu a inkolátu složil i revers k zemi.49 Na zemský sněm 
byli ovšem přijati až jeho synové Anton Padua (15. října 1823) a Franz Xaver Jo-
hann (ve dnech 19.-20. září 1837).50

Na závěr bych se rád krátce zamyslel nad otázkou nobilitací a jejich 
funkcí, podobně tak nad úlohou a vnímáním podnikatelských vrstev v období, do 
kterého časově spadá nobilitace Franze Tersche. O období přelomu 18. a 19. sto-
letí můžeme z hlediska charakteru hovořit jako o období pozdně osvícenském.51 
Tážeme-li se, čím bylo toto období charakteristické, pak mj. i kontinuálním 
pokračováním některých osvícenských reforem, spolu s nimi i stereotypů cho-
vání a přístupů (zde zejména obecně prospěšná činnost, filantropie či podpora 
hospodářství státu), na druhé straně stejně tak i schopnosti akceptování ta-
kového chování a přístupů52 ze strany hodnotících úřadů a úředníků, i když 
např. ve vnímání zásluh Wirtschaftsbürger, jak bylo ukázáno výše, ne vždy zcela 
bez problémů. Doba osvícenská, kromě jiných změn, přinesla i změnu pohledu
na význam dotud do jisté míry opomíjených složek společnosti. Tato skutečnost se 
odrazila i v nobilitační politice panovníka. Tak se v tomto období staly předmětem 
nobilitací nové, dotud opomíjené společenské skupiny, jejichž význam pro roz-
voj státu si habsburské vlády začaly plně uvědomovat.53 Kromě tradičních sku-
pin, které se řadily mezi „pilíře“ monarchie, jako byla armáda a úřednictvo, 
umožňoval nyní stát přístup do řad elit i příslušníkům „třetího stavu“, disponu-
jícím vzděláním, majetkem, obohaceným často o podnikavost a schopnosti. Tedy 
příslušníkům té společenské skupiny, jejíž hlavní slovo mělo přijít zejména až 
v druhé polovině 19. století.

48  Klíčovým argumentem k udělení inkolátu a s ním spojeného rytířského stavu byla pro Spoje-
nou dvorskou kancelář důležitost panství Chudobína pro podnikání Franze Tersche v pláte-
nictví. V nobilitačním spisu je tato okolnost charakterizována následovně: „…(er) das Inkolat, 
samt den damit notwendig verbundenen Ritterstand, nicht aus Eitelkeit, oder um sich über die 
Bürgerklasse zu erheben, sondern blos aus dem einzigen Gründe ansucht, um das Gut Chud-
wein, welches zu seiner Unternehmung so vorzüglich geeignet ist, landesverfassungsmäßig 
besitzen zu können […].“, přednesení žádosti Franze Tersche Spojenou dvorskou kanceláří 
panovníkovi, ÖStA Wien, AVA, Adelsarchiv, nobilitační spis Franz Tersch (1806).

49  Revers k zemi se skládal u zemských desk, později u zemského gubernia. 
50  DVOŘÁK, R.: Jednání sněmů moravských v letech 1792–1835. Brno 1904, s. 165; Týž: Jednání 

sněmů moravských v letech 1835–1848, s dodatkem akt korunovačních z let 1791, 1792, 1836. 
Brno 1906, s. 49.

51  Za vlády císaře Františka II. (I.), která se zčásti kryje s pozdně osvícenským obdobím, byly, 
z velké části pod dojmem francouzské revoluce, zastaveny zejména ty reformy, jež mohly akti-
vizovat veřejné mínění. Nejdůležitější reformy však zůstaly zachovány, viz KROUPA, J.: Alchy-
mie štěstí, s. 28.

52  Nově se formující mentalitu společenské skupiny podnikatelů, viz MYŠKA, M.: Merita mercato-
rum..., s. 97. 

53  Tamtéž, s. 105.



227

Zusammenfassung

Die Nobilitation des schönbergeren Händlers und Unternehmers im Leinwandhandel 
Franz Xaver Tersch im Jahr 1806

Zbyněk Žouželka

Das Grundproblem des Beitrages ist die Auswertbarkeit der Umstände der Nobilita-
tion Franz Xaver Tersch, Händler mit dem Leinengarn und Leinenstoff und Unternehmer im 
Leinwandhandel in Schönberg, der 24. 3. 1806 dem Kaiser Franz II. in den Ritterstand der Er-
bländer von Habsburg erhoben wurde. Franz Tersch stammte aus der schönbergeren Bürger- 
und Handelsfamilie ab. Am Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich er als Aufkaufmann und 
Händler mit dem Leinengarn und Leinenstoff durch. Sein Geschäft erweiterte er gradweise be-
trächtlich, er nimmt in die Höhe des Leinenzweiges in Nordmähren teil zu bringen. Aus dem 
Studium seiner Nobilitätschrift, als Primärquelle zur Nobilitation, wurde es festgestellt, dass die 
Grundvoraussetzungen, die aus der Seite der Staatsämter anerkannt wurden und führten zur 
Nobilitation, waren: 1/ die erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit, die lohneswert für den Staat 
gefunden wurde, weil sie die Reihe arme und arbeitslose beschäftigte und auch für ihren öffen-
lichen Nutzen; 2/ der Besitz der Grundherrschaft Chudobín, die Franz Tersch im Jahr 1802 
für weiteren Aufstieg seines Unternehmens ankaufte; 3/ die Verdienste des Vaters von Anton 
Tersch, der die Verdienste als Händler mit dem Leinengarn und Verwalter des Tabakstaatslagers 
in Schönberg gewann; 4/ die ordentliche Familienverhältnisse und Ehe mit der Tochter des
Staatsbeamten und Adeligen. Die Nobilitation war die Spielung der Veränderung der Stellung 
den österreichischen Staat zu den Angehörigen der Unternehmerschicht im Verlauf des 18. Jah-
rhunderts. Diese Veränderung wurde die Aufklärung beeinflusst. Der Staat erkannte die Verdi-
enste der Personen an, die sich an der Wirtschaftsentwicklung der Monarchie teilnahmen, und 
ermöglichte ihnen, dass sie in die Reihe der traditionellen Eliten eingliederten.

(překlad Lenka Králová)
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VINCENZ ROBERT WIDIMSKY — ALBRECHTICKÝ KRONIKÁŘ 
A ZAKLADATEL KOMUNÁLNÍ HERALDIKY

NEJEN V ČESKÝCH ZEMÍCH

KAREL MÜLLER

Jméno Vincenze Roberta Widimského dnes již takřka nikomu nic neří-
ká, upadlo v zapomenutí, ačkoliv reprezentuje osobnost, která v polovině 19. sto-
letí nejen poznamenala osudy místa svého působení – Města Albrechtic, ale 
především stála na samých počátcích vědeckého poznání komunální heraldiky, 
a to nejen v českých zemích.1

Widimsky se narodil 27. března 1793 v Plzni čp. 164 rodičům Františkovi 
a Kateřině rozené Grünové. Otec byl plzeňským měšťanem a příslušníkem 
zdejšího soukenického cechu. O prvním třicetiletí Vincenzova života nejsme 
zatím dostatečně informováni, víme jen, že se stal lékárníkem a nějakou dobu 
působil v Dobříši v Čechách. V roce 1836 přesídlil do Slezska a 1. května téhož 
roku si v Městě Albrechticích v domě na náměstí čp. 5 otevřel lékárnu, nazvanou 
nepochybně s ohledem na zemi svého původu „Zum böhmischen Löwen“. S Albre-
chticemi pak byl spjat celý další Widimského život, založil zde lidovou knihovnu, 
v revolučních letech 1848-1849 byl velitelem zdejší národní gardy, vykonával 
funkci školního dohližitele, působil v pěveckém spolku. Ve Městě Albrechticích 
také Widimsky na ochrnutí plic 14. února 1865 zemřel a 18. února byl pochován. 
O necelý rok později, 15. ledna 1866, jej ve smrti následovala jeho o sedm let 
mladší žena Barbara, s níž žil 45 let v bezdětném manželství.2

Po příchodu do Albrechtic začal Widimsky z vlastní iniciativy psát pod 
názvem Denkwürdigkeiten für und von Olbersdorf městskou kroniku, v níž se
na základě studia literatury i širokého okruhu pramenů pokusil vylíčit vývoj města 
na pozadí dějin Opavska a Krnovska od konce 12. století a současně kronikářským 
způsobem zaznamenával události, které sám zažil. Rukopis prvního dílu kroniky 
vyzdobil znakem města a erby jeho feudálních vrchností, připojil též další kresby 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  Pomineme-li úvod k níže citované edici kroniky Města Albrechtic, vydané Franzem Heisigem, 
pak jediný Widimského biogram představuje naše heslo v Biografickém slovníku Slezska a se-
verní Moravy, seš. 10, Ostrava 1998, s. 157-158. Kupodivu ho nezmiňuje ani kapitola Ehren-
blatt v díle SCHULIG, Heinrich: Ein Heimatbuch für die Bezirke Jägerndorf und Olbersdorf. 
Troppau 1923, s. 682-694. Tento příspěvek se opírá o text úvodu našeho inventáře osobního 
fondu Widimského z roku 2004, uloženého ve Státním okresním archivu (= SOkA) Bruntál.

2  V případě sledování Widimského životního běhu jsme zatím odkázáni jen na strohé matriční 
zápisy a stručné zmínky v albrechtické kronice a ve vydaných dílech. Zápis narození viz Státní 
oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik, matrika narození ř.k. fary Plzeň, sv. 6, pag. 147. Zápis 
je proveden v češtině a jméno dítěte je uvedeno v podobě „Robert Winczencz“. V textu příspěv-
ku se přidržujeme znění, jak jej sám nositel užíval ve svých dílech. Zápisy úmrtí Widimského 
a jeho ženy viz matrika úmrtí ř.k. fary Město Albrechtice uložená na MÚ Město Albrechtice.
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- mariánského sloupu z roku 1719, slavobrány postavené při návštěvě císařova 
bratra Františka Karla v roce 1845 a slavnostní dekorace pro uvítání nové ma-
jitelky panství Anny Hirschové, rozené Tlachové v roce 1847. Jí také při této 
příležitosti věnoval cizí rukou kaligraficky provedený opis své kroniky, obsahující 
poněkud zkrácený text a kresby erbů majitelů panství, namalované patrně Alfre-
dem Nobisem. Ve druhém díle kroniky zachytil léta 1848-1861 a do třetího stačil 
zapsat ještě léta 1862-1864. Po Widimského smrti pokračoval v kronikářských 
záznamech již zmíněný albrechtický měšťan Alfred Nobis. Třídílná kronika se pak 
v letech 1928-1929 dočkala zásluhou Franze Heisiga tištěné edice.3

Četné pasáže z městské kroniky se staly také součástí čtyřsvazkové ru-
kopisné sbírky s názvem Silesia. Sammlung zerstreiten Aufsaetze für Geschichte 
und Topographie v. Schlesien, do níž Widimsky zahrnul též četné historické, topo-
grafické a heraldické výpisky k dějinám celého Slezska z dobové literatury. První 
svazek (Serie) je datován rokem 1853, druhý 1854 a poslední dva 1855. Svazky 
jsou opatřeny stejnou papírovou vazbou a nesou razítko opavské gymnaziál-
ní knihovny (sign. S III 20-23), jíž je Widimsky možná ještě sám věnoval. Totéž 
platí o dvou dalších známých Widimského autografech (sign. S II 55-56). První 
z nich vznikl v roce 1860 a představuje opět stručný výtah z obsáhlejší kroniky 
Albrechtic. Widimsky jej nazval Reihenfolge der Besitzer der Minderen Standes-
Herrschaft Olbersdorf a opatřil kolorovanými kresbami znaků města a jednotlivých 
majitelů. Druhý rukopis má sice titulní stranu s názvem Maehrische Enclave und 
ihre Staedte und Schlösser a připojeným vyobrazením znaku Moravy datovanou 
rokem 1858, avšak následující dějiny panství Slezské Rudoltice a Dívčí Hrad ne-
sou v titulech vročení 1860. I zde je text doprovázen 24 kolorovanými kresbami 
znaku Slezských Rudoltic a erbů šlechtických majitelů a maltézských komturů.4

Již z předchozího textu je patrné, že se Widimsky intenzivně zajímal 
nejen o regionální dějiny, ale také o heraldiku. Jeho doménou se však nestaly 
šlechtické erby, ale v 18. a v první polovině 19. století takřka opomíjená heral-
dika komunální. Již za svého pobytu v Čechách začal shromažďovat informace 
o znacích měst a městeček nejprve „als geborner Böhme“ v Českém království 
a posléze i v ostatních korunních zemích. Osobně navštívil řadu měst a jejich 

3  Rukopis darovaný Anně Hirschové nalezl po 2. světové válce mezi k likvidaci určenými písem-
nostmi albrechtického velkostatku Ing. Josef Krčmář a v roce 1951 jej zaslal MNV v Městě Al-
brechticích. Originál třísvazkové albrechtické kroniky se dostal do městské registratury a spo-
lu s výše uvedeným rukopisem a torzem heraldických textů a korespondence byl po 2. světové 
válce předán do nově budovaného Okresního archivu v Krnově. Podle připojených razítek se 
následně tyto písemnosti na určitou dobu ocitly ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea 
v Rýmařově, odkud byly vráceny do janovického zámku, tehdejšího sídla Okresního archivu 
v Bruntále. Dnes jsou všechny čtyři rukopisy uloženy v osobním fondu v SOkA Bruntál, inv. č. 
1-4. Die Denkwürdigkeiten für und von Olbersdorf, ed. Franz Heisig, Stadt Olbersdorf 1928-
1929. O existenci kroniky se zmiňuje též stručná zpráva v Neues Tagblatt z 14. 8. 1936.

4  Všechny popsané rukopisy jsou uloženy ve sbírce rukopisů Slezského zemského muzea 
v Opavě (= SZMO), č. 24 (Silesia), 25 a 26. Pro úplnost je třeba zmínit, že v knihovně SZMO 
je pod č. B 5195 uložen sešitek Widimského přepisů různých typů starého písma s názvem 
„Gothische Schriftzüge nach Original Handschriften“. Na deskách nalepený štítek s číslicí „9“ 
svědčí o tom, že jde o součást původně rozsáhlejšího souboru. Do knihovny se dostal z Mu-
zea Matice opavské, v němž byl evidován pod sign. J 2687. Podle laskavého sdělení dr. Marie 
Ryantové se v knihovně Národního muzea v Praze (sign. VIII G 15) nachází Widimského pří-
spěvek k pamětní knize města Hořovice, který v roce 1852 autor daroval tamnímu lékárníkovi 
Josefu Schallerovi.
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archivů, korespondoval s městskými úředníky i se svými kolegy lékárníky. Bohužel 
z původně jistě četné korespondence se dochovalo jen několik listů z let 1860-
1864, v nichž lékárníci a obecní představitelé odpovídali Widimskému na žádosti 
o sdělení podoby městského znaku. Příjemce si na rub listu vždy poznamenal 
název města a případně též příslušnou korunní zemi.5 Výsledkem této dlouholeté 
práce byl soubor rukopisů, jednotně autorem označovaných jako Staedtewappen-
kranz, tvořících kodex městských znaků podle jednotlivých zemí a obsahujících 
také základní historické údaje k daným lokalitám. Většina z nich existuje ve více 
verzích, poněvadž autor své poznatky neustále doplňoval a v různých fázích také 
v opisech věnoval institucím i jednotlivcům. Tak již v roce 1845 daroval soupis 
znaků měst a městeček z rakouského Slezska faráři ve Zlatých Horách Filipovi 
Dietrichovi, od něhož se pak dostal do opavské muzejní knihovny. Text ve formě 
tabulek je autografem, kresby však provedla jiná osoba, patrně Widimského po-
mocník Alfred Nobis.6 O deset let později věnoval Widimsky stejný titul, podstatně 
však rozšířený a tentokrát vlastními kresbami doplněný, Šeršnikově knihovně 
v Těšíně.7

Počátkem 2. poloviny 19. století se Widimského dílo setkalo s pocho-
pením oficiálních míst, neboť zavedením obecní samosprávy nebývale vzrostl 
zájem o původní komunální symboly. Pod názvem Städtewappen des Öster-
reichischen Kaiserstaates tak vyšla v roce 1864 ve vídeňské c. k. dvorní a státní 
tiskárně nejprve objemná kniha věnovaná Českému království a po něm ještě 
v tomtéž roce následoval další svazek obsahující popisy městských znaků v Sol-
nohradsku, Slezsku a Štýrsku. Dodnes se dochovaly definitivní, ale cizí rukou 
korigované verze textů o Čechách, Slezsku a Štýrsku, které sloužily sazečům pro 
tisk.8 Následná brzká Widimského smrt však způsobila, že ostatní dílo zůstalo 
pouze v rukopise. Jsou to více či méně úplné soupisy městských znaků Moravy, 
Dolních Rakous, Korutan, Kraňska, Tyrolska a Voralberska, dochované dodnes 
díky sbírkové činnosti Matice opavské.9 Tyto rukopisy ovšem zůstaly následu-
jícím generacím heraldiků utajeny, takže pozdější známá kompendia městských 
znaků musela vystačit se znalostí jen publikovaných částí. Widimského infor-
mace ocenil, byť s nimi velice často také polemizoval již Hugo Saurma ve své knize 
o znacích slezských měst a městeček, vydané v roce 1870 v Berlíně.10 Autoři díla 
Wappen der Städte und Märkte in Deutschland und der angrenzenden Ländern 
z roku 1885 převzali dokonce Widimského texty takřka doslovně, což se pak pro-
jevilo velkým nepoměrem mezi údaji o znacích měst z ostatních zemí rakouské 
monarchie, které již Widimsky nestačil publikovat.11 Totéž platí i o poslední velké 
práci o komunální heraldice v Rakousko-Uhersku z pera Hugo G. Ströhla z roku 

5  SOkA Bruntál, osobní fond Widimsky, inv. č. 11. Všechny dochované dopisy se týkají rakous-
kých zemí.

6  SZMO, sbírka rukopisů, č. 20.
7  Dnes Książnica Cieszyńska w Cieszynie.
8  SZMO, sbírka rukopisů, č. 17 (Štýrsko), 18 (Čechy), 20 (Slezsko).
9  SZMO, sbírka rukopisů, č. 19 (Morava), 17 (Korutany a Kraňsko). SOkA Bruntál, osobní fond 

Widimsky, inv. č. 5 (Dolní Rakousy), 6 (Tyrolsko a Voralbersko), 7 (Korutany).
10  SAURMA, H. v. Jeltsch: Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870.
11  HEFNER, O. T. v. – GAUTSCH, C. – CLERICUS, L.: Wappen der Städte und Märkte in Deutsch-

land und der angrenzenden Ländern. Nürnberg 1885.
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1904.12 Teprve heraldické bádání v šedesátých letech 20. století vyneslo na svět 
alespoň rukopis o znacích měst a městeček na Moravě, který pak mohl být využit 
při sestavování soupisu městských znaků v Severomoravském kraji a následně 
též pro oficiální soupis městských znaků v českých zemích vydaný v roce 1985 
pod redakcí Jiřího Čarka.13

Widimského heraldické dílo je zatíženo četnými omyly, způsobenými 
nepochybně omezenými zdroji jeho informací, neboť v mnoha případech byl od-
kázán jen na písemná sdělení obecních představitelů, která pak nekriticky přejímal. 
Pokud neměl k dispozici údaj o tinkturách znaku, zřejmě si je mnohdy sám vy-
myslel, neboť při sledování vývoje barevnosti řady městských znaků skončíme 
často právě u údaje Widimského. Nic z těchto výtek však nemůže ubrat Widim-
skému prvenství v systematickém zpracování znaků měst a městeček v rakouské 
monarchii, v postavení základního pilíře komunální heraldiky v srdci Evropy.

Zusammenfassung

Vincenz Robert Widimsky – der olbersdorfere Chronist und Gründer
der Gemeindewappenkunde nicht nur in den böhmischen Ländern

Karel Müller

Vincenz Robert Widimsky, das Landeskind aus Pils, war vom Jahr 1836 bis seinen 
Tod im Jahr 1865 der Apotheker in Olbersdorf. Der Torzo seiner schriftlichen Verlassenschaft 
sich befindet im Staatskreisarchiv Freudenthal und im Schlesichen Landesmuseum in Tropau. 
Widimsky verfaßte eine 

Stadtchronik unter Namen „Denkwürdigkeiten für und von Olbersdorf“ in drei Bän-
den, bildete auch die umfangreiche Sammlung der Exzerpte zu der Geschichte Schlesiens und 
zu seinen mährischen Enklaven. Er konzentrierte jedoch die größte Aufmerksamkeit auf die 
Städtewappen und wir können ihn für den Gründer der Gemeindewappenkunde in der öster-
reichischen Monarchie halten. Unter Namen „Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates“ 
gab er im Jahr 1864 das Buch, das er  dem böhmischen Königstum widmete, heraus und nach 
ihm noch in demselben Jahr den weiteren Band, der die Beschreibungen der Städtewappen in 
Salzburg, Schlesien und Steiermark umfaßte. In die Handschriften blieben seine mehr als weni-
ger lückenlosen Verzeichnisse der Städtewappen aus Mähren, Niederösterreich, Kärnten, Krain, 
Tirol und Vorarlberg.

(překlad Lenka Králová)

12  STRÖHL, H. G.: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn. Wien 1904.Widimského práci uvádí na 
prvním místě, avšak vyčítá ji nespolehlivost. Widimského přehled znaků v Salcbursku zcela 
pomíjí ZAISBERGER, F. – PFEIFFER, N.: Salzburger Gemeindewappen. Salzburg 1985.

13  BALETKA, L.: Znaky měst a městeček Severomoravského kraje. Sborník Státního archivu 
v Opavě 1968-1971, Opava 1971, s. 165-166. Je zajímavé, že obdobný jihomoravský soupis 
Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Brno 1979, v přehledu pramenů Widim-
ského rukopis o Moravě vůbec neuvádí. ČAREK, J.: Městské znaky v českých zemích. Praha 
1985, s. 14.
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POZNÁMKY K PROMĚNÁM ELIT NA SEVERNÍ MORAVĚ
A V RAKOUSKÉM SLEZSKU V 18. A 19. STOLETÍ

TOMÁŠ KREJČÍK

Jubilantův podíl na díle Biografický slovník Severní Moravy a Slez-
ska tvoří jistě důležitou část jeho životního díla, proto je snad na místě krátké 
zamyšlení nad skupinou osob, které již ve slovníku jsou a jistě v budoucnosti, 
alespoň některé z nich, budou.

Jedná se o skupinu nové šlechty, totiž o osoby, které pocházely se sever-
ní Moravy a Slezska a byly povýšeny do různých stupňů šlechtictví.

Tato skupina je velmi rozsáhlá a vlastně stále nedostatečně definovaná. 
Německá literatura někdy odlišuje tzv. Briefadel, tedy rody, které dostaly 
příslušnou nobilitační listinu od některého suverénního panovníka. Počátky této 
tradice jsou najdeme již ve 14. století,1 od té doby se ovšem řada „nových“ rodů, 
jako byli např. Lobkowiczové, rody „starými“.2 To znamená, že chronologické hle-
disko při definování „nové šlechty“ nám mnoho nepomůže.

Ponechme tyto úvahy dalšímu vývoji názorů a spíše se zamyslíme 
nad profilem osob, které byly ve sledovaném regionu nobilitovány. Svůj pohled, 
který může být ovšem jen první sondou a ani zdaleka nemůže tuto problemati-
ku vyčerpat, navíc omezíme na 18. a 19. století, i když v některých případech se 
můžeme vrátit i do starší doby.

Nově nobilitované osoby můžeme rozdělit na základě dnešního stavu 
poznání do několika skupin. Ty se liší nejen svým profesním původem, ale i po-
stoji, které zaujímaly k tradičním elitám.

Asi nejstarší vrstvu tvoří rody, které se po nobilitaci cílevědomě se 
snažily splynout se starými rody. Podmínkou nutnou bylo získání pozemkové-
ho majetku, v nejlepším případě statků, které byly zapsány do moravských, 
opavských nebo krnovských desk. Takovou skupinu rodů reprezentují, např. 
svobodný pán František Jindřich Řeplinský z Berecka, který získal rytířský stav 
v roce 1717 a stav svobodných pánů v roce 1731,3 Eichendorfové, nebo Čejkové 
z Badenfeldu.4 Zejména Čejkové mohou sloužit jako příklad cílevědomého sply-
nutí se starými rody. Jiným dokladem těchto snah jsou Kleinové,5 kteří budovali 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  KREJČÍK, T.: K počátkům erbovních listin. Historie, Historica, Sborník prací Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity 144, 1994 č. 2, s.23-34.

2  KASÍK, S. – MAŠEK, P. – MŽYKOVÁ, M.: Lobkowiczové. Dějiny a genealogie rodu. Olomouc 2002.
3  MYŠKA M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. Ostrava 2003, 

s. 403.
4  Biografický slovník Slezska a severní Moravy.(dále BSSSM) Věd. redaktor Milan Myška, redak-

ce Lumír Dokoupil, sešit 4, kde uvedena další literatura.
5  MYŠKA, M.: Kleinové. (Pokus o biogram moravské podnikatelské rodiny éry průmyslové revoluce). 

Dissertationes Historicae 1994, s. 101-108. BSSSM, 1993, seš 1, s. 60, kde uvedena další literatura.
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svá sídla podle osvědčených vzorů. V Brně si palác vybudovali na Velkém náměstí 
v Brně, tedy na adrese, která po staletí platila za velmi prestižní, v těsném 
sousedství paláců staré šlechty. Jeho projekt svěřili Ludwigu Försterovi a Theo-
filu Hansenovi, vybrali si tedy uznávané architekty. V konstrukci paláce se uplat-
nila umělecká litina, poprvé u nás v nebývalé šíři. Tehdy tak moderní stavební 
materiál propagoval současně výrobní program rodinné firmy.6 Nákladně upravili 
i své zámky na severní Moravě včetně vybudování rodového mauzolea.7

Někdy se tyto rody dokonce pokusily zřídit rodinný fideikomis-pozem-
kový nebo peněžní a to v době, kdy se proti tomuto právnímu institutu začala 
zvedat vlna kritiky.8 Ne vždy hleděla tradiční šlechta se sympatiemi na tyto 
snahy, stačí připomenout jednání moravských stavů, když projednávali právo 
Rothschildů9 získat na Moravě statek. Při jednání baron Schell konstatoval: 
Byly to asi státní ohledy nejvyššího a nejdůležitějšího druhu, které J. V. přiměly, 
propůjčiti baronovi S. M. Rothschildovi milost v annálech císařského státu neslý-
chanou, kterouž učiněna výjimka ze zákonův o židech a o inkolátních požadavcích 
na dosažení deskových statkův, jež založeny jsou v zemském zřízení.“ (…) nemůže 
se moravským stavům zazlívati, přijímají-li toto nejvyšší rozhodnutí se zarmou-
cením hluboce pociťovaným (…).10

Zde se tedy k předsudkům stavovským přidaly předsudky náboženské. 
Někdy přijímali feudální způsob života i noví šlechtici mnohem méně zámožní. 
Jedním z takových dokladů může být Karl Ferdinand Schertz († 1724). Popis 
jeho sídla, jak je zachyceno v jeho testamentu, v němž byla hostům nabízena 
káva z módního porcelánu, ukazuje na snahu vyrovnat se urozeným sousedům. 
Karl Ferdinand Schertz patří do skupiny úředníků olomouckých biskupů, kteří 
byli nepochybně na přímluvu svého pána nobilitováni, a sám vydal několik 
hospodářských spisů.11 Dalším příkladem by mohl být Johann Mohrweiser 
(1764-1840), hospodářský rada olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, který 
byl do rytířského stavu povýšen dne 28. ledna1804. Tehdy koupil statky Loučku 
a Podolí. Zámek v Loučce upravil v empírovém stylu a přistavěl kapli s rodinnou 
hrobkou v roce 1826.12 Po něm dědil jeho syn Adam a rodina držela zámek do 
roku 1879.13 Je zřejmé, že fungování na dvoře olomouckých arcibiskupů tyto 
hospodářské odborníky takřka nutilo převzít životní styl svého nejbližšího okolí.

6  SAMEK, B.: Brno Kleinův palác. Brno 2000.
7  POLÁCH, D.: Palladiovské mauzoleum rodu Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. Zprávy památ-

kové péče 63, 2003, s. 156-159; FIFKOVÁ, R. Park u sobotínského mauzolea svobodných pánů 
Kleinů z Wiesenberga. Zprávy památkové péče 63, 2003, s. 160-164.

8  URFUS V.: Rodinný fideikomis v Čechách. Sborník historický 9, 1962, s.193-238. GEORGIE-
V,J.: České fideikomisy v posledních letech své existence. (Poznámky k aspektům archivním a 
právním). Paginae historiae 9, 2001, s. 71-97.

9  K rodu např. MYŠKA, M.: Die Entwickung der österreichisch-schlesichen Wirtschaft im 19. 
Jarhundert unter besonderer Berücksichtigung der Rothschild. Jahrbuch der Schlesischen 
Friedrich-Wilhelm Universität zu Breslau, Bd. 42-44, 2001-2003, s. 264-284.

10  DVOŘÁK, R.: Jednání sněmů moravských v letech 1835 – 1848, s dodatkem akt korunovačních 
z let 1791, 1792, 1836. Brno 1906, s. 169.

11  BSSSM 1996,  seš. 5, s. 103.
12  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. Severní Morava (ed. František 

Spurný), Praha 1983, s. 147.
13  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní Morava. Praha 1983, s. 

147. 
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Tyto „feudalizované rody“ se mohly životním stylem, koupí pozemkového 
majetku staré šlechtě vyrovnat, ale přesto zde existovala ještě jedna spolehlivá 
pojistka, kterou se stará šlechta bránila těmto povýšencům. Byly to sňatky mezi 
starými a novými rody, kde existovala zřejmá mezera. Již vzpomenutí Kleinové 
uzavírali sňatky sice se šlechtičnami, ale byly to opět členky nové šlechty.

Připomenutím Schertze a Mohrweisera jsme narazili na skupinu nobili-
tovaných úředníků feudálních vrchností. Ve sledovaném regionu s takovou poctou 
mohli počítat úředníci Řádu německých rytířů, příkladem je Johann Pfeifer, lesní 
rada velmistra řádu německých rytířů, známý odborník pro lesní hospodářský, 
autor odborných spisů. Za své zásluhy byl povýšen do rytířského stavu 
s přídomkem von Forstheim dne 30. června 1882.14 Rytířský stav a přídomek von 
Fichtenthal dostal dne 28. dubna 1872 Anton Genser, rodák z Frenštátu (1818), 
který byl dvorním radou velmistra a přednostou řádové kanceláře.15

Rovněž druhý velký zaměstnavatel v oblasti, Těšínská komora, 
dbal o prestiž špiček svého managementu. Kamerální administrátor Johann 
Kastner, byl do šlechtického stavu povýšen 14. 3. 1810 s přídomkem šlechtic 
z Teschenthalu.16 S Těšínskou komoru byl spjat Mathias Kasperlik, arcivé-
vodský komorní ředitel, který byl jako šlechtic z Teschenfeldu povýšen do 
šlechtického stavu 12. prosince 1864. Z literatury je znám jako vlastivědný bada-
tel a historik.17

V Těšíně datoval dne 1. července 1881 svou žádost Theodor Kutscha 
a zdůvodnil ji tím, že dostal řád Železné koruny III. třídy, jehož stanovy 
umožňovaly požádat o nobilitaci. 

Ve svém životopise napsal, že se narodil v Fakvahütte v osadě Swięto-
chlowice v Pruském Slezsku 6. prosince 1839 jako syn Františka Kutschy 
a Pauliny, roz. Horsellové. V době podání žádosti byl však již rakouským stát-
ním příslušníkem a jeho domovskou obcí se stal Třinec. Od roku 1861 působil ve 
službách arcivévody Albrechta a v roce 1881 zastával úřad podnikového inspek-
tora. V roce 1865 se oženil s Marií von Grubern a jeho dcery Marie (1866) a Ida 
(1871) se narodily v Bašce a syn Ernst (1878) v Těšíně. Jeho působení v hutích se 
projevilo i v erbu, ve kterém měl mimo jiné i vysokou pec.18

Jeho otec i děd se narodili v Kravařích, otec byl arcivévodský huťmistr. 
Manželka Marie byla dcerou Antona von Grubern, arcivévodského správce 
v Bažanovicích u Těšína. Z jeho tří dětí se nejstarší dcera vdala za Richarda 
Schimecka, horního a hutního inženýra. Až dosud uvedená genealogie ukazuje, 
jak pevně byla rodina Kutschova zakotvena v kruzích úřednictva těšínské komory 
a jak byla spjata s hutnictvím. Teprve prostřední dcera Ida (zemř. 2. dubna 1911 
v Bad Ischl) se vymanila z této tradice. Byla prefektkou mariánské dívčí kon-
gregace v Těšíně a uvádí se jako básnířka, která vydala tři sbírky básní v letech 

14  FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon des österreichischen Kaisertums 1804-1918. Wien-Frei-
burg-Basel 1989, (dále Frank), s. 450 č. 6859.

15  GÖBL, M.: Das rote Kreuz- Die Entwicklung eines neuen heraldischen Symbols. Adler Zeit-
schrift für Genealogie und Heraldik 18 (XXXII.) Band, 1995, Heft 1, s. 10.

16  Blažek, K., Der Adel von Oester. Schlesien. Nürnberg 1885, s. 128 erb na tab. 67
17  O něm Milan Myška viz BSSSM, sešit 3 (15), Ostrava 2002, s. 73 – 74. Viz též BLAŽEK, K.: Der 

Adel von Oester. Schlesien. Nürnberg 1885, s. 127 tab. 67.
18  BSSSM, 2001, seš. 2 (14), s. 54. Wien AVA AA.
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1894–1907.19 Syn Ernst zemřel až v roce 1960, vystudoval medicínu a působil 
jako primář v Neunkirchen v Dolních Rakousích, potomci rodu žijí v Rakousku.

Řád německých rytířů a těšínská komora mají ovšem společný rys: 
v čele obou stál některý člen habsburského arcidomu, což jistě sehrávalo roli při 
nobilitačním řízení. Na základě dnešního stavu poznání se totiž zdá, že další vrch-
nosti v tomto směru svým úředníkům mnoho nepomohly.20

Jeden zajímavý případ z tohoto sociálního prostředí můžeme přesto 
připomenout. Friedrich Otto Emil Schindler se narodil v Kuníně 21. X. 1809. 
Nevíme zda chodil do zdejší proslulé školy, faktem je, že ve službách své vrch-
nosti se stal posléze správcem panství, které nakonec od majitelů koupil. Měl 
široké donátorské zásluhy, zakládal školy (mimo jiné vyšší reálku v Opavě, jako 
patronátní pán přispíval na stavu a opravy kostelů.charitativní ústavy v Brně, byl 
členem Ackerbaugeselschaft. Jeho prospěšná činnost přispěla jistě k tomu, že byl 
dne 8. března 1859 povýšen do šlechtického stavu s přídomkem von Kunewald. 
Zemřel v rodné obci 15. března 1867. Jeho syn Maxmilián (nar. 15. března 1854 
v Kuníně, zemřel ve Vídni 26. května 1929) proslul ve Vídni jako poměrně známý 
architekt. Schindlerův případ ukazuje na vysoké sebevědomí člověka, který 
se s poddaného stal vrchností, aniž by v podstatě opustil rodné místo. Maně 
ne naskýtá otázka, jak byli tito lidé přijímáni v nejbližším okolí, které mohlo 
detailně sledovat jejich majetkový a společenský vzestup. Schindlerův osud nebyl 
ojedinělý, na Moravě bychom mohli připomenout i Johanna Petera Flicka, který 
se ze sluhy stal podnikatelem a majitelem panství.21

Další skupinou, která mohla nobilitaci za příznivých okolností, zařadit 
ji do svých ctižádostivých plánů, byli představitelé městského patriciátu a své 
zásluhy získali ve službách města. Ve sledovaném regionu se to mohlo týkat 
jen několika měst Opavy, Těšína snad Bialska. Tu se zatím můžeme domnívat, 
že panovník přihlížel k významu měst, ve srovnání Prahy nebo Brna jsou počty 
nobilitovaných starostů skromnější. Proto tuto skupinu je již do doby raného 
novověku typické, že noví šlechtici žijí dále svým patricijským životem, nobili-
tace jejich životní styl nezměnila a jen za příznivých okolností opouštějí městské 
hradby a zakupují se na venkově. Často bylo ovšem zastávání purkmistrovského 
úřadu vhodným můstkem k nobilitaci.22 Z městského prostředí byly dále nobili-
továny osoby, které zbohatly obchodem nebo řemeslem. Jen část z nich se „feu-
dalizovala“, většina zůstávala v městě a často i nadále pokračovala v ekonomic-
kých aktivitách.

Ekonomické aktivity přinášely jednotlivcům či rodům nebývalý majetek, 
a je tedy zřejmé, že tito lidé často toužili, ozdobit své továrny šlechtickou korun-

19  BLGBL II, s. 365, kde další literatura.
20  Připomeňme jen na okraj, že takové nobilitované úředníky najdeme jen u špiček aristokracie 

jako byli Fürstenbergové, Harrachové nebo Valdštejni. Specifickým případem byli Liechten-
steinové nebo Dietrichsteinové, kteří mohli, na základě svých práv jako palatinové, sami udě-
lovat erby svým věrným.

21  Také on získal panství svého bývalého pána. Viz SMUTNÝ, B.: Manufakturista,příklad Jindři-
cha Kajetána hrabětě Blümegena, bratří Wagnerů, Johanna Flicka a dalších. In: L. Fasora, J. 
Hanuš, J. Malíř (eds): Člověk na Moravě 19. století. Brno 2004, s. 23. Týž, Bavlnářská manu-
faktura ve Starém Hobzí. Z dějin textilu 7, Ústí nad Orlicí 1984, s. 7-28. HRUSCHKA, R.: Jo-
hann Peter Ritter Flick und seine Erben. Zeitschrift des Vereiens für die Gechichte des Mährens 
und Schlesiens 37, 1935, s. 11-22, 49-79. 

22  Příklady viz GEBAUER, J. a kol.: Purkmistři města Opavy, Opava 2001.
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kou. Jak ukázal M. Myška,23 panovník oceňoval z těchto kruhů především ty, kteří 
prokázali tradiční šlechtické ctnosti- podporovali školství, církev nebo vyvíjeli chari-
tativní činnost. Až později panovník podle téhož autora uznával, že ekonomické zás-
luhy mohou být podmínkou nobilitace. Tuto hypotézu může potvrdit či opravit až 
detailní rozbor nobilitačního procesu. V této skupině nobilitovaných podnikatelů 
zjišťujeme v regionu řadu osob, které nacházíme ve slovníku podnikatelů, již jejich 
pouhý výčet by byl obsáhlý.24 Jsou propojeni mnohými vazbami s nobilitovaný-
mi finančníky.25 I v letmém přehledu nobilitovanýchpodnikatelů nemůže chybět 
alespoň zmínka o bratrech Gutmannech, jejichž majetkový i společenský vzestup 
podrobně mapuje A. Zářický.26 Ti také v našem přehledu zastupují vlivnou sku-
pinu nových šlechticů, kteří pocházeli z židovského prostředí.27

S rozvojem průmyslu souvisel jistě rozvoje dopravních možností, feno-
mén ve vývoji Ostravska obzvláště významný. To nás přivádí k nobilitacím špiček 
Severní dráhy císaře Ferdinanda. Mezi regionální osobnosti je můžeme zařadit 
jen s rozpaky, jejich působištěm byla nejčastěji Vídeň a v regionu se nemohli tito 
manažeři výrazně projevit.

V roce 1853 se narodil v Bruntále Karel Schnack, který vystudoval tech-
niku a jako inženýr působil v železniční oblasti, svou kariéru zakončil jako dvorní 
rada a ředitel zemských železnic v Bosně a Hercegovině. Do šlechtického stavu byl 
povýšen 4. října 1912. Udělení šlechtického predikátu bylo spojeno se zaplacením 
dalšího poplatku, snad proto se k žádosti o jeho udělení pan ředitel odhodlal až 
později, dne 23. března 1914 mu byl udělen přídomek von Herbosegg jako zřejmá 
narážka na místo působení. Pan ředitel si zvolil i rodové heslo, které mělo zřejmě 
symbolizovat železniční dopravu. Tehdy ai ani on ani kancelář si neuvědomili, že 
přídomek Vorwärts si dávno osvojilo levicové dělnické hnutí.

Tím jsme se dostali k osobám, které Biografický slovník registruje proto, 
že pocházely z regionu,ale jejich profesní postup je brzy z regionu odvedl. Přesto 
se domnívám, že jejich úspěšný vzestup měl v o okolí vliv, noví šlechtici jistě 
působili jako vzor pro další osoby.

I takový příklad najedeme ve sledovaném regionu. Dne 28. ledna 
1786 se ve Staré Městě, okr. Šumperk, narodil Anton Kunz. Vystudoval teologii 
v Kroměříži a Olomouci a na kněze byl vysvěcen 1810. Stal se městským farářem 
v Černovicích v Haliči 1822, čestným kanovníkem ve Lvově a světícím biskupem 
v černovické diecézi. Zřídil nadaci pro chudé studenty a v roce 1860 byl povýšen 
do rytířského stavu s přídomkem von Koppenstein. Zemřel v Černovicích dne 31. 
července 1864.28

23  MYŠKA, M.: Merita mercatorum aneb jak tři obchodníci z Moravy a Slezska za času Marie 
Terezie přišli k šlechtickým titulům. Wieki stare i nowe. T. 1. Red. Idzi Panic, Maria W. Wana-
towicz. Katowice 2000, s. 93–109.

24  MYŠKA, M a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. Ostrava 2003. 
(Dále HEP)

25  KREJČÍK, T.: Nobilitovaní bankéři 19. století. In: Milý Bore … Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho 
sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. K vydání připravili Tomáš Dvořák, 
Radomír Vlček a Libor Vykoupil. Brno 2003, s. 129 – 135

26  ZÁŘICKÝ, A.: Ve stínu těžních věží. Ostrava 2004, kde uvedeny jeho dílčí předchozí studie.
27  KREJČÍK, T.: Moravští nobilitovaní židé v 19. století. In: Moravští Židé v rakousko-uherské mo-

narchii (1780-1918). = Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie (1780-
1918). 26. mikulovské sympozium 24.-25. října 2000, Brno 2003, s. 161-167

28  Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, Hg. Von Heribert Sturm, Band 
I. A-H, München-Wien, s. 350. (dále BLGBL)
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Anton Kunz z Koppensteina byl strýcem Gustava Buhla, který se naro-
dil ve Starém Městě 20. září 1814. Práva vystudoval v Praze a Vídni a působil na 
ministerstvu zahraničí. Byl v delegacích při jednáních ve Varšavě1849, na kon-
ferenci v Paříži 1854, Miláně 1857 nebo u Solferina 1859. V roce 1873 odešel do 
výslužby. Rytířský stav dostal 14. dubna 1867 a stav svobodných pánů 1. srpna 
1873, zřejmě v souvislosti s penzionováním. Zemřel v Brně 12. ledna 1897.29

Na tomto místě musíme připomenout jen obecně vojáky z povolání, 
důstojníky.30 To proto, že z publikovaných statistik vyplývá, že rakouští císaři, 
pokud zůstáváme vycházíme z údajů o nobilitacích v 19. století podepsali asi 
polovinu nobilitací právě pro důstojníky. Pro ně platila dokonce speciální pra-
vidla pro zahájení a průběh nobilitačního procesu.31 Rovněž většina z nich odešla 
z rodného kraje a nikdy s do něj již nevrátila.

Regionální elity ovšem doplňovali i lidé, kteří přišli z jiných zemí mo-
narchie a na Moravě či ve Slezsku si získali zásluhy. Do této skupiny můžeme 
zařadit Josefa Kalcheggera z Kalchbergu. Narodil se (27. března 1801) i zemřel 
(27. dubna 1882) v Štýrském Hradci jako příslušník rodiny, která byla uznávána 
jako šlechtická, ale jeho život byl se Slezskem do jisté míry spjat. Jako absol-
vent práv na vídenské univerzitě se pohyboval v e Vídni, až se stal vychovatelem 
v panovnickém rodě. To mu pravděpodobně napomohlo k získání úřadu správce 
statků arcivévody Karla na Těšínsku, Moravě a západní Haliči v letech 1839-1849. 
Byl poslancem frankfurtského sněmu. V letech 1849-1953 se stal místodržícím 
rakouského Slezska. V letech 1861-1866 zasedal na slezském sněmu, v letech 
1861-1864 na říšské radě. Tu jeho vztahy k Slezsku ustupují, roce 1861 byl 
jmenován sekčním šéfem na ministerstvu obchodu a v letech 1863 až 1865 byl 
ministrem obchodu. Za své zásluhy mu byl uznán šlechtický stav v roce 1844 
a dne 7. května 1857 byl povýšen do stavu svobodných pánů.Jeho zásluhy oce-
nila Opava jmenováním čestným občanem.32

Mezi různými profesními skupinami z regionu lze jen těžko najít vědce. 
Příslušnou výjimkou je rodák z Klimkovic August Kunzek, který se narodil 28. 
ledna 1795. Absolvoval filosofická studia v Olomouci, pak pokračoval ve Vídni 
studiem práv, matematiky a fyziky. Stal se profesorem fyziky v Lvově 18233 a rek-
torem tamní univerzity v roce 1832-33. Cestoval po Anglii, Francii a Německu, 
v roce 1847 byl povolán na univerzitu ve Vídni. Zasloužil se o zlepšení zemědělství 
v Haliči. Dne 19. Prosince 1862 byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem 
von Lichton,33 což byla narážka na jeho výzkumy světla, o němž vydal několik 
spisů. Prozatím pouze předpokládáme, že Julius Kunzek, narozený dne 28. března 
v Lvově, byl jeho syn. Dr. Julius Kunzek byl člen generální rady a ředitel Anglo-
rakouské banky ve Vídni, člen správní rady haličské železnice arcivévody Karla 
29  BLGBL I, s. 165 není jasný jeho vztah k podnikatelské rodině Buhlů z téhož města, viz HEP,

s. 67.
30  MACHÁŇ, R.: Vybraní nobilitovaní důstojníci na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století. 

Dipl. práce, FF OU, Ostrava 2003.
31  JÄGER-SUNSTENAU, H.: Statistik der Nobilitierungen in Österreich 1701–1918. Österreichis-

ches Familienarchiv I, 1963, s. 3–16. ŽUPANIČ, J.: Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské 
monarchii. František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. In: Z Českého 
ráje a podkrkonoší – supplementum 8, Semily 2003, s. 181-200

32  FRANK, s. 357, č. 3997, 3999. Sepsal řadu národohospodářských prací. Österreichisches Bio-
graphisches Lexikon 1815-1950, III, Wien 1993, s. 190. BLGBL II, s. 88.

33  FRANK, s. 382 č. 4822. 
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Ludvíka a ředitel privilegované hypotéční banky ve Vídni. Do rytířského stavu byl 
povýšen dne 13. října 1877.34 Jejich příbuznost dokládá především jejich stejný 
erb, v rytířském stupni rozšířený o jednu přilbu s klenotem, což odpovídalo do-
bových heraldických zvyklostem. 

Výčet vysokých úředníků, kteří dosáhli nobilitace, by byl dlouhý. Z dnes 
takřka zapomenuté obce Dvorce pocházel Wilhelm Hartel (28. května 1839, 
zemřel 14. 1edna 1907 ve Vídni), který byl ministrem kultu a vyučování v letech 
1900-1905, to už byl rytířem od roku 1882. Byl znám jako uznávaný filolog, ale 
zastával se také práv žen na vyšší studia.35

Už z tohoto letmého výčtu, je zřejmá jedna skutečnost: všichni nobili-
tovaní byli samozřejmě dobří Rakušané, jejich obcovací řečí byla s největší 
pravděpodobností němčina. Řada osob z česky hovořících Rakušanů se sice 
ucházela o šlechtickou korunku až do posledních dnů monarchie, ale bylo jich 
asi méně. Jen podle znění predikátu zde můžeme připomenout Emanuela Kusého 
(nar. 22. 2. 1844 v Mohelnici, zemřel 19. prosince 1905 ve Vídni). Byl to lékař, 
který působil v zdravotnické službě na Moravě a později ve Vídni, kde se významně 
podíle na reformách zdravotní služby, o níž vydal řadu publikací. Za své zásluhy 
byl v roce 1893 povýšen do rytířského stavu a zvolil si přídomek z Dúbrav.36

Výzkum postupně ukazuje, že nebývale pravidelně panovník nobilitoval 
presidenty a rady vyšších soudů. Byl to jistě výraz uznání soudcovského stavu, 
neboť již tehdy měli absolventi právnických fakult možnost jiných lukrativnějších 
životních drah. Příkladem může být Anton Halbhuber, povýšený jako rytíř 
řádu železné koruny do stavu svobodných pánů s přídomkem von Festwill dne
2. července 1854, který byl na závěr úspěšné kariéry prezidentem Vrchního zem-
ského soudu v Opavě.37

Za skvělou se dá označit kariéra Karla Josefa Pratobevery. Narodil se 
17. února 1769 v Bialsku v rodině zámožného kupce, rodina přišla z Itálie. 
Školu vychodil v rodném městě, což mu dalo mimo jiné dobré znalosti polštiny. 
Gymnasium absolvoval v Těšíně v letech 1776–1782. Pak jej poslal otec ke 
spřátelené obchodní firmě do Vídně, aby si doplnil zkušenosti, potřebné k další 
dráze obchodníka. Jen na přímluvu příbuzného mu otec dovolil navštěvovat 
některé přednášky na univerzitě. V roce 1784 se vrátil do rodného města, 
ale po dvou letech mu otec dovolil, aby se znovu vydal do Vídně a mohl studo-
vat práva. V roce 1792 byl promován a stal se advokátem. V roce 1795 připadla 
Habsburkům část Haliče, vznikla Haličská dvorní kancelář, pro níž se horečně 
hledal personál, a také Nejvyšší soudní místo hledalo mladé právníky pro soud-
ní instituce v Haliči. Mladý Pratobevera, u něhož se cenila jeho dobrá znalost 
polštiny,se tak stal ve věku 27 let apelačním radou v Krakově, kde působil do 
roku 1806. Záhy byl účasten na složitých jednáních při reorganizaci správy, 
ale byl i ředitelem juristických studií na univerzitě, kterou rok řídil jako rektor. 
V roce 1806 byl povolán do Vídně, stal se dvorním radou při Nejvyšším soudním 
místě a působil zde jako znalec haličských poměrů. Byl však také pověřen dalšími 
úkoly, stal se přísedícím dvorní komise pro zákonodárství a mimo jiné byl pověřen 
34  FRANK, s. 382 č. 4823.
35  BLGBL I, s. 540.
36  BLGBL II, s. 355.
37  FRANK, s. 325 č. 3039.
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vydáváním sbírky zákonů. V letech 1814–1818 působil jako referent u Státní rady 
a mimo jiné byl členem výboru pro vypracování statut Rakouské národní banky. 
Po roce 1818 se stal vicepresidentem dolnorakouského apelačního soudu, s čímž 
byla spojena činnost v důležitých výborech a grémiích. Vedle toho byl v roce 1824 
zvolen rektorem vídeňské univerzity. Za své zásluhy byl povýšen v roce 1829 do 
rytířského stavu a dne 27. února 1838 do stavu svobodných pánů. Ve věku 76 
let byl v roce 1841 propuštěn na vlastní žádost a odešel do důchodu, ale ještě 
při jubileu pražské univerzity v roce 1848 mu byl udělen čestný doktorát. Byl 
autorem řady právnických spisů. Zemřel ve Vídni 6.prosince 1853.38

V Krnově se dne 1. dubna 1771 narodil Joseph Arbter. Vystudoval 
právnickou fakultu univerzity ve Vídni, promoval v roce 1795. Do státní služby 
nastoupil jako zemský rada ve Stanislavi v roce 1798 a později působil ve Lvově. 
V roce 1801 se stal apelačním radou a současně ředitelem juristických studií na 
lyceu ve Lvově. Od roku 1817 působil jako dvorní rada při Vrchním justičním 
místě ve Vídni a do šlechtického stavu byl povýšen 21. prosince 1818. V roce 
1824 byl jmenován presidentem zemského štýrského práva ve Štýrském Hradci. 
Působil tam také na univerzitě, a v roce 1829 se stal jejím rektorem. Byl členem 
zemského sněmu ve Štýrsku a čestným členem Akademie výtvarných umění ve 
Vídni. Zemřel 7. dubna 1836 ve Štýrském Hradci.39

Nesmíme zapomenout ani na to, že regionální elita byla doplňována 
i rody, které již jako šlechtické přišly, Jejich urozenost by snad mohla být někdy 
zpochybňována, stavovská společnost to sledovala dosti pečlivě, ale to nemůžeme 
v rámci této sondy hlouběji rozebírat. Někteří zakladatelé těchto rodů přišli, 
protože je lákaly války s Turky, v nichž mohli získat slávu a majetek. Později se 
jiní se dostali do monarchie jako exulanti z převraty zmítané Francie.40 Z východu 
přišli naopak Razumovští. Z “potomků kozáků“ nás zaujme Kamillo Razumovský, 
který se stal okresním hejtmanem v Hranicích a měl titul místodržitelského rady. 
Dne 18. září 1882 se oženil s Marií Wienerovou z Welten, členkou nově nobili-
tované velkoobchodnické rodiny. Nevěsta přinesla věno, které umožnilo mladému 
páru koupit v roce 1884 velkostatek Horní Vikštejn, 1888 Melč, 1896 Jánské 
Koupele a 1897 Dolní Životice. Rodina sídlila na zánmku v Dubové, zimu trávili 
ve svém paláci v Opavě, který si postavili v letech 1891–1892.41 Kamillo se vžil 
do pozice romantického feudála, stavěl a opravoval kostely jako patronátní pán, 
prováděl vykopávky na hradě Vikštejnu. Dne 22. listopadu 1892 mu byl uznán 
hraběcí titul. Dne 11. července 1916 mu bylo povoleno, aby užíval přídomek von 
Wigstein,42 což bylo jen pozměněné jméno „jeho“ starého hradu“. Z toho snad 
38  FRANK, s. 461 č. 7234. BLGBL III, 1988, s. 298. V rodinné tradici pokračoval i jeho syn Adolf 

(nar.12. 6. 1806 v Bialsku, zemřel 16. 2. 1878 ve Vídni). ÖBL 8, s. 247 uvádí úmrtí 6. 12. 
1853.

39  FRANK s. 26 č. 116. BLGBL I, s. 24. KRONES, F.: Geschichte der Franz-Karls-Universität in 
Graz. Graz 1886. MAASBURG, F.: Geschichte der Obersten Justizstelle. Prag 1891.

40  SLABÁKOVÁ, R.: Emigrace francouzské revoluce - problémy a přístupy k jejímu zkoumání se 
zvláštním důrazem na typologii emigrace francouzské šlechty do rakouských zemí. AUPO His-
torica, Sborník prací historických, sv. 16., vol. 28, 1998, s. 57-65.

41  KORBELÁŘOVÁ, I.-STŘEŠTÍKOVÁ, M.: Razumovští z Vikštejna a jejich městský palác v Opa-
vě. Vlastivědné listy 28, 2002, 1, s. 13-16.

42  STIBOR, J.: Jak se dostali potomci kozáků do Radkova( genealogie hrabat Razumovských). 
Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava č. 24, 1985, s. 67-76. RAZUMOVSKY, MARIA: 
Die Rasumovskys. Eine Familie am Zarenhof. Köln-Weimar-Wien 1998.
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můžeme usuzovat, žen on a jeho rodina se s novým prostředím skutečně sžili, 
jejich vazby jsou patrné i z rodových vzpomínek a deníků.43

Pokusili jsme se ukázat alespoň v náznacích rozdělení nobilitovaných 
osob do různých profesních a sociálních skupin. Tento výzkum není ani zdaleka 
uzavřen, přesto se dají některé poznatky zobecňovat. Předchozí stránky umožňují 
rovněž vyslovit určitou hypotézu, kterou ovšem teprve další výzkumy mohou po-
tvrdit nebo vyvrátit. U řady nově nobilitovaných osob zjišťujeme při rozboru jejich 
životopisů, že v mládí působily v Haliči. Jistě je správný obecně rozšířený názor, 
že zapadlé kouty na východě monarchie byly místy, kam byli někdy úředníci 
nebo důstojníci posíláni za trest nebo pro neschopnost. Nobilitační spisy však 
umožňují i jiný pohled: služba v Haliči, během níž mladý ctižádostivý úředník 
nebo důstojník ukázali své schopnosti, byla odrazovým můstkem pro další 
kariéru.

Předchozí řádky mohly upozornit jen na část zajímavých osobností, 
z nichž mnohé bude nutno teprve důkladněji zhodnotit, než se s nimi setkáme 
na stránkách Biografického slovníku severní Moravy a Slezska, pečlivě zkorigo-
vaných jubilantem.

Zusammenfassung

Die Bemerkungen zu den Umwandlungen der Eliten in Nordmähren
und im österreichischen Schlesien in 18. und 19. Jahrhundert

Tomáš Krejčík

Die Studie in der Kürze verfolgt die Schicksale der bedeutenden Persönlichkeiten aus 
Nordmähren und Schlesien, die für ihre Verdienste von habsburgischen Herrscher nobilitiert 
wurden. Es handelt sich um das interessante Problem „der regionalen Eliten“, ihre Aufgaben bei 
der Entwicklung des Gebietes und ihre Anfügung auf die verschiedenen Macht-, Ökonomik- oder 
Kulturgruppen im Zentrum der Monarchie. Die verschiedenen Gruppen der Personen werden 
mit kurzen Lebensläufen errinert: Offiziere, Unternehmer, Beamten, Politiker, Wissenschaftler 
oder Geistlichen, deren erfolgreiche Lebensbahn als Beispiel für nächste Einzelwesen diente.

Es handelt sich um die Personen, die in „Biographisches Lexikon von Schlesien und 
Nordmähren“ gedacht werden oder wahrscheinlich wurden, das der Jubilant die beträchtliche 
Aufmerksamkeit in vergangenen Jahren als Redaktor und auch Mitautor widmete.

(překlad Lenka Králová)

43  RAZUMOVSKY, MARIA-RAZUMOVSKY, DARIA-RAZUMOVSKY, OLGA: Unser Abschied von 
der tschechischen Heimat. Tagebücher 1945-1946.[Hrsg.]: Razumovsky, Maria. Wien-Köln-
-Weimar 2000.
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BRUNTÁLSKÁ RODAČKA JAKO HVĚZDA VÍDEŇSKÉ DIVADELNÍ SCÉNY 
Z ČASŮ BIEDERMEIERU

DUŠAN UHLÍŘ

Jugend: Brüderlein fein, Brüderlein fein.
 Mußt nur ja nicht böse sein!
 Scheint die Sonne noch so schön,
 Einmal muß sie untergehen…
 Geld kann vieles in der Welt,
 Jugend kauft man nicht ums Geld.
 Drum Brüderlein fein, Brüderlein fein,
 s muß geschieden sein!

(Ferdinand Raimund: Dívka z říše víl aneb Sedlák milionářem)

Císařská Vídeň byla při nejmenším od dob baroka městem s velkou di-
vadelní a hudební tradicí. U vídeňského dvora se vždy drželi zásady „Spectacles 
müssen sein“ a sami panovníci se aktivně podíleli na hudebních a divadelních 
produkcích, pořádaných pro nejvyšší společnost. Císař Leopold I. proslul jako 
zdatný komponista, Karel VI. občas dirigoval operní představení, ve kterých vystu-
povali členové jeho rodiny, František II. s oblibou hrával na housle při domácích 
komorních koncertech. Vrcholem divadelních aktivit císařského dvora bylo roku 
1741 založení dvorního divadla Burgtheatru, které fungovalo pod dohledem 
panovníka a s jeho plnou podporou. Zájem o divadelní představení se záhy přenesl 
i mezi prosté obyvatele císařského hlavního a sídelního města. Zatímco dvorní di-
vadlo holdovalo „velké“ dramatické tvorbě, na vídeňských předměstích vznikala 
od 18. století divadla, jež vycházela vstříc lidovému vkusu.1 Mezi nimi vynikalo 
v době předbřeznové Divadlo v Leopoldstadtu stejně jako dodnes existující scény 
Divadlo na Vídeňce a Divadlo v Josefstadtu. I ona se těšila zájmu a podpoře sa-
motného císaře, který čas od času sám navštěvoval jejich představení. V rámci 
policejní cenzury mnohokrát v poslední instanci sám rozhodoval o divadelním 
repertoáru nejen Burgtheatru ale i předměstských divadel. Tato lidová divadla 
nabízela nejčastěji „singspiely“ a rozpustilé komedie plné nevázaného humoru 
nebo parodie na klasická díla, či pohádky, ve kterých se to hemží duchy a dobrými 
vílami.2 Mezi autory těchto divadelních kusů vynikla v prvních desetiletích 19. 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  BLÜMML Emil Karl - GUGITZ Gustav: Altwienerisches. Bilder und Gestalten. I.-II. Wien-Prag-
-Leipzig 1921, I. s. 133n. , GLOSSY Karl: Zur Geschichte der Theater Wiens, Bd.1 (1801-1820), 
Bd.II. (1820-1830), Zürich 1920. TIETZE Hans: Das vormärzliche Wien in Wort und Bild. Wien 
1925, s. 51 n.

2  REDSLOB Edwin: Die Welt vor hundert Jahren. Menschen und Kultur der Zeitwende um 1840. 
Leipzig 1940, s. 148-161, Das Wiener Vorstadttheater vor Raimund. In: Es ist schad´um mich. 
Ferdinand Raimund und Wien, Historisches Museum der Stadt Wien 1996 (katalog), s. 69-72.
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století „velká trojka“ velice plodných autorů Adolf Bäuerle, Carl Meisl a Joseph
Alois Gleich. Ty však postupně připravili o primát herec a dramatik Ferdinand Rai-
mund (1790-1836) a od třicátých let Johann Nepomuk Nestroy (1801-1862), kteří 
přivedli žánr vídeňské lidové frašky k jeho vrcholu a ovlivnili v nejednom ohledu 
i našeho Josefa Kajetána Tyla. V jejich díle se mísila satira s romantickou komedií 
a sociální kritikou.3 Častým protagonistou byl zde lidový antihrdina, jehož arche-
typem byl Hanswurst, komická postava obhroublých komedií 18. století. Mezi 
ženskými představitelkami vynikaly typy kurážných, rázovitých a veselých služek, 
měšťanských dívek, venkovských děveček či komorných s dobře proříznutým ja-
zykem. V těchto a podobných rolích kralovala na scéně Divadla v Leopoldstadu 
mladá a půvabná Therese Kronesová, jež na jevišti ztělesňovala ženskou laska-
vost i důvtip stejně jako lidovou komiku. Vynikala však také velkou pohotovostí 
s jakou zvládala umění replik a extempore. Během krátké doby se stala miláčkem 
vídeňského publika.4

Therese Kronesová se narodila 7. října 1801 v Bruntále, v domě č. 134 
na hlavním náměstí, jako dcera tamějšího kožišnického mistra Josefa Kronese. 
Láska k divadlu jí byla vštípena už v raném dětství. Otec, vášnivý milovník di-
vadla, jednoho dne roku 1805 zavřel svou dílnu a s celou rodinou se dal na cestu 
kočovného herce. Malá Therese tak spolu s rodiči a bratrem hrála na jevišti od 
svých pěti let. Sklízela úspěch nejprve v dětských tanečních rolích, později v úloze 
naivek. Rodinný ensamble Kronesových vystupoval se střídavým úspěchem v Olo-
mouci, Brně, Lublani, Štýrském Hradci, Záhřebu, Temešváru i v dalších městech 
monarchie. Therese příležitostně vystupovala v drobných rolích i na vídeňských 
jevištích aniž získala trvalé angažmá. Při pokusu uchytit se ve vídeňském Divadle 
v Josefstadtu roku 1817 Josef Krones neuspěl, přestože tamější ředitel projevil 
zájem o herecký výkon mladé Theresy. Jednání však ztroskotalo, protože otec trval 
na angažmá pro celou rodinu. Během zimního putování západními Uhrami utrpěl 
starý Krones těžké omrzliny nohou, což rázem ukončilo jeho hereckou kariéru. 
Therese se pak dala spolu se svým bratrem Josefem angažovat v záhřebském di-
vadle. Zde také poznala poprvé nadšený aplaus publika ve velkém divadle. Roku 
1821 přistála konečně ve vytoužené Vídni, a to v Divadle v Leopoldstadtu. 7. lis-
topadu vystoupila poprvé na této scéně v titulní roli komické opery „Evakathel
a Schnudi aneb Obležení Ypsilonu“ skladatele Perineta. Přestože se v této roli
setkala s úspěchem, velké role se jí vyhýbaly. Jejími mužskými partnery byli 
populární herci leopoldstadtského divadla Ferdinand Raimund, Ignaz Schus-
ter a Friedrich Joseph Korntheuer, ale mezi ženskými primadonami si musela 
své místo na slunci teprve vydobýt.5 Přispěla k tomu i náhoda, když ze scény 
odešla Raimundova žena Louise Raimund-Gleichová a nečekaně onemocněla jiná 
konkurentka, Louise Kupferová. Příležitost jí tak nabídla záskok v roli Rosamundy 
pohádkové burlesky Adolfa Bäuerleho Lindane, která si záhy získala všeobecnou 
oblibu diváků. Úspěch Kronesovou naráz přivedl do středu pozornosti publika 

3  HORN Otto (pseudonym Adolfa Bäuerleho): Ferdinand Raimund. Roman aus Wien´s jüngster 
Vergangenheit. I. Band, Wien 1855, s. 133-134, srov. též Es ist ewig schad´um mich, s. 81 n.

4  WURZBACH, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 13. Bd.,Wi-
en 1865, heslo Therese Krones, s. 258-262, srov. Též PIRCHAM, E.: Therese Krones. Die The-
aterkönigin Altwiens. Wien – Leipzig 1942.

5  Allgemeine deutsche Biographie, 17. Bd, s. 190-191.
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a otevřel jí tak cestu k hlavním rolím repertoáru hojně navštěvovaného divadla. 
Od roku 1824 zcela ovládla toto jeviště a byla obsazována do desítek ženských 
i chlapeckých rolí ve hrách Raimundových, stejně jako v hrách dnes už zapo-
menutých autorů. Vysloužila si za ně epiteton „Grácie triviality“. Jednou z jejích 
nejúspěšnějších rolí byla alegorická postava Mládí v Raimundově hře Děvče z říše 
víl aneb Sedlák milionářem (Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als 
Milionär). Rovnoceným partnerem jí zde byl sám Ferdinand Raimund. Touto post-
avou se umělkyně snad nejvíce zapsala do paměti publika a představovala pro ně 
samo ztělesnění mládí.

Autoři, kteří v době vrcholu Theresiny slávy psali pro leopoldstadtskou 
scénu, šili jí teď role přímo na tělo. Nakonec se Kronesová pustila do vlastní tvorby 
a do dějin vídeňského lidového divadla se zapsala jako autorka romantické frašky 
Sylphide (1828), čarovné komedie Mlžný duch a kořalečník (Der Nebelgeist und 
der Branntweinbrenner, 1829) a travestie Cleopatra (1830). Někteří ze současníků 
jí však toto autorství upírali a soudili, že autorem těchto kusů byl její bratr Josef. 
V postavě Nettchen ze Sylphide ukončila Therese roku 1830 svou kariéru na leo-
poldstadtské scéně.

Kritika na umění Theresy Kronesové oceňovala, že při vší nevázanosti li-
dových her nepřekročila hranici únosnosti a zachovala slušnost a decentnost přes 
všechny svody publika. Protože její hlas nedosahoval dokonalosti jiných subret, 
dokázala pěveckou stránku svých vystoupení zastínit brilantním hereckým výko-
nem a vtipnými improvizacemi. Pěkný vzhled a vkusné kostýmy jen zdůrazňovaly 
její talent.

Slavena jedněmi, nevyhnula se kritice druhých. Vídeňský básník Ignaz 
Franz Castelli ji ve svých pamětech vylíčil ve velmi málo sympatických barvách, 
když o ní napsal: 

„Pokud mne se týká, neuznával jsem u této veličiny ani její umění ani 
její charakter. Svou komiku čerpala z pramenů lůzy a z kloaky nemorálnosti, ko-
ketovala se svou vlastní nedůstojností. Co se týká jejího těla, byla strašně hubená 
a vyžilá, všechno na ní bylo ochablé a povadlé pouze s výjimkou dvou krásných 
velkých očí, kterými však dokázala pěkně koketovat. Pohyby jejího těla byly hrana-
té, obě paže byly tenké jako vějičky, uměla však vylepšit oblečením ony části těla, 
jež zvláště přitahují lorňony starých zhýralců, uváděla je na pravou míru vlněním 
a vycpávkami všeho druhu. Znal jsem lidi, kteří na ní nacházeli samé půvaby. Já 
jsem nacházel pravý opak a jsem přesvědčen, že by tito lidé, kdyby poznali já-
dro této slupky, byli zděšeni. Čím to bylo, že se stala miláčkem leopoldstadtského 
divadla? Byla to volnost, ba dokoce drzost její hry, byla to slova, jež vycházela 
z jejích úst a jež bychom neprominuli ani muži, jež však dokázala zašišlat jakoby 
ani nevěděla co znamenají. Byly to smyslné pohyby těla, ve kterých byla mis-
tryní, neostýchala se dělat veřejně narážky na sebe i na svůj život. Zkrátka, bylo to 
něco, co odporuje pravému umění, co však při kejklování spojeném s nestydatostí 
zapůsobí na prostopášníky. V tom jediném byla originální, ve všem ostatním byla 
jen napodobitelkou.“6

Z Castelliho slov je cítit antipatii, kterou ostatní současníci a zejména 
obdivovatelé mladé umělkyně sotva sdíleli. Castelli však se svou kritikou nezůstal 

6  CASTELLI, I.F.: Memoiren meines Lebens. Ed. Josef Bindtner. I., München (nedat.), s. 273-274.
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osamocen. Jiný vídeňský kritik, jistý Moritz Gottlieb Saphir, žurnalista a mistr 
skandálních historek, na Theresinu adresu po letech poznamenal: 

„Kronesová se neleskla, nezářila, nejiskřila. Bodala do očí, bodala do 
uší, bodala do smyslů. Byla svérázné zjevení, které bohužel, bohudík, nemělo 
a nemá následovnici. Slečna Kronesová podávala skvělé výkony právě jako slečna 
Kronesová, ale nikdy v roli… Nikdy pro mne nebyla umělecký talent, nikdy se 
nejevila jako umělecký charakter. Byl jí cizí byť jen paprsek umělecké vroucnosti 
a oduševnělosti…“7

Na druhé straně měla mladá umělkyně i dost obhájců a zastánců. Wurz-
bach o ní po téměř čtyřiceti letech napsal: 

„Kronesová byla členkou předměstské divadelní scény, jež - jak známo 
- nehlásala morálku. Když v parodii na Spontiniho „Vestálku“ pronesla Krone-
sová : „...hloupý lid si přece nebude vážně myslet, že jsem vestálka“- a tato slova 
byla přijata publikem s bouřlivým potleskem, pak to bylo to nejhorší, co na jevišti 
vyšlo z úst Kronesové a to nejoplzlejší, co tehdejší publikum rozjásalo. A co dnes! 
Současníci, pilní návštěvníci divadla a lidé, kterým přísluší rozsuzovat, pokládali 
její šibalskou grácii a laskavou nonšalanci za vynikající..“8

V dobách, kdy na této scéně působila Therese Kronesová, bylo Divad-
lo v Leopoldstadtu nejnavštěvovanějším vídeňským divadlem. Všeobecně se mu 
říkalo „kašpárkovské divadlo“ (Kasperltheater), protože nejoblíbenější komik, 
Johann Joseph Laroche, v něm vystupoval vždycky v roli Kašpárka.9 Tomu také 
odpovídala orientace celé scény na lidové publikum a to jí oplácelo neutuchajícím 
zájmem. Do tohoto prostředí také Therese Kronesová plně zapadla a ve svých 
rolích dokázala vždy udeřit na správnou strunu. Její obliba byla proto nesmírná.

Se stoupající popularitou začala u Kronesové převažovat improvizace 
nad interpretací dramatických textů. Přibývaly nové nápady a nová extempore. 
Jejich divácký ohlas jen stupňoval tuto tendenci a impulsivní herečka tak stále 
více podléhala tlaku publika. Tím se však vzdalovala charakterové komice pro-
sazované Raimundem, což vedlo k tomu, že v posledním roce Theresina působení 
v Leopoldstadtu došlo mezi nimi k jistému odcizení a tito dva umělci se setkávali 
na jevišti už jen ojediněle.10

Soukromý život Therese Kronesové nepostrádal na pestrosti. Žila ho ve 
společnosti svých obdivovatelů a milenců v radovánkách, které nabízelo císařské 
hlavní město. „Bylo to v krvi Kronesové,“ napsal o ní dramatik Bäuerle. 

„Žila vždycky jen okamžitým dojmům. Nedokázala zachovat náklonnost 
svým četným milencům déle než čtyři až šest týdnů. Přitom nehleděla nikdy na 
patřičné ohledy. Vůči mnohému ctiteli, který jí prokázal obětavou pomoc, se neza-
chovala ani v nejmenším šetrně. Jestliže ji některý muž omrzel a nepostřehl ihned 
její nevoli, sáhla k nejhrubším prostředkům aniž se starala o to, zda ji uražený 
a ponížený kavalír odpustí či ne.“11

7  WURZBACH, s. 261.
8  Tamtéž, s. 260.
9  CASTELLI, s. 257 n. Uvádí mimo jiné, že Larochův Kašpárek byl natolik populární, že čtvrtko-

runy, čítající 34 krejcarů, které byly tehdy v oběhu, byly všeobecně nazývány „kašpárky“, a to 
proto, že vstupné do přízemí leopoldstadtského divadla činilo právě oněch 34 krejcarů.

10  MARKTL, Edith: Die Schauspielerin Therese Krones. In: Therese Krones zum 150. Geburtstag. 
(katalog) 68. Sonderausstelulung des Historischen Museums der Stadt Wien, 1980, s. 21.

11  HORN Otto: Therese Krones, I., Wien 1854, s. 111.
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Adolph Bäuerle znal Kronesovou dokonale a v roce 1854 vydal ve Vídni 
pod pseudonymem Otto Horn pětisvazkový román se stručným titulem „Therese 
Krones“. Dnes bychom tuto knihu zařadili mezi díla literatury faktu, protože se 
v zásadě drží autentických fakt z krátkého života umělkyně. Bäuerle, který ostatně 
napsal obdobný trojsvazkový román o Ferdinandu Raimundovi, odhaluje v obou 
knihách nejen zákulisí života svých hrdinů, ale i divadelního života na vídeňských 
předměstích. Prozrazuje, že mezi Theresinými milenci se mihli světáčtí aristokra-
té, herečtí kolegové stejně jako italský krasojezdec, který předváděl své artistické 
kousky v Prátru. Jedna z těchto avantýr se stala mladé herečce téměř osudnou. 

V létě 1826 se objevil ve Vídni jistý polský hrabě jménem Seweryn Jaro-
szynski. Pocházel z Podolí v ruském dílu Polska, kde jeho rodina vlastnila statek. 
Tehdy sedmatřicetiletý hrabě se ve Vídni uvedl nákladným a poněkud výstředním 
způsobem života. Nebyl zde poprvé: poté, co byl pro špatný prospěch nucen přerušit 
svá studia ve Varšavě, studoval od roku 1808 po čtyři roky ve Vídni v soukromém 
výchovném ústavu Anny Plebanové. Roku 1811 se vrátil domů k rodině, oženil 
se a po smrti svého otce převzal správu rodinného majetku. Působil u apelačního 
soudu v Mohilevu a roku 1820 byl dokonce místními stavy zvolen krajským 
maršálkem. Žil na vysoké noze, utrácel a věnoval se hazardním hrám, a jelikož 
tento nákladný život vysoce převyšoval jeho příjmy, upadal do dluhů. Později se 
prokázalo, že ve svém úřadu zpronevěřil značnou sumu peněz. Proto nakonec 
opustil Podolí, aby hledal štěstí v císařské Vídni.12

Ve Vídni si Jaroszynski našel cestu i do Divadla v Leopoldstadtu a tady 
se v říjnu 1826 seznámil s Theresou Kronesovou. Od té doby ji často navštěvoval 
v jejím bytě v domě na Jägerzeile č. 503 a - jak později Therese přiznala před sou-
dem - přinášel jí peněžní i věcné dary. V divadle vyvolával Jaroszynski nevoli per-
sonálu i publika. Bäuerle vzpomíná: „Přicházel do přízemí přeplněného divadla, 
které stále přitahovalo ´Dívkou z říše víl´, a to během druhého aktu, těsně předtím 
než Therese vystoupila jako Mládí. Prodíral se brutálně hustým davem, hlasitě mlu-
vil, nestydatě se smál dokonce při scénách, jež k tomu nedávaly důvod, vykřikoval 
nejhloupějším způsobem ´Bravo!´ právě když Kronesová zpívala píseň ´Brüderlein 
fein´, tleskal tak drsně a zuřivě, že na něj publikum pro jeho nepřístojnost syčelo, 
opouštěl pak po výstupu Kronesové své místo stejně hlučně a nerudně…“13

V úterý 13. února 1827 zavraždil Jaroszynski abého Johanna Conra-
da Blanka, svého někdejšího profesora matematiky z výchovného ústavu, v je-
ho vídeňském bytě. Byla to loupežná vražda. Vrah zabil svou oběť sedmi ranami 
nožem a oloupil ji o cenné papíry v hodnotě 60 000 zlatých. Využil důvěřivosti 
starého profesora a vloudil se do jeho bytu. Blank se svěřil Jaroszynskému se 
svými úsporami a dokonce mu své obligace ukázal. Zadlužený aristokrat neodolal 
této lákavé příležitosti a zaútočil. Byl však odhalen krátce poté, co uloupené ob-
ligace odprodal. Policie ho zatkla po třech dnech v pátek 16. února odpoledne. 
Jaroszynski byl zadržen právě ve chvíli, kdy obědval ve společnosti Theresy Kro-

12  DEUTSCHMANN, Wilhelm: Therese Krones und der Raubmörder Severin Jaroszynski. In: 
Therese Krones zum 150. Geburtstag. (katalog) 68. Sonderaustellung des Historischen Mu-
seums der Stadt Wien, 1980, s. 65-70. Srov. též FEIGL, Susanne – LUNZER, Christian: Das 
Mädchenballett des Fürsten Kaunitz. Kriminalfälle des Biedermeier, Wien 1988, s. 117-139, 
QUALTINGER, Leomare: Biedermeiermorde. Berühmte Kriminalfälle aus dem alten Österreich, 
München - Wien 1979, s. 89-108.

13  HORN: Ferdinand Raimund, II. Bd., s. 191.
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nesové a její kolegyně Antonie Jägerové ve Widmannově restauraci. Svázaného 
zločince převezli na vrchní ředitelství policie, kde byl podroben výslechu. Přes 
předložené důkazy Jaroszynski zatvrzele zapíral. Ke svému činu se přiznal až po 
mnoha výsleších začátkem června.14

Ve Vídni vyvolala zpráva o zločinu neobyčejné pozdvižení a když byl pa-
chatel odhalen, dosáhlo rozhořčení obyvatel hlavního města vrcholu.Velká dávka 
lidového hněvu se obrátila proti Kronesové, čehož neopomněli využít i její nepřátelé. 
Ji samu loupežná vražda, kterou spáchal její milenec, zdrtila. Toho večera po 
zadržení Jaroszynského měla opět vystupovat v Dívce z říše víl, ale byla tak zoufa-
lá, že odmítla vstoupit na scénu. Bäuerle, Korntheuer a snad i Raimund ji museli 
dlouho přemlouvat, než se odhodlala. Sám Bäuerle na to vzpomíná: „Konečně se 
vytrhla ze své agónie a odešla do zákulisí, aby počkala na své znamení a vstoupila 
pak na scénu. Tento okamžik přišel. Kronesová vystoupila před publikum. A ten 
okamžik byl strašný. Část přízemí, jež bylo toho večera plnější než při premiéře 
této hry, propukla v bouřlivé syčení a běsnění. Druhá část, která nebyla zpravena 
o té osudové historii, tleskala. Byl to divadelní skandál, jemuž nebylo rovno. Rai-
mund, který nevěděl, kde se tu vzala ta bouřlivá demonstrace a neznal její smysl, 
jí zašeptal: ´Co je s těmi lidmi? Proč syčí a řádí?´ - ´Je mi nevolno!´ odpověděla Kro-
nesová. ´Nechte mě odejít!´- ´Proč tak náhle? Jen neztrácet hlavu!´ - Tato slova byla 
pronesena za neutuchajícího povyku, syčení, pískotu, potlesku a vřískotu. ´Musíme 
hned zazpívat duet´, řekl Raimund a dal znamení kapelníkovi. Orchestr spustil 
předehru oblíbeného duetu. K smrti vyděšená Kronesová začala: ´Brüderlein fein, 
Brüderlein fein!´ Teď dosáhlo řádění publika nejvyššího bodu. ´To tak ještě!´, křičel 
jeden hlas. Nepřátelé Kronesové propukli v posupný smích. Přátelé se za ni po-
stavili. Ozval se živý potlesk. Konečně byl duet dozpíván, ale jak? To se dá domys-
let. Kronesová zavrávorala a padla polomrtvá do kulis…“15

Po této aféře se Therese Kronesová stáhla do ústraní. Nechtěla o divadle 
ani slyšet a dokonce prý uvažovala o tom, že vstoupí do kláštera. Ale už po měsíci, 
16. března, se znovu objevila na jevišti jako Luisa v parodii na Schillerovo drama 
„Úklady a láska“. Očividně se snažila návratem do práce zapomenout na osudný 
skandál. Postupně se jí vracela i přízeň diváků.

Vyšetřování vraždy profesora Blanka skončilo 10. července 1827 
a následujícího dne padl rozsudek smrti pro vraha. Jaroszynski skončil svůj život 
na šibenici před branami Vídně. Rozsudek byl vykonán před zraky tisíců diváků 
30. srpna.16 Therese toho dne opustila Vídeň.

Therese Kronesová dosáhla vrcholu své kariéry právě v letech po 
nešťastné aféře se Sewerynem Jaroszynskim. A právě tehdy se rozhodla Divadlo 
v Leopoldstadtu opustit. Divadlo se dostalo do krize, rostly rozpory mezi herci 
a majitelem divadla Rudolfem Steinkellerem, opustila je nejdříve herečka Katha-
rine Ennöcklová, v roce 1829 zemřel Friederich Josef Kortheuer a v roce 1830 
odešli i Ignaz Schuster a Ferdinand Raimund. Soubor se rozpadl. 23. ledna 1830 
vystoupila Kronesová naposledy na prknech v Leopoldstadtu a už o tři dny později 
se objevila za obrovského aplausu – zatím pohostinsky - na scéně Divadla na 

14  DEUTSCHMANN, s. 68.
15  HORN, Therese Krones, 5. Bd., s. 33-34.
16  DEUTSCHMANN, s. 68, srov. též ALDOR, Emil: Therese Krones (disertace), Wien 1931.
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Vídeňce. Přesto se na této nové scéně necítila dobře, protože jí tu chybělo zázemí 
a intimita malého jeviště a její leopoldstadtské publikum.17

Dříve než uzavřela stálé angažmá, mladá umělkyně velmi vážně 
onemocněla. Koncem března 1830 se přihlásil s novou intenzitou starý neduh. 
Už řadu let trpěla Therese střevními potížemi spojenými s křečemi břicha, které 
ji občas vyřazovaly z práce. 22. dubna oznámily noviny Theaterzeitung, že pohos-
tinská vystoupení Kronesové v Divadle na Vídeňce jsou z důvodu náhlé nemoci 
přerušena. Tehdy opustila divadlo, aby se tam už nikdy nevrátila. Zhoubná ne-
moc ukončila její život 28. prosince 1830. Bylo jí 29 let. Pohřeb se konal o dva dny 
později.

Vykonavatelem závěti a hlavním dědicem se stal vídeňský obchodník 
Franz Bohrmann, za kterého se Therese Kronesová hodlala provdat. Jemu také 
připadl úkol vyplatit Theresinu rodinu.18 On zakoupil náhrobek na hřbitově St. 
Marx ve III. vídeňském okresu. Sem ještě mnoho let po Theresině smrti přinášeli 
její obdivovatelé kytice a věnce. Dramatik a romanopisec Karl Haffner (1804-
1876) znovu připomněl hvězdu předměstské scény, když napsal a inscenoval 
v padesátých letech žánrovou trojaktovku „Therese Krones“.

Therese Kronesová nevymizela z paměti Vídeňanů ani po smrti. Velmi 
dlouho, ještě do konce 19. století, žila v jejich vzpomínkách a ty nevybledly ani 
poté, co odešli z tohoto světa její poslední diváci. Zásluhu na tom mělo nejen 
nevšední herecké umění této pozoruhodné umělkyně, ale i to, že byla spojována 
s jednou z největších afér doby biedermeieru, jejímž aktérem byl vrah Jaroszyn-
ski. Nebyla to jen císařská Vídeň, kde se uchovala její památka. Také její rodné 
město Bruntál se postaralo o to, aby Theresino jméno zůstalo zachováno pro příští 
generace.

Když v roce 1898 vznikl v Bruntále muzejní spolek, ozvaly se hlasy 
žádající, aby byla náležitým způsobem připomenuta také slavná bruntálská 
rodačka. Příležitost se nabídla v roce 1901, v roce stého výročí jejího narození. 
Město připomnělo Theresu Kronesovou koncertem, vzpomínkovým večerem a in-
scenací Haffnerovy trojaktovky. Navíc vydalo na její počest pamětní medaili. Na 
rodném domě Kronesové na náměstí byla umístěna pamětní deska. V roce 1907 
byly podniknuty kroky k tomu, aby se v Bruntále soustředily všechny dostupné 
památky na umělkyni a byl z nich zřízen fond Theresy Kronesové. Původní rodný 
dům Theresy Kronesové byl zbořen roku 1926 a na jeho místě vznikla nová bu-
dova banky. Na ni pak byla umístěna nová pamětní deska spolu s mramorovou 
bustou umělkyně od Josefa Obetha.

V roce 1930 vzpomněli Bruntálští sté výročí Theresiny smrti několika 
kulturními akcemi a opět výstavou, při které posloužily právě objekty soustředěné 
v muzejním fondu. Z nich byla později v muzeu zřízena pamětní světnička There-
sy Kronesové, jež byla navíc vybavena dobovým nábytkem.19 Ta zde zůstala téměř 
nezměněna až do roku 1958.

17  MARKTL, s. 22.
18  HORN, 5. Bd., s. 190-191.
19  VÁCLAVÍK, František: Therese Krones und Bruntál (Freudenthal). In: Therese Krones zum 

150. Geburtstag, s. 7.
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Nový útulek našla sbírka Theresy Kronesové v bruntálském zámku. Když 
se Muzeum města Vídně v roce 1980 rozhodlo uspořádat expozici připomínající 
150. výročí Theresina úmrtí, tvořily její základ právě výpůjčky z bruntálského 
muzea. Sbírka znovu posloužila v roce 1991 při instalaci další z výstav, tentokrát 
opět v Bruntále, jež byla věnována 190. výročí narození umělkyně.

V následujících letech prošla sbírka systematickou katalogizací, jež byla 
završena novou výstavou. Zásluhou uměnovědce a historika Petra Vojtala byl fond 
prezentován ve výpravném katalogu.20 A tak památka herečky Theresy Kronesové 
přežívá dnes hlavně zásluhou muzea v jejím rodném městě.

Zusammenfassung

Eine Freudenthalerin als Star der Wiener Theaterbühnen des Biedermeier

Dušan Uhlíř

Der Name Theresa Krones, eine Freudenthalerin, leuchtete auf  dem wienerischen 
Theaterhimmel in den 20. Jahren des 19. Jahrhunderts auf, wann sie mit großem Erfolg auf 
der Bühnen des Theaters in Leopoldstadt und später in Theater an der Wien auftrat. Ihr Talent 
setzte sich in den Volkskomödien und Parodien der bekannten  Opern durch. Sie stellte hier die 
weibliche Liebenswürdigkeit und auch den Scharfsinn, gleich wie die Volkskomik dar. Während 
der kurzen Zeit wurde sie den Liebling des wienerischen Publikums. Ihre Partner waren nebst 
anderem der Schauspieler und Dramatiker Ferdinand Raimund, die Komiker Ignaz Schuster, 
Friedrich Joseph Korntheuer und Johann Joseph Laroche. Letztendlich versuchte sie sich selbst 
um die Dramatik und wird ihr drei Komödien zugeschrieben. In ihr Leben unseligerweise griff der 
Umstand ein, dass sie mit dem gewißen polnischen Graf Seweryn Jaroszynski befreundet war, 
der später als meuchlerischer Mörder entdeckt und zu der Strafe des Todes verurteilt wurde. Die 
vielversprechende Karriere von Theresa Krones beendete die meuchlerische Krankheit im Jahr 
1830. Sie starb im Alter bloßen 29 Jahren.

Das Andenken an Theresa Krones lebte in der Errinerung der Wiener noch lange nach 
ihrem Tod. Heute ihre Vergabung bewahrte hauptsächlich das Bezirksmuseum in Freudenthal. 
Hier wird auch der Fonds von Theresa Krones hinterlegt. Der Fonds umfaßte die Menge der Ob-
jekte beziehend sich auf ihr Leben und Werk. In der Stadt dieselben wurde einige Ausstellungen 
für ihre Ehre veranstaltet. Dank dieses Fonds wurde im Jahr 1980 die Gedankausstellung auf 
Theresa Krones in dem Historischen Museum der Stadt Wien realisiert. In Freudenthal überlebte 
das Andenken der berühmten Darstellerin in dem einzigartigen Fonds dank der Arbeiter des 
Muzeums.

(překlad Lenka Králová)

20  VOJTAL, Petr: Tereza Kronesová ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál 2001.
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OSTRAVSKÉ PŮSOBENÍ UČITELE JANA POBIALA

BLAŽENA PRZYBYLOVÁ

Vzdělávání dětí školou povinných představovalo v polovině 19. století pro 
tehdejší představitele města Moravská Ostrava řadu problémů. Nekoordinovaný 
příliv obyvatel z rozdílného jazykového, sociálního i náboženského prostředí 
zasahoval do všech oblastí každodenního života. Stranou nezůstalo ani školní 
vzdělávání té nejmladší generace. Nedostatečná kapacita místní farní školy, nevy-
hovující prostory, stupňující se spory o podobu vyučovacího jazyka, nemožnost 
získat vyšší vzdělání ve městě – takto negativně lze stručně charakterizovat mo-
ravskoostravské školství v době hektického růstu města. Města, které se na jedné
straně proměňovalo v průmyslové centrum habsburské monarchie a na druhé 
straně nebylo schopno okamžitě reagovat na dramatickou změnu situace a vstře-
bávat všechny požadavky a nároky, které s touto industrializací byly spojeny.

V tomto období neustálých proměn v pozitivním i negativním slova smys-
lu, na přelomu 50. a 60. let 19. století, přišel do Moravské Ostravy učitel Jan Po-
bial. Jeho zhruba třicetileté působení nejprve v roli učitele na moravskoostravské 
farní škole a posléze ředitele hlavní školy ovlivnilo několik pokolení českého oby-
vatelstva ve městě i v okolí. Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit nejen osud 
Jana Pobiala, ale také v hrubých obrysech nastínit i některé životní příběhy jeho 
kolegů - pedagogů, kteří v Moravské Ostravě působili ve stejné době jako on.

Moravská Ostrava se pro Jana (Johanna) Pobiala v jeho profesní kariéře 
stala posledním, a to velmi dlouhým a významným postem v jeho učitelském 
životě. Pedagogická práce ho naplňovala uspokojením a byla splněním jeho 
dětského snu.

Narodil se 27. prosince 1823 ve Skašticích1 (okr. Kroměříž) v rodině po-
druha Hermanna a Anny Pobialových. Jan2 stejně jako jeho sourozenci, starší 
Ignác a mladší František, vyrůstal v národnostně české vesnici,3 přináležející 
ke kroměřížské farnosti. Základní znalosti trivia získal na tamní škole, v níž mu 
je vštěpoval učitel Martin Kolařík. Vzhledem k nepříliš utěšeným majetkovým 
poměrům, rodina vlastnila pouze malý domek, rodiče nakonec rozhodli, i přes 
velmi dobré školní výsledky, že Jan musel již v 11 letech nastoupit do služby 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  Moravský zemský archiv v Brně, Římsko-katolický farní úřad Kroměříž – u Panny Marie, mat-
rika narozených pro obec Skaštice, sv. E, s. 114 - zapsán syn Jan Pobial, v pozdějších prame-
nech uváděn jako Jan Evangelista Pobial, v německých textech jméno důsledně psáno v ně-
mecké podobě – Johann -, i když ostatní česká jména nebyla překládána. 

2  Archiv města Ostravy (dále AMO), Obecná škola Moravská Ostrava, inv. č. 3. V tomto pra-
meni jsou zachyceny rovněž životní osudy řady moravskoostravských učitelů. Za upozornění
na tento pramen děkuji Vladimíru Maňasovi.

3  HOSÁK, L.: Historický místopis severní Moravy a Slezska v letech 1840-1960, sv. 6., Ostrava 
1978, s. 240.
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k dědičnému soudci Franzi Zlamalovi jako pacholek ke koním. Pro žáka, jehož 
velkou touhou bylo stát se učitelem, to muselo být obrovské zklamání. Z je-
ho životopisu plyne, že si plně uvědomoval obtížné postavení rodičů, takže se 
před nimi ani o svém tajném přání nezmiňoval. Důležitá pro jeho další vývoj 
byla skutečnost, že i když nastoupil do služby, přesto mohl ještě dále docházet
do triviální školy. Na ní náboženství vyučoval katecheta Thomas Pietruschka, 
kterému neušlo, že Jan má nejen nadání, ale i rovněž zájem o další vzdělávání. 
Díky katechetově iniciativě mohl Jan v 15 letech odejít ze služby a se souhlasem 
rodičů pokračovat ve studiu.

Katecheta Pietruschka ho přivedl do piaristického kláštera v Kroměříži, 
kde začal navštěvovat třetí třídu, zvanou „präparanda“ tj. přípravka, hlavní školy. 
Jeho touha po vzdělání se mohla začít naplňovat také díky tomu, že již zmíněný 
katecheta prostřednictvím svých kontaktů zabezpečil mladého studenta po ma-
teriální stránce. Pobial se svému mecenáši za péči a starost rychle odvděčoval, 
neboť již po prvním semestru v hlavní škole mu byl ředitelem povolen přestup 
ze třetí do čtvrté třídy. Po dvou letech strávených na kroměřížské škole odešel 
počátkem roku 1841 na německý ústav do Olomouce, který řídil Petr Faber. Tady 
absolvoval pod vedením profesorů Jarmara, Engela, Řeháka a katechety Zohnera 
šestiměsíční kurs, který ukončil 22. července 1841.4 Na tomto ústavu, můžeme 
říct s trochou nadsázky, zahájil i svou profesní kariéru, neboť jako suplent zde
po složení zkoušky vypomáhal, sice jen velmi krátce, a to do 15. srpna 1841.

Hledání prvního stálého učitelského místa nebylo tak snadné, jak si asi 
představoval. Po 14 dnech putování, jak uvádí „po celé jižní Moravě“, se vrátil bez 
výsledku do rodných Skaštic. Cesta domů se nakonec ukázala jako nejvhodnější 
řešení, neboť tady ho vyhledal kolega Ignatz Kratzig. Jeho otec, který byl ředitelem 
školy v nedalekém Horním Újezdě, mu nabídl místo pomocného učitele. A tak již 
1. září 1841 Jan Pobial předstoupil před své první žáky. Místo učitelského po-
mocníka nebylo sice honorováno stálým platem, ale zajišťovalo alespoň pokrytí 
nákladů spojených s jeho pobytem. Po čtyřletém působení v Horním Újezdě mu 
bylo nabídnuto další místo, a to samostatného pomocného učitele v Podhrad-
ní Lhotě. Škola byla sice při farním kostele v Rajnochovicích, ale kostel stál
na katastru Podhradní Lhoty. Výhodou tohoto druhého postu, na který nastoupil 
1. září 1845, byl stálý plat, sice značně nízký jen ve výši 70 zl., který ale přece jen 
znamenal určitou životní jistotu, a k tomu bezplatné bydlení a topení. Pobialovým 
jediným úkolem nebyla jen výuka, ale také, jak bylo pro tuto dobu obvyklé, správ-
covství kůru v místním kostele.5 Vedle liturgických obřadů to byla především 
povinnost hrát v době procesí na sv. Petra a Pavla (29. června) a na sv. Annu 
(26. července). Během působení na této škole složil v říjnu 1846 na olomouckém 
ústavu další učitelskou zkoušku.

4  Státní okresní archiv Olomouc, Německý učitelský ústav Olomouc, zkoušky učitelské způso-
bilosti 1841.

5  MAŇAS, V.: Rektoři, kantoři a varhaníci v Moravské Ostravě v 17. a 18. století. In: Ostrava. 
Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 22, Ostrava 2005, s. 360-386. TRO-
JAN, J.: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století. Brno 2000; PADRNOSOVÁ, J.: Učitel. 
Příklad Jana Jaroslava Jelínka. In: FASORA, L., HANUŠ, J., MALÍŘ, J. (eds.): Člověk na Mora-
vě 19. století. Brno 2004, s. 111-123.
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V Rajnochovicích v té době na faře působil Valentin Lihotzky,6 rodák 
z Moravské Ostravy, který doporučil Jana Pobiala na místo samostatného pomoc-
ného učitele do Frýdlantu nad Ostravicí. Relativně daleký přesun ze střední Moravy 
do podhůří Beskyd znamenal další postup v profesní kariéře. Do Frýdlantu nad 
Ostravicí přišel Jan Pobial 1. června 1855 jako učitel a zároveň pomocník na kůru. 
Hraní se věnoval spolu s učitelem hudby Karlem Paráčkem. Na tomto poli si vy-
dobyl mezi místními obyvateli značného uznání. Podařilo se mu obnovit místní 
kapelu a jak později uvedl, vyučoval hře celkem 32 hudebníků. Vedle klasických 
povinností učitele - výuky a hraní na kůru - se mohl v případě potřeby věnovat 
i vzdělávání hluchoněmých dětí, neboť rovněž složil potřebnou zkoušku pro tento 
specifický druh výuky. Absolvování těchto kurzů se v této době stávalo stále běžnější 
záležitostí, neboť s touto specializací či se specializací pro děti slepé se můžeme se-
tkat v profesních přehledech i u jiných učitelů, kteří nabízeli své schopnosti v rámci 
vypisovaných konkurzů na učitelská místa. Základní znalosti děti ve čtení, psaní, 
počítání J. Pobial doplňoval i praktickou výukou pěstování ovocných stromů. A tak 
práce tohoto pomocného učitele frýdlantské školy stejně jako jeho nadřízeného Kar-
la Paráčka byla v rámci místeckého děkanátu za rok 1856 a1857 hodnocena „velmi 
dobře“, totéž slovní ohodnocení v těchto letech získali i učitelé moravskoostravské 
školy Valentin Bažan a Johann Wrzal, Pobialovi pozdější kolegové.7

Píle a nadšení pro výuku přivedly J. Pobiala v roce 1859 do Moravské 
Ostravy, kde mu na počátku bylo nabídnuto místo učitele na zdejší farní škole 
v německé třetí třídě, a zároveň varhaníka v kostele sv. Václava. Po ročním 
působení ve městě se v říjnu 1860 oženil s dcerou frýdlantského dědičného fojta 
Karolinou Kybastovou.8

Školu v době jeho příchodu do města vedl Valentin Bažan, který na ní 
působil již od roku 1808. Kolegy Jana Pobiala se v prvním roce stali učitel Johann 
Wrzal a podučitel Anton Gelnar. Tito čtyři učitelé měli ve školním roce 1859 až 
1860 na starosti vzdělávání 405 žáků. Pedagogický sbor tehdejší triviální školy 
byl věkově značně různorodý – ředitel Valentin Bažan, rodák z Bolatic, měl již 71 
let. Učiteli Johannu Wrzalovi, narozenému v Tršicích (okr. Olomouc), bylo 43 let, 
a s o sedm let mladším Pobialem se tak řadil ke střední generaci. S J. Wrzalem 
mohl Jan Pobial najít více styčných bodů. Oba byli absolventy ústavu v Olomouci. 
Johann Wrzal ho ukončil 21. července 1831 a jeho prvním působištěm se stala 
škola v Horním Újezdě stejně jako v případě Jana Pobiala. Po roce ovšem odešel 
jako provizorní učitel do města Kelče (okr. Vsetín), kde zůstal skoro dvacet let. 
Učitelské místo v tomto městě bylo rovněž spojeno s hrou na varhany v místním 
kostele sv. Petra a Pavla. Jeho vztah k tomuto nástroji byl, jistě i díky určitému 
nadání, velmi pozitivní, takže v roce 1848 složil zkoušky ze hry na tento nástroj. 
Jako znamenitý varhaník byl Johann Wrzal znám v rámci celého kelčského 
děkanství. Své zkušenosti pak mohl uplatnit i o něco později v Moravské Ostravě, 
neboť v dubnu 1869 byl po smrti Valentina Bažana jmenován rektorem kůru 
a varhaníkem v kostele sv. Václava.9

6  V. Lihotzky působil v letech 1852-1862 jako farář a děkan v Moravské Ostravě. 
7  Státní okresní archiv Frýdek-Místek, Děkanský úřad Místek, inv. č. 89, kart. č. 5.
8  AMO, Farní úřad Moravská Ostrava, inv. č.81, s. 52.
9  AMO, Archiv města Moravská Ostrava (dále AMMO), střední registratura, kart. č. 88, sign. 

SII/1.
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Nejmladší z pedagogického sboru, jak lze dedukovat z postavení pomoc-
ného učitele, byl asi Anton Gelnar. Pro tohoto pomocníka byla Moravská Ostra-
va jen krátkou epizodou, neboť po dvouletém působení (v roce 1861) již odešel
do Uher, kde měl za podivných okolností zahynout.10

Výuka dětí se pro Jana Pobiala stala nejen naplněním jeho dětského snu, 
ale i jediným smyslem života. Jeho působení na všech školách bylo hodnoceno 
vždy nesmírně pozitivně. Např. frýdlantský farář Balcar se o něm zmiňoval jako
„o vzácném učiteli, oblíbeném u dětí a ctěném od každého“. V roce 1865 byl povýšen 
na učitele 3. třídy, což bylo spojeno s platem podstatně vyšším oproti počátkům, 
a to ve výši 350 zl. V roce 1862 navíc složil v Opavě s výborným prospěchem 
zkoušky pro hlavní školu s vyučovacím jazykem německým a českým. Tím si 
vytvořil reálný předpoklad pro svůj další profesní postup, protože v tomto období 
se v Moravské Ostravě, nejen čím dál více diskutovalo o nutnosti zřízení školy 
tohoto typu, ale také byly podniknuty nutné kroky pro její zřízení.

V březnu 1863 byl zaslán moravskému místodržitelství v Brně proto-
kol, který byl sestaven při návštěvě zdejší školy zemským školním inspektorem 
Vincencem Prauskem. Tento zápis vznikl při inspekci z popudu představitelů 
města, kteří se „již od let snaží o zřízení hlavní školy v Moravské Ostravě a kteří 
předkládají podmínky, na jejichž základě by mohlo být vytčeného cíle co nejdříve 
dosaženo“.12 Hlavní škola zprostředkovávala žákům vyšší stupeň vzdělání, roz-
víjela nejen znalosti trivia – čtení, psaní, počítání – ale navíc na tomto typu školy 
mohla být zařazena výuka latiny, dějepisu, zeměpisu a větší pozornost byla rovněž 
věnována písemnému projevu.13 Po jejím ukončení mohli žáci pokračovat dále ve 
studiu na středních školách. Tento mezistupeň – hlavní škola – Moravské Ostravě 
zcela znatelně chyběl.

Požadavek na zřízení hlavní školy byl uplatněn za starosty Hermanna 
Zwierziny v roce 1863, k jeho realizaci došlo až v roce 1868, kdy v čele města 
stál již Alois Anderka. Ten mohl konečně v září 1868 předstoupit před obecní 
výbor a sdělit obsah pro město velmi významného rozhodnutí moravského 
místodržitelství v Brně, a to povolení „proměny místní farní školy v řádnou 
čtyřtřídní chlapeckou hlavní školu ve spojení s trojtřídní dívčí školou“. Změna 
formy školy znamenala i vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele 
a učitelů pro jednotlivé třídy. Na oznámení v listopadovém a prosincovém vydání 
novin Silesia a Brünner Zeitung reagovalo 25 uchazečů, jejichž průměrný věk byl 
27 let. Nejstarším uchazečem se stal Jan Pobial, kterému v té době bylo 45 let. 
Z přihlášených adeptů byli pro zajištění výuky v hlavní škole vybráni na post pro-
zatímního ředitele Jan Pobial a na místa učitelů chlapecké školy Johann Sašek, 
Johann Lollek, Friedrich Franz.14

Ve školním roce 1867–1868 do staré školy docházelo již 522 žáků. 
Zodpovědnost za jejich výuku v nepříliš vyhovujících podmínkách přebíral 

10  AMO, Obecná škola Moravská Ostrava, inv. č. 3 – s ohledem na vznik zápisů lze dedukovat, že 
v 80. letech 19. století byl již mrtev. 

11  HURT, R.: Dějiny města Frýdlantu nad Ostravicí. II. díl, rukopis, b. d. v., s. 352-353. Rukopis 
uložen ve Státním okresním archivu Frýdek-Místek. Za informaci děkuji archiváři Radomíru 
Michnovi. 

12  AMO, AMMO, střední registratura, kart. č. 88, sign. SII/1 (rok 1869).
13  TROJAN, J.: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století. Brno 2000, s. 11-12. 
14  AMO, AMMO, střední registratura, kart. 88, sign. SII/1.
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učitelský sbor ve složení: učitelé Valentin Bažan, Johann Pobial, Johann Sašek, 
Johann Wrzal a podučitel Franz Löwenstein. Počet pěti učitelů na více než pět set 
dětí školou povinných představoval značný nevyvážený poměr mezi vyučujícími 
a vyučovanými. Zvládnutí více než stovky žáků v prostorách staré školy neby-
lo už dále myslitelné. Aktuálnost uvedení v život hlavní školy snad podtrhu-
je i skutečnost, že výuka v neodpovídajících podmínkách triviální školy byla 
ukončena v průběhu školního roku - v březnu 1869.

Hlavní škola v nové budově na ulici Zámecká, slavnostně otevřená
4. dubna 1869, znamenala rovněž počátek oddělené výuky dětí podle pohlaví. 
Nový objekt měl být původně určen výhradně pro chlapce, kterých bylo ve čtyřech 
třídách celkem 327. Pro dívky, jejichž počet byl o něco nižší (273) a u nichž se 
v této době nevyžadovalo tak kvalitní vzdělání, měla být přístupna pouze obec-
ná škola, jež zůstala umístěna nadále v nevyhovující budově farní školy. Ovšem 
pro vysoký počet žákyň poslední třída byla nakonec dislokována do chlapecké 
školy. Chlapecká i dívčí škola zůstaly ale organizačně a správně spojeny v jeden 
celek osobou ředitele Jana Pobiala. Chlapce vyučovali vedle ředitele Jana Pobiala 
učitelé Johann Sašek, Johann Lollek a Friedrich Franz. Poslední dva jmenovaní 
měli působit i na dívčí škole vedle Johanna Wrzala a Richarda Sedliskeho.

Nestor původního pedagogického sboru, 81letý Valentin Bažan, s nímž 
se počítalo na dívčí škole, již ovšem do výuky nezasáhl, neboť v dubnu 1869 
zemřel.15 Jak už jsem výše uvedla, Valentina Bažana, který byl i rektorem kůru, 
nahradil na této pozici hned v dubnu 1869 Johann Wrzal. Tomu ovšem nakonec 
nepřízní osudu nebyla dána dostatečná příležitost vyniknout při vedení kůru, 
neboť v červenci 1870 ve věku 54 let zemřel. Po jeho smrti již kůr přestal být spo-
jován se školou.

Věkový průměr učitelského sboru chlapecké školy se úmrtím V. Bažana 
snížil ze 44 na 35 let. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším členem sboru – Joha-
nem Saškem a Janem Pobialem - byl pouhých 12 let. Ředitel vedení školy věnoval 
maximální pozornost. V novém školním objektu byl situován i byt, který byl
na základě žádosti přidělen řediteli J. Pobialovi. Získání služebního bytu ve škole 
jistě přineslo řadu výhod, především ovšem vyřešení i určitého finančního prob-
lému. Na bydlení, které si pronajal ihned po svém příchodu do Moravské Ostra-
vy v roce 1859 v domě Johanna Oderského, dostával totiž stále stejný příspěvek
ve výši 50 zl., ale jeho pronájem za necelých deset let stoupl o více než 100 %
na 120 zl. ročně. Vedle služebního bytu bylo nakonec pro ubytování osazenstva 
školy využito i kabinetu. V tom přebýval od října 1869 nově přijatý 25letý učitel 
Franz Wlach, původem z Přerova, pro něhož Moravská Ostrava byla třetím místem 
na jeho učitelské dráze. Život ve strohém kabinetu nebyl příliš snadný. Zpočátku 
zde nebyla ani kamna, takže Wlach v žádosti zaslané městu poukazoval nejen na 
osobní pohnutky –„dosud se mu nepodařilo najít vhodný byt“ - pro nainstalování 
kamen, ale zároveň zdůrazňoval i nutnost vytápění kabinetu „z důvodu vysoké 
vlhkosti, aby nebyly zničeny v něm uložené předměty“.16

15  Údaje o úmrtí se liší. Rozhodující údaj v matrice úmrtí je zapsán k dubnu, ale např. v žádosti 
vdovy po V. Bažanovi z května 1869 o přiznání renty je napsán březen, v literatuře např. WAT-
TOLIK, F.: Beiträge zur Geschichte der Stadt M.-Ostrau, Mähr. Ostrau 1881, s. 78 uvádí, že
V. Bažan působil na škole až do roku 1871.

16  AMO, AMMO, střední registratura, kart. č. 88, sign. SII/1.
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Otevření hlavní školy znamenalo zvýšení prestiže městské vzdělávací in-
stituce a růst počtu žáků zapsaných do jednotlivých ročníků nejen z Moravské 
Ostravy a přiškolených obcí, ale také z obcí ležících na pravém břehu Ostravice. 
Zvyšující se množství žáků přinášelo problémy s počty míst v lavicích, jejichž ka-
pacita se ukázala jako poddimenzovaná. V říjnu 1869 ředitel školy již musel žádat 
o dodání chybějících lavic do jednotlivých ročníků na obou školách, např. jedna 
z tříd dívčí školy disponovala 60 místy a bylo do ní přitom přihlášeno 75 žákyň. 
Ve druhém roce existence tato vzdělávací instituce evidovala 700 žáků, o 10 let 
později počet stoupl až na 1005. Za Pobialova působení ve funkci ředitele byla 
v roce 1873 přijata první žena – pro výuku ručním pracím - industriální učitelka 
Albertine Harasek. Tato rodačka z Vítkovic, s poměrně pohnutým životním osu-
dem, nakonec přece jen vystudovala učitelský ústav v Opavě a v roce 1873 složila 
zkoušku 2. stupně pro vyučování ženským ručním pracím. Na škole působila
do roku 1881.17

Škola to nebyla pro Jana Pobiala jen teorie, ale také učení praktickým 
poznatkům. Již na podzim roku 1868 byl Jan Pobial vybrán okresním hejtmanst-
vím k absolvování osmitýdenního kurzu pořádaném ministerstvem orby ve Vídni. 
Ten byl pojat velmi obšírně a zahrnoval přednášky z fyziky, chemie, přírodovědy, 
zemědělství, lesnictví, ovocnářství, vinohradnictví, chovu dobytka (zootechniky), 
včelařství a stavebnictví. Tyto zkušenosti pak ředitel přenášel i na své žáky. Dokud 
byla u školy k dispozici zahrada, věnoval značnou pozornost také výuce pěstování 
ovocných stromů a včelařství. V osmdesátých letech 19. století, kdy škola o tuto 
výsadu přišla, vštěpoval dětem základní dovednosti v souvislosti se sadařením
ve své vlastní zahradě. Patřil rovněž mezi nadšence pro pěstování tehdy velmi mód-
ního bource morušového. Z toho důvodu se stal velmi aktivním členem zájmové-
ho spolku pro pěstování tohoto druhu motýla a k jeho pěstování vedl i své žáky.

Vývoj školství a postavení školy v Moravské Ostravě byly výrazně 
ovlivněny měnící se národnostní skladbou obyvatel města.18 Ekonomicky sílící 
vrstva německého obyvatelstva,19 prosazující již od první poloviny 19. století 
intenzivně němčinu do škol, dosahovala postupných úspěchů ve stále větším 
příklonu k němčině v rámci utrakvistické školy. Tento posun se projevoval již
na hlavní škole, kde výuka sice v prvních třídách začínala v češtině, ale s postu-
pem do vyšších tříd se podíl němčiny v jednotlivých předmětech, s výjimkou 
náboženství, neustále zvyšoval. V roce 1883 nakonec došlo k jazykovému rozdělení 
moravskoostravského školství na české a německé.

Jan Pobial byl jmenován ředitelem české obecné školy chlapecké i dívčí. 
Učitelský sbor na české škole tvořili Josef Skýpala, František Gerlich, Ferdinand 
Paskuda, Andělín Hurt, Josef Vitásek, Marie Geislerová, Žofie Trpíková, Eleonora 
Muchová a Zdenka Hrabalová. Tito pedagogové v „prvním“ školním roce ve čtyřech 
třídách zajišťovali výuku pro 384 chlapců a 255 dívek. Při škole byla rovněž 
v tomto roce založena z iniciativy vrchního inženýra Josefa Hübnera mateřská 
školka. Její správou byl pravděpodobně z důvodu umístění v rámci školní budovy 

17  AMO, Obecná škola Moravská Ostrava, inv. č. 3.
18  GROBELNÝ, A.: Národně politický život v Ostravě a na Ostravsku v 2. polovině 19. století. In: 

Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 5, Ostrava 1969, s. 48-80.
19  KLADIWA, P.: Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913. Komunální správa průmyslového 

města a její představitelé. Ostrava 2004.
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pověřen Jan Pobial. Vlastní výchova a péče o děti byla svěřena dvaadvacetileté 
učitelce Marii Pelikánové, rodačce z Lanškrouna.

Česká škola sice neměla zahradu, ale přesto, co se týče učebních 
pomůcek, byla na velmi dobré úrovni, a to díky velké Pobialově péči. Ten se sta-
ral o dostatečné vybavení jak žákovské tak učitelské knihovny, do níž nakupoval 
knihy pravidelně nejen z darů, ale i z vlastních finančních prostředků. Snažil se 
rovněž o získání peněžních darů a různých subvencí, za něž pak realizoval ná-
kup učebnic pro chudé děti. Tato jeho iniciativa nebyla doménou jen v době ve-
dení české školy, ale obdobně postupoval i v případě řízení hlavní školy. Pouze 
se změnou jazyka se změnili i mecenáši školy. V roce 1882 byli mezi těmi, kdo 
měli obrovské zásluhy o rozšíření školních pomůcek uvedeni: majitel dolů Eduard 
Zwierzina, radní Josef Schwab, továrník Karel Glassner a místecký lékárník Adolf 
Schwab. Ve zprávě o školním roce 1884-1885 figurovala zcela jiná jména: horní 
rada Vilém Jičinský, farář Jan Spurný a samotný Jan Pobial. Tato tři jména se 
pak objevovala pravidelně, stejně jako výše jejich příspěvků. K nejštědřejším patřil 
Vilém Jičinský, který pravidelně věnoval 50 zl, poloviční sumu pak J. Pobial a 4 zl. 
50 kr. byla částka předávána Janem Spurným. V roce 1888 školu podpořila 60 zl. 
Matice ostravská, rok následující patřil k ještě úspěšnějším, neboť částkou 100 zl. 
školu obdarovala dcera Ignáce Vondráčka Anna Mixová, poloviční sumu věnoval 
Eduard Zwierzina a 25 zl. ze svého zisku předala Občanská záložna v Moravské 
Ostravě.

V posledním školním roce pod vedením Jana Pobiala, tj. v roce 1891 až 
1892 školou prošlo 861 žáků. V učitelském sboru, v jehož čele stál tehdy již 68letý 
ředitel, působili učitelé poměrně mladí, ve věku od 25 do 39 let, – Emil Matula 
(nejmladší), Alois Antl, Antonín Knittl, Andělín Hurt, Josef Schwarzer, František 
Gerlich (nejstarší). Z nich pouze Josef Schwarzer byl rodákem z Moravské 
Ostravy. Ženské osazenstvo dívčí školy tvořily podučitelky a učitelky ve věku od 
19 do 32 let, a to Josefa Šmídková (nejmladší), Anna Lotocká, Marie Vítězová,
Aloisie Králová, Matylda Minaříková, Eliška Wolfová, Marie Geislerová (nejstarší). 
Z Moravské Ostravy ani blízkého okolí nepocházela ani jedna z nich.

Jan Pobial svou pedagogickou praxi zúročil navíc také jako okresní školní 
inspektor. V roce 1869 byl nejprve jmenován jako prozatimní a od roku 1870 jako 
definitivní školní inspektor pro okresy Místek a Nový Jičín. V roce 1876 jej v této 
funkci vystřídal ředitel školy v Místku Johann Sašek, který odešel na toto místo 
z Moravské Ostravy v roce 1871.

Volba Jana Pobiala za ředitele hlavní školy a po jejím jazykovém rozdělení 
školy české se ukázala jako správná. Výuka dětí a další aktivity se školou spojené 
se staly pro něho alfou a omegou jeho života. Škole věnoval po celou dobu svého 
působení mimořádnou pozornost. Jeho devizou byla nesmírná píle, obětavost, 
nadšení a s tím související kvalita výuky. Tyto atributy nebyly charakteristické 
jen pro jeho moravskoostravské působení, ale i pro předchozí působiště. V roce 
1881 obdržel „díkůvzdání od vys. c. k. zemské školní rady20 za vlastnoručně vyho-
tovené pomůcky a sbírky věnované učitelským ústavům v Příboře a Brně“.

Velmi pozitivní hodnocení všemi institucemi – městem, okresním hejt-
manstvím v Místku, moravským místodržitelstvím v Brně – vedlo v roce 1886 

20  Z Mor. Ostravy. Opavský Týdenník č. 92, 23.11.1889, s. 2.
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k ocenění jeho dlouholeté pedagogické činnosti rakouským císařem, a to formou 
udělení zlatého záslužného kříže. Slavnostní předání vyznamenání se uskutečnilo 
16. června v prostorách obecné školy. Ceremoniálu předcházela mše v kostele, jíž
na významu dodala účast okresního hejtmana, členů obecního výboru, místní 
školní rady. Lesku této události v prostorách kostela s vynikající akustikou také 
dodalo vystoupení pěveckého spolku Lumír. Při samotném předání zlatého kříže byly 
zdůrazněny oslavencovy zásluhy, z nichž v novinách bylo vyzdviženo, že „všechny 
zkoušky odbyl s prospěchem výborným“.21 Na jeho počest představenstvo města 
uspořádalo v místní restauraci U Lípy slavnostní banket.22 V následujícím roce 
mu arcibiskupská konsistoř vyslovila poděkování za „vzorné plnění svých povin-
ností a vychování svěřené mu mládeže na základech nábožensko-mravných“.23

Jan Pobial se angažoval i mimo školu. Jako člen Učitelské jednoty Ko-
menský pro okres místecko-novojičínský vystupoval s odbornými přednáškami na 
jejích schůzích, přednášel pro Katolický tovaryšský spolek v Moravské Ostravě. 
V rámci aktivního zapojení se do spolkového života ve městě se stal mimo jiné 
členem místního odboru Ústřední matice školské v Moravské Ostravě, spolku pro 
pěstování hedvábí. Věnoval se rovněž hudbě a historii. V sedmdesátých letech 
zpracoval historii místeckého okresu a rovněž historii moravskoostravské školy. 
V roce 1888 byl zvolen jednatelem výboru pro uspořádání „archeologické výstavy 
spojené s výstavou různých starožitností a národního vyšívání“ v Moravské 
Ostravě, která byla připravena jako součást oslav 40. výročí panování císaře 
Františka Josefa I. Na popud Ladislava Zwierziny o rok později napsal vzpomínku 
na okupaci Moravské Ostravy pruským vojskem v roce 1866.

Padesát let jeho pedagogického působení bylo v roce 1891 připomenuto 
v tisku, na schůzích, ale také např. zmíněno ve školní kronice obecné školy v rod-
ných Skašticích. Jako stárnoucí ředitel již nebyl ovšem ochoten tolik akcepto-
vat novinky, které přinášela doba, a byl považován za představitele tzv. „staré“ 
školy, který se jen těžce smiřoval s novými pořádky.24 Dne 14. 12. 1892 zcela 
nečekaně ve věku 69 let zemřel. V nekrolozích byly vyzdviženy jeho zásluhy jak na 
poli školství tak i ve spolkovém životě.25

21  Z Moravské Ostravy. Opavský Týdenník č. 47, 19. 6. 1886, s. 4.
22  Na každého účastníka banketu byla z městské pokladny uvolněna částka ve výši 1 zl. 60 kr. 

včetně couvertu.
23  Z Moravské Ostravy. Opavský Týdenník 23.11.1889, s. 2.
24  Director Johann Pobial. Ostauer Zeitung č. 136, 15.12.1892, s. 2. 
25  Jan Evangelista Pobial +. Opavský Týdenník č. 99, 17.12.1892, s. 2.
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Zusammenfassung

Die ostrauere Wirkung des Lehrers Jan Pobial

Blažena Przybylová

Der vorgelegte Beitrag fängt die Lebensschicksale des bedeutenden mährischostrau-
eren Lehrers Jan Pobial auf, das Landeskind aus der mährischen Gemeinde Skaštice. Der, nach 
der kurzen Wirkung auf drei Landschulen in Horní Újezd, Podhradní Lhota und in Frýdlant, 
verankerte auf die Dauer im Jahr 1859 in Mährisch Ostrau. Hier trat als Lehrer  der Volksschule 
an und nach ihrer Umwandlung in die Hauptschule wurde er ihrer Direktor. In dieser Funktion 
verharrte er auch nach der sprachlichen Teilung der Schule auf tschechische und deutsche im 
Jahr 1883, and das als Direktor der tschechischen Schule. Seine pädagogische Wirkung wurde 
immer sehr positiv gewertet und die Würdigung seiner beruflichen Fähigkeiten und weiteren 
Aktivitäten, zum Beispiel im Rahmen der Vereine, war die Erteilung des verdienstvollen goldenen 
Kreuzes von dem österreichischen Kaiser im Jahr 1889.

(překlad Lenka Králová)
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HISTORICKO-VLASTIVĚDNÝ VÝZKUM UŽŠÍHO OSTRAVSKA V DOBĚ 
PŮSOBENÍ KARLA JAROMÍRA BUKOVANSKÉHOX

MILAN MYŠKA

Otázky regionalismu a s ním spojeného historicko-vlastivědného výz-
kumu se od konce 19. století čas od času vracejí do existenciálních úvah české 
společnosti. Zaměřují se zpravidla na problém vztahu centra a regionu, na pokusy 
o antinomní vymezení kvalit regionalismu na jedné a provincionalismu na druhé 
straně1 a v neposlední míře také na funkci a úlohu historické vlastivědy resp. tzv. 
regionálních dějin ve fenoménu regionalismu. Toto uvažování nese zpravidla velmi 
zřetelné stopy vývojových trendů a tendencí příslušné epochy a jejich častou 
motivací bývají pragmaticky uchopené podněty, přicházející z nejrozmanitějších 
sfér ekonomických, společenských a politických. Specificky české uvažování o re-
gionalismu bývá deformováno v evropských podmínkách nebývalým zbytněním 
agresivního centralismu, který se neblaze projevoval a dodnes projevuje zejména 
v kulturním rozvoji regionů.

Považuji za užitečné v této souvislosti připomenout několik myšlenek 
Zdeňka Nejedlého o českém regionalismu, které - alespoň podle mého soudu, 
patří k té vrstvě jeho vědeckého a myslitelského odkazu, jež neztratila dodnes 
na aktuálnosti.2 Když totiž na počátku roku 1949 vstoupilo v život nové krajské 
zřízení, považoval Nejedlý za účelné zamyslit se v nových podmínkách nad otáz-
kami českého regionalismu, jeho specifické funkce v českém národním životě, 
smyslu a poslání. Napsal tehdy, že „naše české regionalistické hnutí patří ... přímo
k nejcharakterističtějším znakům našeho kulturního úsilí. Snad u žádného jiného 
národa nerozvinulo se hnutí po poznávání a vytěžení z ní všech jejich zvláštností 
a hodnot tak, jako u nás. Je to i jeden z důsledků celé povahy našeho obrození, 
kdy neznajíce možnost rozvinout se mocensky zevně, vše jsme vložili na toto vnitřní 
obohacování. A držíce se slavného antického »poznej sám sebe!«, snažili jsme se 
poznat všemožně i svou vlast. Ale nejen abychom ji poznali, ale i abychom z ní 
vytěžili, co vytěžit lze.“3

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

x  Článek je přepracovanou a rozšířenou verzí mé přednášky, kterou přečetl v roce 1972 na kon-
ferenci k 100. výročí založení Ostravského muzea dr. T. Pavlica. Zkrácený text přednášky byl 
uveřejněn v Muzejní a vlastivědné práci (1973, s. 236-240). Protože jsem v období normalizace 
byl ineditním autorem, svolila etnografka dr. Jitka Noušová, aby byla zkrácená verze přednáš-
ky publikována, podobně jako řada dalších mých prací z tohoto období, pod jejím jménem. Za 
takto podstoupené riziko jí dodatečně děkuji.

1  KUROWICKI, J.: Odmiany prowincjonalizmu. In: Prowincja. Prowincjonalizm [Biuletyn 1 (3) 
1994]. Czenstochowa, s. 5-11.

2  NEJEDLÝ, Z.: O novém regionalismu. In: Za kulturu lidovou a národní. Praha 1953, s, 105-
118.

3  NEJEDLÝ, Z.: O novém ..., s. 110-111.
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Regionalismu v českém prostředí, jehož jednou z nejnosnějších složek 
byla od přelomu 18. a 19. století nesporně historická vlastivěda ve svých složitých 
vývojových peripetiích, nebyl nikdy záležitostí samoúčelnou, ale vždy s větším či 
menším důrazem vyzařoval do širokých okruhů hospodářského, společenského 
i kulturního života. Byl jejich složkou a nejednou hlavním zdrojem vývoje a po-
hybu. Když se Nejedlý zamýšlel nad zisky národního společenství z regionálního 
a vlastivědného hnutí v předminulém i minulém století, spatřoval je přinejmenším 
ve třech sférách:4

Především v tom, že regionalismem a vlastivědou nabude teprve láska 
k vlasti „toho krásného ...i pracovně tolik důležitého citu,“ jehož ochablost v po-
sledních generacích se jevila Nejedlému jako důsledek neznalosti vlasti a ta zase 
nezájmem o poznávání vlasti.

Regionalismus však, podle Nejedlého, mohl být prospěšný i věcně. 
„Pro hospodářský rozvoj státu nesmírně mnoho záleží na tom, abychom znali 
hospodářské podmínky každého kraje, což však neznamená jen znalost přírodních 
zdrojů, nýbrž i lidského materiálu - tamějších lidí. A tu zase nestačí znát počet 
pracovních sil ... ale i povahu zdejšího lidu.“ Konečně největší význam přisoudil 
Nejedlý regionalismu pro českou kulturu, „jak vědu, tak umění, neboť tím namno-
ze dosáhneme té konkrétnosti, která je podmínkou dobré, zdravé, živé vědy a do-
brého, zdravého, živého umění.“ I když v těchto úvahách Nejedlý nezapřel své 
pouto s pozdně obrozenským uvažováním, mají racionální jádro a mnohé z těchto 
myšlenek jsou dodnes aktuální zejména v podmínkách vše válcující globalizace, 
málo respektující regionální tradice a zvláštnosti.

I.
Předmětem našeho zájmu bude rozvoj historicko-vlastivědného poznání na užším 
Ostravsku v období, kdy v tomto regionu působil učitel a vlastivědný badatel Karel 
Jaromír Bukovanský (1844-1932). Pod pojmem užší Ostravsko tu máme na mysli 
Moravskou Ostravu a s ní bezprostředně sousedící obce, které v procesu mo-
derní industrializace splynuly v ostravskou městskou aglomeraci. Při územním 
vymezování našeho tématu máme za potřebné zdůvodnit, proč jsme považovali 
za nezbytné užší Ostravsko vyčlenit. Není sporu o tom, a moderní historické vý-
zkumy to stále více potvrzují, že oblast Slezska a severovýchodní Moravy se v ob-
dobí, které je předmětem naší úvahy, diferencovala na několik celků, odlišných 
nejen svými hospodářskými podmínkami, ale také sociálními a národnostními 
strukturami, kulturou a v neposlední řadě historickým vývojem. Je zcela pocho-
pitelné, že historicko-vlastivědné bádání se od počátku strukturovalo podle 
strukturních diferencí předmětu svého výzkumu. Lze proto pro druhou polovinu 
19. a začátek 20. století ve vlastivědném bádání širší oblasti zřetelně odlišit tři 
souběžně se rozvíjející proudy: historicko-vlastivědný výzkum Opavského Slezska 
s časově nejhlouběji sahající tradicí a na svou dobu vysokou odbornou úrovní, dále 
vlastivědný výzkum Těšínska, jehož váha spočívala na bedrech badatelů českých, 
polských a německých a konečně na nejmladší proud, vlastivědný výzkum o užším 
Ostravsku, který se díky podstatně méně příznivým podmínkám kulturním zro-
dil až v sedmdesátých letech předminulého století, vyznačoval se nepříliš vyso-
kou úrovní odbornou a v souhlase se složitou národnostní situací města a okolí 

4  NEJEDLÝ, Z.: O novém ..., s. 113-115.
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byl doménou častých střetů vlastivědců českých a německých. Tyto tři proudy se 
odlišovaly nejen svým teritoriálním záběrem, ale reflektovaly také odlišnou struk-
turu oblastí v metodických postupech a pragmatických cílech, jež sledovaly.

Časově nás bude zajímat období zhruba od sedmdesátých let 19. století 
do prvního desítiletí 20. věku, které tvoří - jak ukážeme dále - zakladatelskou 
epochu historicko-vlastivědného bádání o Ostravsku, jež se vyznačovalo značným 
vývojovým zpožděním ve srovnání s rozvojem historicko-vlastivědného bádání 
v českých zemích vůbec, absencí profesionalismu, metodologickou a metodickou 
primitivností, ale současně širokou společensko- politickou funkcí, již historická 
vlastivěda již nikdy později neplnila v tak velkém rozsahu.

II.
Zájem o minulost měl ve specifickém českém prostředí vždy v pozadí zcela 
životní otázky praktické, národní a vlastenecké, byl součástí širšího poznání 
vlasti, jemuž se dostalo pojmenování vlastivěda. Formy a zaměření místního his-
torického zájmu vykazovaly neobyčejnou rozmanitost a spletitost. Jejich kořeny 
lze vystopovat až k přelomu 18. a 19. století, tedy k období, kdy se v českých 
zemích vytvářely základy nového světa tržní ekonomiky kapitalistické. Právě 
v tomto období se formovaly dvojí kořeny novodobé české vlastivědy: osvícenské 
a romantické.5

Osvícenství, které vyrůstalo z politického a ekonomického utilitarismu 
18. věku, se stalo světovým názorem nastupující občanské společnosti a části s ní 
cestu sdílející aristokracie. Svou obsahovou stránkou odráželo definitivní rozpad 
tradiční (stavovské) společnosti a postupující rozšiřování nových ekonomických 
a společenských vztahů, na jejichž bázi se formovala občanská společnost. Dalo 
základ řadě moderních věd, z nich také naší novodobé historiografii a vlastivědě. 
Racionalismus bořil nedoložené legendy minuciozně vypracovanou kritickou me-
todou. Bylo tomu tak proto, že - jak se kdesi vyjádřil velekněz evropského racio-
nalismu Voltaire - historie měla mít funkci prostředku k osvětlení a pochopení 
současného stavu společnosti, neboť o ten šlo osvícencům především. Neměla 
tedy osvícenská věda, a v tom i historiografie, valného smyslu pro kulturní hod-
noty a tradice, a tudíž ani pro tradice národní a jazykově vlastenecké.

Položil-li základy osvícenské historiografii Gelasius Dobner, můžeme 
oprávněně shledávat průkopníky osvícenské větve naší historické vlastivědy 
v Jaroslavu Schallerovi, Johannu Gottfriedu Sommerovi, v menší míře v Mora-
vanech Schwoyovi, Gregoru Wolném a Slezanech Albinu Heinrichovi, Reginaldu 
Kneifelovi a Faustinu Ensovi. V jejich monumentálních vlastivědných a topo-
grafických dílech šlo totiž o všestranný přehled nejen o historii míst, ale o všech 
stránkách společnosti i v současnosti, o přírodní bohatství, zemědělství, 
průmyslu, obchodu.6 Stejným směrem se ubíral i monografický zájem o jednot-

5  RŮŽIČKA, J.: Základní otázky a úkoly regionální historiografie. In: Konference o regionálních 
dějinách. Ostrava 1964, s. 14 ad.

6  Tak např. formuluje G. Wolny úkoly své topografické příručky: „... eine allseitige und mögli-
chst erschöpfende Kenntnisse des ehemaligen und gegenwärtigen Zustandes eines Landes zu 
fördern, das sich durch Fülle hochwichtig - geschichtlicher Erinnerungen, rührigen Gewerbe-
fleiss und dadurch umstrehafte Landwirtschaft in den meisten ihren Zweige rühmlichst aus-
zeichnet...“. WOLNY, G.: Die Markgrafschaft Mähren topographisch, statistisch und historisch 
geschildert. Bd. 1.: Brünner Kreis. Brünn 1835, s. 5.
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livá místa, sledoval jejich hospodářský či společenský význam pomocí statistic-
kých ukazatelů z úředních i soukromě opatřených pramenů. František Roubík 
v knížce Přehled vývoje vlastivědného popisu Čech (1940) právem nazval tento 
proud „statistická vlastivěda.“7

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku trval takto orientovaný proud zájmu 
o vlastivědu hluboko do poloviny 19. století a můžeme jej vystopovat také při 
vzniku několika našich nejstarších muzejních institucí. Trval ještě v době, kdy 
u nás zdomácněly zřetele nové - vlastenecky buditelské. Evropský romantismus,8 
který se stal základnou emancipačních snah národní buržoazie, vtiskl vlastivědě 
postupně novou funkci: dějiny měly být koncipovány jako ideologická opora 
nástupu občanské společnosti. S proměnou funkce historie, jak ji symbolizuje 
snad nejplněji osobnost Františka Palackého, se změnila i funkce místního his-
torického zájmu - vlastivědy. Historický zájem o místní dějiny dostával svůj pro-
gresivní smysl v souladu s národním a demokratickým zápasem českého národa 
o svébytnost. V roce 1846 to vyjádřil Palacký slovy: 

„... konečně i čas jest, abychom Čechy nynější s někdejšímí hleděli 
také skrze místní dějiny spojiti, aby tolikeré kraje, hrady, města, tvrze i vesnice 
vzpomínáním na historické osoby a rody v nich bydlivší opět obživly a tím i nové 
pouto se uvilo, jež krajiny naše láskou k vlasti mocněji nad jiné vázati má...“9

Romantická vlastivěda vydala početné plody v řadě místních monografií 
a zejména v monumentálním díle Augustina Sedláčka „Hrady, zámky a tvrze 
Království českého“, jež F. Roubík označil výstižně za „opožděný plod romantic-
kého období naší vlastivědy.“10 Také ve Slezsku našla romanticky orientovaná 
vlastivěda své pěstovatele, např. Vincence Praska a Františka Slámu, kteří se 
zpožděním několika desítek let reagovali romantickým přístupem k místním 
dějinám na potřeby rozvíjejícího se národního hnutí českého lidu v národnostně 
komplikované struktuře Opavska a Těšínska.

Mezní postavení v rozvoji naší vlastivědy zaujímá nesporně druhá 
polovina 19. století. Tak jako se vytratil romantický rozlet z celé naší společnosti, 
zmizel i z místních dějin. Místopisné historické bádání se soustřeďovalo často na 
samoúčelné sledování faktografie ze starších dějin bez hlubších společenských sou-
vislostí. Také statistické vlastivědě osvícenské provenience podvázal v této epoše 
rozvoj vznik množství speciálních věd, např. demografie, národního hospodářství, 
etnologie atp., které převzaly mnohé ze zájmového okruhu takto orientované 
vlastivědy. Vytratila se ona základna místního vlastivědného zájmu zřejmě proto, že 
historie všeobecně ztratila mnoho ze své dřívější společenské funkce.

Nástup pozitivismu v české historiografii nezůstal bez vlivu ani na rozvoj 
vlastivědné práce. Složitost a náročnost pozitivistické metodologie a z ní vyvozené 
kritické a komparativní metody však umožnila převážně amatérské, neodborně 
fundované obci vlastivědných pracovníků využít z tohoto přínosného historio-
grafického směru jen málo podnětů. Vliv pozitivistické školy se v širším plánu 
vlastivědné práce projevil: a) Prohloubením a zvědečtěním historicko-vlastivědného 

7  ROUBÍK, F.: Přehled vývoje vlastivědného popisu Čech. Praha 1940. s. 28.
8  K vymezení odkazuji na FISCHER, E.: Původ a podstata romantismu. Praha 1966, s. 115.
9  PALACKÝ, F.: Obhlídka ve staročeském místopisu, zvláště krajů již poněmčilých. Časopis Čes-

kého muzeum 20, 1846, s. 56.
10  ROUBÍK, F.: Přehled vývoje ..., s. 76.
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studia; b) rychlejším rozvojem monografické vlastivědné práce a c) intenzivnějším 
a soustavnějším využíváním pramenného bohatství místních archivů.

Vlastivědná práce však nadále zůstávala v rukou nadšených neodbor-
níků (učitelů, kněží), jejichž dobrá vůle a píle nestačila plnit všechny postuláty 
pozitivismu. A tak pozitivistická metoda ovlivnila vlastivědné bádání ve sféře heu-
ristické, ale již málo v rovině kritické a interpretační.

Doba byla nepříznivá vzniku větších prací syntetického rázu, které by 
byly s to důstojně a na vyšší úrovni nahradit celozemské vlastivědné přehledy typu 
Somera, Schwoye, Wolného ad. Vlastivědný zájem se proto obrací k topografickým 
monografiím a vlastivědným popisům menších celků - obcí, měst, okresů resp. 
historických regionů. Toto úsilí vyvrcholilo na sklonku 90. let předminulého věku 
v projektu „Vlastivědy moravské,“ jež měla obsáhnout vlastivědný popis země 
složením drobných monografií jednotlivých soudních okresů.

III.
Tyto souvislosti celonárodního vývoje vlastivědného snažení před první světovou 
válkou je nezbytné si uvědomit, chceme-li zařadit vývoj vlastivědného výzkumu 
na užším Ostravsku do širšího kontextu a odpovědět na otázky po příčinách 
jeho dosti specifického vývoje. Neboť i zde na Ostravsku plně platila Nejedlého 
charakteristika české [a my doplňujeme: i německé] historiografie a historické 
vlastivědy, že se totiž „nikdy nespokojovala jen svým badatelským úkolem, měla 
vždy i druhý úkol: mluvit k národu, mluvit k lidu.“11

Objektem vlastivědného poznávání se stalo užší Ostravsko již na přelo-
mu 18. a 19. století, v době, kdy vznikala první moravská a slezská topografická 
díla Schwoyova, Kneifelova, Wolného, Ense a Heinricha. Od té doby však uplynula 
dlouhá doba, než se Ostravsko stalo také subjektem vlastivědného bádání. Stalo 
se tak se značným zpožděním za sousedním Opavskem a Těšínskem a příčiny lze 
spatřoval především v absenci kulturních a školských zařízení, která by vytvářela 
podmínky pro podobnou práci a také v tom, že „kulturní zázemí“ kraje stálo 
hluboko pod úrovní kulturních center, jakými byla v sousedství např. Opava 
a Těšín.12 Překotný rozvoj hospodářský jako by nadlouho zatlačil tíživými pro-
blémy sociálními do úzadí otázky národní a politické. Přitom se Ostrava s okol-
ními obcemi v důsledku intenzivních migrací stala záhy kadlubem, v němž se 
střetávaly zájmy tří etnik. České národní hnutí, i když šlo o hnutí národa, jenž 
si v této době udržoval nejen v Ostravě, ale i v okolních obcích majoritu, mělo od 
svého vzniku v šedesátých letech obranný charakter proti silnějšímu politickému 
hnutí hospodářsky mocnější německé buržoazie. Teprve s nástupem českého 
národního hnutí, jak je známe detailně z Grobelného prací,13 byly položeny zákla-

11  NEJEDLÝ, Z.: Dějiny národa českého I. Praha 1949, s. 102-103.
12  O tom podrobněji a v širších souvislostech MYŠKA, M.: K obecně historickým předpokladům kon-

stituování Ostravy jako centra kulturní oblasti. In: Slezsko a severovýchodní Morava jako spe-
cifický region [Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Philosophicae]. Ostrava 1997, s. 9-38.

13  GROBELNÝ, A.: Národněpolitický život v Ostravě v 2. polovině 19. století. In: Ostrava. Sborník 
příspěvků k dějinám a výstavbě města 3. Ostrava 1966, s. 112-131; Týž: Národně politický 
život v Ostravě a na Ostravsku v 2. polovině 19. století. In: Ostrava. Sborník příspěvků k ději-
nám a výstavbě města 4. Ostrava 1967, s. 113-146; Týž: Národně politický život v Ostravě a na 
Ostravsku v 2. polovině 19. století. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 
5. Ostrava 1969, s. 48-80. Nejnověji JIŘÍK, K. a kol.: Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, zejm. kap. 
6 (s. 127-182) a 7 (s. 183-266).
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dy vlastivědného zkoumání kraje, ať již šlo o vlastivědné pracovníky české nebo 
německé národnosti. Zhruba tedy v sedmdesátých letech předminulého století 
lze hovořit o počátcích historické vlastivědy na užším Ostravsku. Zatímco zákla-
dy německé vlastivědy v kraji položil místní úředník a později publicista a vyda-
vatel Franz Wattolik (1850-1898), je příznačné pro slabost českého ostravského 
intelektuálního prostředí, že na prahu aktivní vlastivědné práce české stanul 
učitel a ředitel škol Karel Jaromír Bukovanský (1844-1932), rodák z Brněnska, 
který si první zkušenosti z vlastivědného snažení přinesl z kulturně a národně 
vyspělejšího prostředí jižní Moravy.

Fakt, že vývoji vlastivědného poznání užšího Ostravska nebyla dosud 
věnována pozornost ani v monografických pracích, neobyčejně komplikuje naši 
snahu o klasifikaci a zhodnocení hlavních tendencí a proudů místní vlastivědné 
práce od sedmdesátých let do první světové války. Analýza základních děl jed-
notlivých význačných představitelů české i německé vlastivědné práce umožňuje 
rozlišit tři základní proudy:
1.  První z nich představuje proud statisticko-vlastivědný, jenž se uplatňuje 

výrazně v osmdesátých a devadesátých letech a jehož reprezentanty jsou 
němečtí badatelé Alois Schwarz a Franz Wattolik. Tento proud navazuje 
obsahově i metodicky na osvícenské pojetí vlastivědy, ač se zejména v díle 
Wattolikově nevyhnul již některým tendencím, které do něj vnesla dobová situ-
ace a v ostravském prostředí aktuální otázka národnostní.

2.  Výrazně je zastoupen proud romantický, který přesahuje do začátku 20. 
století, a jehož nejvýraznějším představitelem je K. J. Bukovanský. Patří 
sem však také některé práce V. Praska, který ze svých působišť v Olomouci 
a Opavě okrajově zasáhl do vývoje historicko-vlastivědného poznávání užšího 
Ostravska. Na přelomu 19. a 20. století se ve vlastivědném bádání o Ostravsku 
objevuje

3.  pokus o poměrně moderně pojatou syntézu statisticko-vlastivědného směru 
s romantickým v dílech městského úředníka Jana Grmely (1861-1932) 
o Mariánských Horách a Přívoze.

Mimo tyto tři hlavní proudy vlastivědného bádání na užším Ostravsku 
stojí několik jednotlivců (např. český duchovní J. Bystřičan nebo Němec
L. Zwierzina), v jejichž dílech se sotva setkáme s vyhraněnou metodou nebo 
pojetím, které by byly s to je začlenit jinam, než mezi práce faktograficko popisné, 
shromažďující tu s větší, tu s menší přesností zajímavá, ale vnitřních souvislostí 
zbavená historická fakta.

IV.
Neobyčejně dynamický vývoj ekonomiky a společnosti užšího Ostravska za 
první průmyslové revoluce vytvářel příznivé podmínky pro uplatnění statis-
ticky orientované vlastivědy. Oba nejvýznačnější reprezentanti tohoto proudu - 
německý středoškolský profesor Alois Schwarz14 i publicista a vydavatel Franz 
Wattolik bezprostředně motivují vznik svých vlastivědných prací „beizutragen 

14  Schwarzovy práce mají formu průvodců po moravskoostravském průmyslovém okrsku. 
Viz SCHWARZ, A.: Führer durch den Industrie- Bezirk von Mährisch Ostrau und Umgebung. 
Mährisch Ostrau 1886. Kniha vyšla v několika vydáních, z nichž nejpozoruhodnější je pod ná-
zvem Führer durch Mährisch Ostrau und Umgebung. Wien - Mährisch Ostrau - Olmütz 1891.
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zu der Geschichte einer Stadt, die im Laufe weniger Jahre in Allem so mehr ihre 
Physiognomie veränderte, dass sie heute grundverschieden ist von jenem Ostrau, 
welche durch nahezu sechs Jahrhunderte kaum mehr als 1000 Einwohner 
zählte...“15

Tomuto záměru, podtrhujícímu nejnovější vývoj Ostravska jako nejvíce 
hodný pozoru, odpovídala i struktura prací: oba autoři vyčleňují obecnému 
dějinnému vývoji města jen malou část prací. Historický aspekt v celém díle se 
objevuje spíše jen v podobě retrospektivy při pojednání o současném stavu jed-
notlivých sfér a odvětví života města. Nejen v obsahu, ale také ve formě této sku-
piny prací se objevuje mnoho společných prvků s díly statistické vlastivědy z první 
poloviny 19. století.

Ač angažovaní v německé národním hnutí, oba autoři vykazují snahu 
po co největší objektivitě. Z tohoto hlediska stojí výše dílo Schwarzovo, zatímco 
Wattolik zejména ve výkladech o slovanském etniku na Ostravsku podléhá do-
bovým koncepcím německé nacionální historiografie a usiluje o jejich aplikaci na 
ostravské prostředí. Tímto svým angažováním ve prospěch jedné z národností, 
obývající Ostravsko, Wattolik překračuje meze statistické vlastivědy a staví své 
dílo do služeb německého nacionálního občanstva. Jeho pojetí národnostního 
vývoje užšího Ostravska navázalo na problematickou koncepci Ensovu z díla „Das 
Oppaland“.16 Zastavme se na chvíli u Wattolikova pojetí národnostního vývoje na 
užším Ostravsku. Koncepce má tyto základní prvky:
a)  Obyvatelstvo užšího Ostravska bylo původně slovanské („Es ist ebenso unrich-

tig, Ostrau eine durchaus deutsche Stadt zu nennen.“)
b)  Německý živel přišel do města zejména v období protireformace, za Marie 

Terezie a Josefa II. a v první fázi industrializace.
c)  Původní slovanské obyvatelstvo Ostravy však nebyli Češi, ale „Lachen“, 

„Lechen“, kteří teprve později byli vytlačeni Moravany, tj. podle Wattolika 
Čecho-Slovany. Zejména za posledních Přemyslovců mělo dojít k oné invazi 
Čecho-Slovanů.

d)  V průběhu věků se smísilo etnikum česko-slovanské a lašské (polské) a také 
oba jazyky: vznikli tzv. „Wasserpolaken“ se svým specifickým jazykem.

e)  Skutečně český element je na Ostravsku přistěhovalý, je nejnovějšího data 
a patří k němu jen úzká vrstva vzdělaných lidí.

Toto pojetí, zdánlivě pro českou veřejnost přijatelnější než Bretholzova 
teorie autochtonnosti německého etnika v českém a moravském prostoru,17 bylo 
však v konkrétních podmínkách složitého národnostního vývoje na Ostravsku 
a nastupujícího českého politického hnutí nebezpečnější. Sledovalo zcela
konkrétní cíle: 1) Zabránit splynutí místního slovanského obyvatelstva s Čechy 
a vytvořit z něj jakousi mezivrstvu a 2) utvářet vědomí etnické a jazykové odliš-

15  WATTOLIK, F.: Beiträge zur Geschichte der Stadt Mährisch Ostrau. Mährisch Ostrau 1881, 
Vorwort, s. p. Ještě výrazněji je tato statisticko-vlastivědná metoda zastoupena v díle WATTO-
LIKOVĚ Die Stadt Mährisch Ostrau in ihrer Entwickelung während der Regierungs-Periode Sr. 
Majestät des Kaisers Franz Josef I. Mährisch Ostrau 1888.

16  K tomu srov. MYŠKA, M.: Faustin Ens. Životní příběh slezského intelektuála doby předbřezno-
vé. Ostrava - Opava 2003, zejm. s. 48-61.

17  HRABOVÁ, L.: Mnichov a středověké dějiny. In: Sudetští Němci a Mnichov. Ostrava 1964,
s. 166.
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nosti této mezivrstvy, které by se stalo brzdou vzniku a prohloubení uvědomění 
národního.18

Je pozoruhodné - a svědčí to o nízké teoretické úrovni ostravských 
vlastenců a vlastivědců, že proti tomuto názoru se neozval nikdo z místních; 
jeho nebezpečí si uvědomil jen V. Prasek, který v roce 1882 v časopise Komenský 
podal kritické zhodnocení Wattolikovy knížky a zejména napadl jeho teorii národ-
nostního vývoje Ostravy: „Česká řeč, jako se mluvila a psala před 500 lety, jeť 
v podstatných částech táž, jak se jí užívá nyní, jest to v podstatných věcech táž řeč, 
jaká se mluví na Ostravsku ... Nač tedy mluviti o smíšenině? Nikomu rozumnému 
nenapadne např. Berlíňany nazývati »wasserdeutschen«, ačkoliv je nepochybno, 
že v jejich žilách koluje hojná přísada krve slovanské: dnes jsou Němci a konec! 
Podobně i národnosť Ostravanův budeme určovati podle řeči. A ta jest českou, 
nikoliv smíšeninou nějakou, to uvěří každý rozumný člověk. Vždyť žádných řečí 
míchaných není.“19

Statistický proud vlastivědy na Ostravsku vydal tedy v osmdesátých 
a devadesátých letech díla, jež shromáždila úctyhodné množství faktů o rozvoji 
hospodářství, obyvatelstva, společnosti, institucí apod. v prvních fázích indus-
trializace. Jsou to díla po této stránce spolehlivá, hodnotná, ke kterým se bude 
vracet každý, koho zaujme studium příčin překotného rozvoje Ostravska za 
průmyslové revoluce. Wattolikovým dílem „Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Mährisch Ostrau“ z roku 1881 byly překročeny meze statistické vlastivědy, 
v podstatě inertní k národním zájmům, a vlastivědné bádání se postavilo do 
služeb nacionálního hnutí německé buržoazie.

V.
Krédo vlastivědného usilování, vyrůstajícího z romantických zdrojů, vyslovil ve 
svých memoárech V. Prasek: „Vytkl jsem si nový úkol s ideálnou tendencí, z dějin 
opavských ukázati, že naši předkové na Opavsku bývali tak dobrými Čechy, jako 
obyvatelé Čech a Moravy.“20 Také romantický proud historické vlastivědy na 
užším Ostravsku se programově staví do služeb českého národního hnutí, z něj 
vyrůstá, k němu se přimyká a jemu chce sloužit. Ukázalo se to, ve srovnání se 
statisticky orientovanou vlastivědou, také ve vnějších projevech tohoto směru 
vlastivědné práce. Zatímco Wattolik a Schwarz uzavřeli výsledky svého bádání 
do několika knih, představitelé romantického směru kladli vedle své činnosti 
velký důraz na vlastivědnou osvětu, jíž sloužily články v novinách, časopisech 
a tehdy populárním kalendáři „Horník“, přednášky, výstavy, zařazování výsledků 
vlastivědných výzkumů do školní výuky apod.

Romanticky orientovaný proud vlastivědné práce reprezentovaly na 
Ostravsku dvě postavy: Vincenc Prasek a Karel Jaromír Bukovanský. Praskův 

18  V jiných souvislostech na to poukázal PALLAS, L.: Jazyková otázka a podmínky vytváření ná-
rodního vědomí ve Slezsku. Ostrava 1970, s. 26.

19  PRASEK, V.: Úsudek prof. V. Praska o Wattolikově místopisu Moravské Ostravy. Komenský 
10, 1882, s. 701-713, 719-720. Přetiskl také časopis Ostravan, příloha k Opavskému týde-
níku 13, 1882, č. 50 a 51. Prasek výstižně pozamenal, že „vývod poctivého Ense, založený na 
dějinném bludu ... se nyní přežvýkává s nešlechetnými úmysly politickými...“

20  PRASEK, V.: Půlstoletí kulturních našich snah pro Slezsko. Příloha Věstníku Matice opavské 
36, 1931, s. 66.
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podíl na vlastivědném poznání Ostravska je spíše okrajový a omezil se na několik 
studií a článků, uveřejněných na stránkách časopisů Komenský a Opavský 
týdeník a na kritické posudky rozměrnějších historicko-vlastivědných prací 
o Ostravsku (zejména Wattolikových a Bukovanského).21 Výraznější je Praskův 
metodický vliv a příklad, zejména na Bukovanského. Pokusme se proto o charak-
teristiku tohoto proudu vlastivědné práce na osobnosti Bukovanského.

Okolnosti příchodu Bukovanského na Ostravsko nejsou dosud uspo-
kojivě osvětleny. Zdá se však, že jeho přechod z jihomoravských působišť na 
školu v Polské Ostravě byl veden záměrem posílit vznikající české národní hnutí 
v tomto kraji. Bukovanský patřil k osobnostem ostravského veřejného života, jež 
měly nejintenzivnější styky s českými vlasteneckými kruhy v Brně a v Olomouci. 
Byl v úzkých kontaktech s předními představiteli moravského politického života 
Josefem a Ignácem Wurmy, dr. Warausem, Wanklovými, Havelkou ad. Tyto vztahy 
upevňoval ještě sňatek s dcerou moravského poslance Karolinou Wurmovou.22

Hned po příchodu na Ostravsko rozvinul Bukovanský rozsáhlou veřej-
nou činnost, v níž významné místo zaujala činnost vlastivědná. Rejstřík jeho 
vlastivědných zájmů byl neobyčejně široký, jak se lze přesvědčit z rozmanité pale-
ty jeho výzkumů. Zdá se, že na prvním místě stála archeologie. Zájem o archeolo-
gii si přinesl již z rodného Kloboucka, na Ostravsku jej rozvinul o vlastní výzkumy 
a registraci všeho, co náhodně zjistili a objevili jiní. Výsledky ukládal do mnoha 
drobných článků i do knížky „Člověk v době předhistorické na Moravě a některé 
památky moravské“ (1880). Po nedokončených rozbězích hukvaldského arcibis-
kupského úředníka Leopolda Hausmanna23 ze čtyřicátých let byl vlastně prvním, 
kdo se na Ostravsku začal zabývat výzkumy folkloristicko-etnologickými. Zaměřil 
se na sběr a zaznamenávání lidových pověstí, pořekadel, pranostik, zvyků, písní, 
shromažďoval pilně hmotné doklady lidové kultury, o nichž uveřejňoval články 
a jež pojal také do svých knižních publikací. Nezbytnou součástí jeho průpravy 
pro vlastivědnou práci bylo také studium pramenů písemných, ať už z míst-
ních archivů (školy, fary, zámek) nebo z archivů, ležících mimo region (církevní 
v Kroměříži a Olomouci, zemský v Brně). Prošel ostravské hřbitovy a kostely 
a pečlivě si zaznamenával nápisy na zvonech a náhrobních kamenech.

Výsledky svých vlastivědných výzkumů uveřejňoval Bukovanský v de-
sítkách přednášek, jež pořádal hlavně pro ostravské učitelstvo, v článcích v olo-
mouckém Pozoru a Opavském týdeníku i v několika knižních publikacích. První 

21  Z nich alespoň PRASEK, V.: Východní hranice na Slezsku a zemské brány u Moravské Ostravy 
a Místku. Komenský 9, 1881, s. 68-69; Týž: Moravská Ostrava. Studie historicko-topografic-
ká. Komenský 13, 1885, s. 676-678; Týž: Z Bohumína na Frýdek do Místku. Opavský týdeník 
11, 1880 a 12, 1881. O recenzi knihy Wattolikovy viz pozn. 19, recenzi Bukovanského knížky 
z r. 1878 otiskl Prasek v časopise Komenský 11, 1883, s. 108-109.

22  O Bukovanském psali V. PRASEK: K. J. B., ředitel škol v Polské Ostravě. Věstník Matice opav-
ské 7, 1897, s. 46-47; MIKOLÁŠ, J. L.: K. J. B. Černá země 6, 1929/30, s. 35-36; CYPRIÁN, J.: 
Životní dílo K. J. B. Černá země 7, 1930/31, s. 63-68. Nejnověji v Biografickém slovníku Slez-
ska a severní Moravy 1, s. 24-24, kde další literatura. Srov. rovněž BYSTROŇOVÁ-POKLUDO-
VÁ, A.: Karel Jaromír Bukovanský, zakladatel historicko-vlastivědného bádání v Polské Ostravě 
(proseminární práce na katedře historie Ostravské univerzity 1996) a ZÁRUBKOVÁ, L.: K. J. 
Bukovanský. První český historik Ostravska (diplomová práce na katedře historie Ostravské 
univerzity 1979).

23  KABELÍK, J.: Leopold Hausmann. Časopis Matice moravské 31, 1907, s. 31 ad. a také SLAVÍK, 
J.: Písemnictví na Moravském Valašsku. Olomouc 1947, s. 185-186.
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z nich se objevila v roce 1878 s názvem „Polská Ostrava a okolí.“24 Na rozdíl od 
Wattolikových „Beiträge“ věnuje nejpodstatnější část knížky souvislému vylíčení 
historie obce, opírajícímu se o pověsti i písemné prameny převážně listinné pova-
hy. Od konce 17. století pak soustavné líčení, usilující o jakés takés poznání 
kauzálních vztahů, se mění ve stručnou kroniku událostí, bez jejich zařazení 
do vzájemných resp. širších dějinných souvislostí. Následují kronikářsky pojaté 
kapitoly o kostele, hřbitově, zámku, statisticko-vlastivědný popis dolů, koksoven, 
dělnických kolonií. Národně uvědomovací úsilí autorovo tu není zjevné slovními 
proklamacemi, ale zdůraznění českosti resp. slovanskosti obce vyplývá organicky 
z řazení dějů v textu, citace česky psaných písemností atp. Výrazněji se česká 
nacionální tendence prosadila až v nové rozšířené verzi knížky o Polské Ostravě 
z roku 1901,25 v níž je patrna obranná reakce na některé teorie německých 
historiků a vlastivědců. Projevilo se to ponejvíce ve dvou místech knihy: v kapito-
lách o původu názvu Polská, Vendická resp. Sclavo Ostravia (slovanská Ostrava) 
a v oddílu o objevu uhlí na Ostravsku, kde je podtržena česká zásluha na této 
události, jež dala vlastně základ příštímu rozmachu regionu.26 Zejména podíl 
Bukovanského na vzniku známé keltičkovské pověsti o objevu uhlí ukazuje na 
romantické nadřazení zájmu národního nad vědeckou objektivitu.27 Velkou zá-
sluhou Bukovanského bylo, že jako první věnoval mnoho úsilí sbírání a uchování 
historických památek v kraji a tak položil základy vlastivědného muzejnictví na 
Ostravsku.28 Činem nesporně mimořádným bylo uvedení historicko- etnologicko-
folkloristických sběrů z Ostravska na Národopisnou výstavu českoslovanskou 
do Prahy v roce 1895, které obrátilo pozornost širší veřejnosti na život lidu 
v průmyslové oblasti na česko-polském pomezí.

Pokusme se o celkovou charakteristiku z romantismu vyrůstajícího 
směru historické vlastivědy na Ostravsku. Historicko-vlastivědná práce se 
vyznačovala především nízkou úrovní odbornou. Projevilo se to v nezvládnutí his-
toricko- vlastivědné heuristiky, v nekritičnosti přejímání informací z pramenů, 
v absenci potřebného dějinného nadhledu, který by umožňoval správnou 
klasifikaci jevů a jejich adekvátní interpretaci.29 To vše se dálo v době, kdy 
v českých zemích dosahovala vlastivědná práce, zejména v dílech Sedláčkových, 
Adámkových ad. vysoké profesionální úrovně, a kdy i na Opavsku nastupovala 
generace odborně vysoce erudovaných vlastivědců (Josef Zukal, Václav Hauer 
ad.). Ve všech těchto pracích dominovalo osvětové a popularizační poslání nad
stránkou historicko poznávací. V rovině ideově-společenské se vyznačovala 

24  Šlo o přetisk souboru článků z olomouckého časopisu Pozor z r. 1878.
25  BUKOVANSKÝ, K. J.: Dějiny Polské Ostravy. Polská Ostrava 1901.
26  Poprvé o tom psal Bukovanský pod šifrou K. J. B.: Něco o objevu uhlí v Polské Ostravě. Ostra-

van, příl. Opavského týdeníku 14, 1881, č. 10.
27  Srov. MYŠKA, M.: Na okraj keltičkovské pověsti o objevu uhlí. Těšínsko 4, 1967, s. 1-5. V širším 

záběru týž: Ostrawska legenda górnicza. Literatura Ludowa 19, 1975, č. 6, s. 29-36.
28  Poprvé vystavoval Bukovanský své archeologické a národopisné sbírky r. 1872 v závodní škole 

na Salmovci, poté r. 1888 v Moravské Ostravě. Etnografickou sbírku zpřístupnil veřejnosti 
ve dnech 5.-7. července 1902 rovněž v Moravské Ostravě. Dva roky nato bylo v místnostech 
tiskárny Union otevřeno „Muzeum K. J. Bukovanského“, jehož sbírky přešly koupí do majetku 
města.

29  Tyto rysy neslo také poslední rozměrnější dílo Bukovanského Klobucký okres, které vyšlo 
v místopisné řadě Vlastivědy moravské v Brně 1909.
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romantická vlastivěda na Ostravsku uvědomělým češstvím, které nebylo na 
překážku vzácné národnostní toleranci jako svým způsobem produktu mno-
honárodního prostředí průmyslové oblasti. Moderní vlastenectví Bukovanského se 
mísilo s loajalismem, věrností a oddaností habsburskému panovnickému domu, 
což ovšem nelze nehistoricky posuzovat bez přihlédnutí k dobové ideologii národ-
ního hnutí30 a vcelku odpovídá dobovým postojům většiny představitelů české 
politiky v kraji (např. V. Prasek, ing. Vilém Jičinský ad.).31 Romantická vlastivěda 
měla shromažďovat doklady z minulosti o oprávněnosti národně-politického úsilí 
české buržoazie v oblasti. Vzdor všem těmto výhradám, romanticky orientované 
vlastivědné úsilí vlastně položilo základy českému vlastivědnému bádání na 
užším Ostravsku a splnilo postuláty, které kladl pohyb české společnosti na tuto 
významnou složku ideologie emancipující se národní buržoazie.

VI.
Přelom 19. a 20. století signalizoval velmi podstatné změny v národnostní situa-
ci ostravské průmyslové oblasti. Od osmdesátých let vykazovaly statistiky podle 
obcovací řeči pokles váhy českého živlu na úkor prvku německého a polského. 
Obyvatelstva, hlásícího se k německé národnosti přibývalo jednak migracemi 
z německých částí monarchie, jednak to byl výsledek germanizační politiky vedení 
průmyslových a důlních podniků a německých správ většiny průmyslových obcí. 
Polský prvek sílil hlavně imigrací obyvatel z Haliče a polských částí Těšínska, 
i když se hlavně Haličané stávali snadnou kořistí germanizačního tlaku.

Jestliže do poloviny devadesátých let zejména zásluhou tzv. Moravského 
klubu vystupoval český občanský politický tábor jednotně, od té doby se datuje 
tříštění sil podle politických stran. Vůdcové českého tábora byli zatlačeni často 
do obranných pozic a nelze se divit tomu, že nejednou končili na platformě nacio-
nalismu. „Nevděčno a krušno je na Ostravsku býti v čele boje národního, nikoliv 
proto, že předáci neokoušejí vděku a že jsou vydáni protivníkům českého života za 
terč, nýbrž proto, že vlastní lid jejich obyčejně na ně nabíhá pomluvou a nasazuje 
proti nim hroty a šípy jedovatější protivníků.“32

Také na přelomu století pokračoval překotný hospodářský vývoj aglo-
merace, do něhož byly zatahovány nové, do té doby industrializací nezasažené 
obce. Oba tato momenty: překotný ekonomický rozvoj i komplikující se poměry 
národnostní nezůstaly pochopitelně bez vlivu na rozvoj historicko-vlastivědného 
bádání. Na počátku 20. století se objevily první pokusy o institucionalizaci 
vlastivědné práce v podobě muzeí.33 K Bukovanského polskoostravským sbírkám 
přibyly v roce 1904 dva nové ústavy: jeden z nich podnítila česká „Obchodní 
a živnostensko-průmyslová beseda“, druhý vznikl z iniciativy německého gym-
nazijního profesora dr. Rudolfa Prischinga (Umělecko-průmyslové muzeum pro 
ostravsko-karvinský uhelný revír). Charakteristickým znakem této fáze historické 
vlastivědy na užším Ostravsku byla syntéza statisticko-vlastivědného směru 

30  Tato tendence je nejvíce patrna v dílku BUKOVANSKÝ, K. J.: Vlastenecké čtení pro mládež. 
Moravská Ostrava 1886.

31  K tomu např. PRASEK, V.: Půlstoletí ..., passim a JIČINSKÝ, V.: Meine Biografie. Meinen lieben 
Verwandten und Freunden. Prag 1902.

32  GRMELA, J.: Dějiny obce Přívozu. Přívoz 1902, s. 167.
33  JIŘÍK, K. a kol.: Dějiny Ostravy. Ostrava 1967, s. 377.
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s ideou českého nacionalismu. Nejvýraznějším reprezentantem vlastivědné práce 
tohoto období se stává obecní tajemník Přívozu a od roku 1900 Mariánských Hor 
Jan Grmela.34

Grmela byl výraznou postavou českého národního hnutí, nenáviděnou 
předáky německého politického tábora, „Erz Czeche“, „ein fanatischer Czeche, 
der die deutsche Sprache nur redebrecht,“ jak o něm napsal Mährisch-schlesische 
Grenzbote.35 Proč tento muž, angažovaný tolik v dobovém politickém boji, se 
vůbec začal zajímat o vlastivědu? V úvodu své knížky o dějinách Přívozu z roku 
190236 naznačuje dvojí motivaci svého zájmu: 1) romantický a lidské bytosti 
přirozený zájem o minulost a 2) pragmatický účel - poučení z dějin, jak se zacho-
vati v přítomném životě.

Podle Grmely má býti metoda vlastivědné práce kritická, aby výsledek 
vypsání dějin byl objektivní, aby odpovídal historické pravdě. Mísí se tedy v dí-
le Grmelově, vzhledem k jeho myslitelské kvalitě zřejmě vědomě, poslední prvky 
a tendence evropské historiografie: neoromantický pragmatismus, věřící naivně 
v možnost poučení z dějin a poněkud jednostranná víra pozitivistů, že objektivní 
a pravdivý obraz dějinného vývoje může být jen jeden, bez úzké souvztažnosti 
a interakce mezi historickou realitou a podmínkami doby, v níž historik žije a pro 
niž píše svá díla.

Grmela zcela záměrně staví svá vlastivědná díla do služeb národního 
hnutí českého etnika. Proto považuje za účelné zabývat se především moderní-
mi dějinami, naplňuje stránky svých knih neobyčejně cennými a dnes jinde 
nedostupnými statistickými informacemi o rozvoji ekonomiky, populace, výstavbě 
a správě měst atp. Celé dílo je prodchnuto někdy až výbojným nacionalismem, 
ostře namířeným nejen proti Němcům, ale i proti Polákům. Tato nacionalistická 
slupka Grmelových prací měla hodnotu dobovou a pro dnešního čtenáře je jen 
pozoruhodným dokladem slepé uličky, v níž uvízlo hnutí české buržoazie na 
Ostravsku na počátku dvacátého století. Trvalé hodnoty si uchovala statisticko- 
vlastivědná složka jeho prací, k níž se bude historik průmyslové Ostravy často 
vracet.

VII.
Počátky historicko-vlastivědné práce na užším Ostravsku spadají do sedm-
desátých let předminulého století a do doby vzniku první světové války lze sotva 
hovořit o jiném, než o počáteční a zakladatelské epoše rozvoje vlastivědy v regionu. 
Ve srovnání s ostatními částmi českých zemí, a také se sousedním Opavskem 
a Těšínskem, byl nástup opožděn o několik desítiletí. Příčiny tohoto zpoždění 
byly jednak obecného charakteru a souvisely s celkově opožděným nástupem 
národně-obrozeneckého procesu v regionu, jednak specifického rázu, jenž měl 

34  Dosud postrádáme seriozní práci o rozporuplné osobnosti J. Grmely. Heslo v Biografickém 
slovníku Slezska a severní Moravy 3, s. 43-45 (autor T. Pavlica) si všímá jeho občanské kariéry 
a politické činnosti, ale zcela stranou ponechává jeho tvorbu historicko-vlastivědnou. Totéž 
lze říci o studii CIMALOVÁ, L.: Jan Grmela a rozvoj Mariánských Hor 1900-1906. In: Ostrava. 
Sborník k výstavbě a dějinám města. Ostrava 1974, s. 145-165.

35  Mährisch-schlesische Grenzbote 1896, č. 106.
36  GRMELA, J.: Dějiny obce Přívozu. Přívoz 1902, s. 1 ad. Dále týž: Mariánské Hory na Ostravsku. 

Moravská Ostrava 1903.
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příčinu v absenci školských a kulturních zařízení ve městě (a tudíž i v naprostém 
nedostatku erudované humanitní inteligence) a v celkové zaostalosti kulturního 
zázemí.

Naproti tomu ještě dříve, než si místní vlastivědní pracovníci mohli 
osvojit a prověřit metodické badatelské postupy, byl vlastivědný výzkum zatažen 
do víru národnostního a politického boje českého a německého občanského 
tábora, což mu vtisklo hned v zárodku sympatickou pečeť silné společenské 
angažovanosti. Mělo to ovšem také svůj rub: nutnost společenské angažovanosti 
ostravských vlastivědců a to, že až do prvního desítiletí 20. století nikdo z nich 
neměl odbornou erudici historickou, způsobily, že nebylo dosti času ani chuti 
na promýšlení metodických postupů, důkladnou práci heuristickou, osvojení 
si širších vědomostí o národním vývoji. Projevilo se to v poměrně nízké odborné 
úrovni prvních vlastivědných prací o užším Ostravsku. Vyznačují se úzkou a jed-
nostrannou heuristickou základnou, málo kritickým postojem k historickým 
pramenům, často zcela neadekvátní interpretací pramenných informací, zma-
tenou strukturou a metodologickou nedomyšleností.

Tyto nedostatky zřejmě způsobily, že když Matice moravská připravovala 
vydání mnohasvazkové Vlastivědy moravské, která měla jednotlivými díly 
o moravských soudních okresech vytvořit vlastivědný obraz země, byl okres 
Moravská Ostrava (a paradoxně dodnes je) jediným v širokém okolí, který nebyl 
s to po odchodu Bukovanského poskytnout místního autora, zdatného k zvlád-
nutí takového úkolu. Měl pravdu Jan Kudela, když ve Vojtěchem Martínkem 
redigovaném sborníku „O Slezsku a Ostravsku“ z roku 1912 zdůrazňuje potřebu 
poznání kraje, lidu, historie a současných poměrů, napsal: „V tomto ohledu se 
roztahoval a namnoze dosud výhradně u nás roztahuje diletantismus ...Zde revize 
je skoro podmínkou další práce...“

Přes všechny uvedené výhrady patří generaci Bukovanského, Praska, 
Wattolika, Schwarze, Grmely, Bystřičana, Zwierziny ad. čest průkopníků, kteří 
dílo založili a vyšlapali první cesty k vlastivědnému poznání regionu. Pozvednutí 
historicko-vlastivědné práce na vyšší kvalitativní úroveň se stala úkolem mladé 
generace, již výrazně reprezentovaly osobnosti jako byl prof. Alois Adamus na 
české a Richard Drapala na německé straně.37

37  Obě osobnosti - Alois Adamus i Richard Drapala, dosud čekají na seriozní zpracování jejich vě-
deckého díla. Pokud jde o Adamuse, první krok k tomu učinil K. Jiřík v úvodní kapitole k Bib-
liografii prací Aloise Adamuse. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 10. 
Ostrava 1979, s. 447-451 (publikováno pod jménem Antonína Suldovského). Komparace díla 
obou autorů, příslušníků zhruba téže generace, skýtá řadu zajímavých možností: Oba se po-
kusili o monografie města Ostravy, oba zpracovali dějiny velkých, na Ostravsku působících 
průmyslových podniků (Adamus dějiny Společnosti Severní dráhy Ferdinandovy, Drapala ne-
publikovaný rukopis dějin Vítkovických železáren).
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Zusammenfassung

Die geschichtslandeskundliche Forschung der „schmalen“ Ostrau und Umgebung
in der Zeit der Wirkung des Karel Jaromír Bukovanský

Milan Myška

Die Studie versucht sich die Anfangsetappe des Aufstieges der geschichtslan-
deskundlichen Forschung der „schmalen“ Ostrau und Umgebung (so 1870-1910) auf dem 
Hintergrund der Hauptrichtungen und Tendenzen zu der Entwicklung der landeskundlichen 
Arbeit in den böhmischen Ländern im Zeitabschnitt vom Ende des 18. Jahrhunderts bis den 1. 
Weltkrieg und im Kontext mit der Funktion der Landeskunde in der spezifischen tschechischen 
Auffassung vom Regionalismus zu analysieren.

Sie beabsichtigt sich über die Ursachen des relativ verspäteten Antritts der geschich-
tslandeskundlichen Forschung in Ostrau und Umgebung nicht nur im Verhältnis zu Böhmen 
und Mähren, aber insbesondere zu den Nachbarregionen Troppaus und Teschens. Sie setzte die 
drei Hauptströme der geschichtlichen Landeskunde in der Region Ostraus fest: (1) statistisch-
landeskundlich, repräsentiert vornehmlich von den Persönlichkeiten F. Wattolik und F. Schwarz, 
(2) romantisch, dessen Träger insbesondere V. Prasek und K. J. Bukovanský waren und endlich 
(3) der Strom synthetisierend beide vorige, dessen Hauptfigur war J. Grmela.

Sie folgt unter anderem auch den außerwissenschaftlichen Einflüssen, deren in 
nationalistischen gemischten Gebieten auf landeskundlich Schaffen ausübten und deren ihm 
zwar die Hochstufe der gesellschaftlichen Betätigung gaben, aber zugleich bedrohten und limiti-
erten das Maß seiner wissenschaftlichen Objektivität.

(překlad Lenka Králová)



275

DR. MAX MENGER VE VÍRU ŽELEZNIČNÍCH JEDNÁNÍ
NA ŘÍŠSKÉ RADĚ 1871—1907

PETR POPELKA

Osudy Dr. Maxe Mengera (16. 9. 1838-30. 8. 1911), významného 
politika, dvorního a soudního advokáta a odborníka v oblasti národního 
hospodářství a sociálních věcí jsou známy českému čtenáři alespoň rámcově.1 
Narodil se v Haliči v rodině advokáta, ale většinu svého života spojil s vídeňským 
prostředím. Studoval na Vídeňské universitě právo a státovědu, přičemž v roce 
1864 obdržel titul doktora obojího práva. Také jeho sourozenci nastoupili 
úspěšnou životní dráhu. Jeho bratr Karl (1840-1921) se stal známým rakouským 
národohospodářem a druhý bratr Anton (1841-1906) vyhlášeným advokátem 
a později universitním profesorem na Právnické fakultě Vídeňské university. 
Dosti brzy se začal mladý Max Menger zajímat o politiku a o sociální otázky. 
Stal se stoupencem myšlenky dělnické svépomoci a spolupráce malovýrobců jak 
ji v té době propagoval v Německu Hermann Schulze-Delitzsch.2 Na toto téma 
uveřejnil v roce 1866 spis, na jehož základě byl delegován opavskou Obchodní 
a živnostenskou komorou do Slezského zemského sněmu v roce 1869, tedy ihned 
po dosažení pasivního volebního věku.3 Poprvé byl zvolen do říšské rady v roce 
1871 za volební okres Cheb – Karlovy Vary a od roku 1874 byl zvolen znovu, ten-
tokrát za slezská města Krnov – Bruntál – Jeseník. Slezany zastupoval Dr. Menger 
na Říšské radě až do roku 1897, kdy byl zvolen jako zástupce volebního okresu 
Moravská Ostrava – Nový Jičín – Fulnek – Místek. V nejvyšším zastupitelském 
orgánu působil za severomoravská města až do roku 1907, kdy se z politického 
života stáhnul.

Politicky byl orientován liberálně. Od roku 1870 byl předsedou 
ústředního volebního výboru německé liberální strany v Dolním Rakousku. 
Po svém zvolení do poslanecké sněmovny vstoupil do pokrokového klubu 
(Fortschrittsklub), resp. klubu spojené německé levice. Z této pozice se stal kri-
tikem vlád Taafeho, Hohenwarta, Badeniho a Thuna. V parlamentu se profiloval 
především jako odborník na sociální otázky a otázky daní. Platil za autoritu 
v otázkách rozpočtu, daní a živnostenských záležitostí. Jeho praktická činnost 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  MYŠKA, M. a kol.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit V. Red. Ostrava 1996, 
s. 80–81. Dále Ottův slovník naučný. Svazek XVII., s. 101. Österreichisches biographisches 
Lexikon 1815–1950. Band VI. Wien 1975, s. 222. ŠUSTKOVÁ, H.: Proměna struktury poslan-
ců slezského zemského sněmu v letech 1861–1918. Ostrava 2001. Diplomová práce uložená 
v knihovně katedry historie FF OU. 

2  K tomu blíže Ottův slovník naučný. Svazek XXIII, s. 67.
3  Die auf Selbsthilfe gestützten Genossenschaften im Handwerker- und Arbeiterstande. Wien 

1866.
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se koncentrovala do několika parlamentních výborů, do kterých byl pravidelně 
volen. Týkalo se to především rozpočtového výboru a výboru pro daně (od roku 
1891 předseda), dále výboru pro volební reformu, pro vyrovnání, pro organizaci 
burzy atd. V praktické politice požadoval sociální a volební reformy, podporo-
val živnostníky, vystupoval jako zastánce dvouleté vojenské služby, podporoval 
ochranářská cla a požadoval reformu nepřímých daní (často vystupoval např. 
v otázkách daně z lihu, z nafty, z nemovitostí apod.).4 Působil také v komunální 
politice, v letech 1882-1885 byl členem vídeňské městské rady. V roce 1898 mu 
byl za jeho činnost udělen Řád železné koruny III. třídy, který ale odmítl převzít 
s tím, že vyznamenání přišlo na návrh vlády, vůči které byl v opozici.

Vedle zmíněných témat, kterými se intenzivně zabýval, věnoval část své 
politické činnosti podpoře železničních projektů a železniční problematice vůbec. 
Již po svém prvním zvolení do Říšské rady za slezská města v roce 1874 začal 
ve zvýšené míře obhajovat slezské železniční projekty, především v Opavském 
Slezsku.

Dlouhodobým tématem zájmu poslance Mengera se stalo propojení 
severozápadního Slezska (Jesenicka) se zbytkem monarchie. V původní podobě 
se jednalo o velmi starý projekt tzv. „Zábřežsko-niské dráhy“ či „Slezské západ-
ní dráhy“, vedoucí ze Zábřehu na Moravě přes Loučnou, Nové Losiny, Brannou 
a Jeseník do pruské Nisy. V poměrně pokročilém stádiu se projekt nacházel
na počátku šedesátých let 19. století, i když jednání o něm probíhala již na 
konci padesátých let 19. století. Ke konci roku 1862 patrně nebylo daleko od 
toho, aby se zamýšlený projekt uskutečnil. Po určitých jednáních totiž bratři 
Kleinové přislíbili, že po dokončení železnice Liberec – Pardubice a haličské 
dráhy Karla Ludvíka by mohli začít se stavbou železnice ve svém rodném kraji. 
Leč k její realizaci nakonec nedošlo. Velmi nadějný projekt byl na počátku roku 
1863 pozastaven. Ministerstvo obchodu projekt zamítlo ze strategických důvodů. 
Strategickými důvody se mínilo podle informací z pruských zdrojů přímé propojení 
vojenských pevností v Olomouci a Nise. Toto rozhodnutí zčeřilo hladinu veřejného 
mínění, neboť málokdo chápal, proč byla dána přednost hypotetickému nebezpečí 
ze strany Pruska před nezpochybnitelným hospodářským významem. Také 
jeden z novinářů označil takový postoj trefně jako „Strategie ohne Oekonomie“.5 
Z mnoha stran nejsevernějších oblastí Rakouského Slezska (Javornicko, Město 
Albrechtice atd.) byly slyšet hlasy, že rakouské železnice jsou daleko a do bližších 
pruských se pro celní hranici nedostanou.6 Veřejnost však i po těchto špatných 
zprávách nadále doufala, že především zdejší velkoprůmyslníci zamýšlenou dráhu 
prosadí.7 Projekt ale prokázal svou životaschopnost a v průběhu šedesátých let se 
dostal ještě několikrát na pořad dne.

4  K těmto tématům uveřejňoval celou řadu různých prací, např.: Die Schulze-Delitz´schen Vors-
chuss-Vereine deren wirthschaftliche und nationale Bedeutung. Teschen 1871. Die Wahlreform 
in Österreich. Wien 1873. Die Zoll-Politik und die zwischen Oesterreich-Ungarn und den ande-
ren Staaten abgeschlossenen Zoll- und Handelsverträge. Wien 1875. Über directe Steuern in 
Oesterreich und die Versuche sie zu reformieren. Wien 1881. Die reform der directen Steuern in 
Österreich. Wien 1895. 

5  Silesia ze 21. ledna 1863.
6  Silesia ze 21. ledna a 2. února 1863.
7  Silesia z 11. února 1863.
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Max Menger obhajoval jesenickou železnici již ve výrazně pozměněných 
podmínkách. V roce 1873 byla zprovozněna Moravská pohraniční dráha
ze Šternberka do Šumperka, Hanušovic a Lichkova. Veškeré snahy všech 
zájemců se od té doby soustředily na prosazení pokračování železnice z Hanušovic
do Jeseníku s napojením na Hornoslezskou dráhu.8 V únoru 1875 se v parla-
mentu projednávala petice osmi měst a 33 obcí Jesenicka, ve které žádali pod-
poru výstavby železnice právě v této podobě. Na obhajobu vzneseného požadavku 
vystoupil poslanec Menger, který se snažil dosáhnout kladné odezvy vylíčením 
neradostných poměrů tohoto pohraničního kraje.9

Konkrétní podobu získával projekt až v osmdesátých letech 19. století. 
V září roku 1881 obdržela Rakouská společnost místních drah povolení k přípravě 
projektu normálněrozchodné lokální trati z Hanušovic přes Dolní Lipovou a Je-
seník do Głucholaz s odbočkou z Dolní Lipové na Vápennou a Žulovou.10 Mezitím 
se dopravní situace ještě více vyhrotila. Poté, co německá strana zvýšila cla
na příchozí rakouské zboží, byl tímto krokem jesenický průmysl poškozen a ještě 
více se projevovala nutnost vybudovat železniční spojení s rakouským obchod-
ním prostorem. Jeseničtí průmyslníci, kteří již dlouhá léta pociťovali napros-
tou izolaci svého kraje, se obrátili s žádostí o urychlenou výstavbu železnice až
na parlament, kde se jejich petice projednávala v dubnu 1883. Rakouská vláda 
se nakonec rozhodla těmto požadavkům vyjít vstříc a zákonem ze 7. června 1883 
stanovila státní podporu pro podnikatele na 600 000 zlatých ve formě hypoteční 
půjčky, splatné v následujících 60 letech.11 I přes přislíbenou podporu vlády se 
finanční tahanice staly důvodem neustálého zpožďování zahájení výstavby, což 
vyvolalo vlnu nespokojených reakcí. Na počátku roku 1885, v době, kdy už dva 
roky platil zákon o finanční podpoře výstavby lokálky Hanušovice – Głucholazy, 
interpeloval Dr. Menger společně s Eduardem Sieglem ministra obchodu ve věci 
urychleného započetí výstavby.12 S obdobnou interpelací vystoupil Menger ještě 
několikrát. Hned v říjnu 1885 zopakoval svůj požadavek z února, přičemž se mu 
dostalo neurčité odpovědi, že po udělení definitivní koncese by měla společnost 
okamžitě začít stavět.13 Problém však spočíval v tom, že Rakouská společnost 
místních drah získala tuto koncesi již v březnu 1885, avšak s výstavbou otálela 

8  Nedlouho po dostavbě Moravské pohraniční dráhy přišel s myšlenkou pokračování tratě do 
Jeseníku s napojením na pruskou komunikační síť také známý šumperský textilní podnikatel 
Eduard Oberleitner, který získal v roce 1874 společně s dalšími zájemci povolení k technické 
přípravě projektu. Mimo tento projekt se několikrát dostal na pořad dne plán výstavby dráhy 
z Vrbna pod Pradědem do Jeseníku, který ale ztroskotal na velmi obtížných terénních podmín-
kách a s jejich překonáním spojené neúměrné prodražení stavby.

9  Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des Hauses des 
österreichischen Reichsrathes. VIII. Session, IV. Band, s. 4063 – 4065.

10  Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Wien 1881, s. 1330.
11  Původně požadovala Rakouská společnost místních drah převzetí akcií společnosti ve výši až 

1,8 milionu zlatých, na což ale vláda nepřistoupila. Zákon navržen ministrem obchodu na 
281. zasedání parlamentu 12. března 1883. Výtah zveřejněn In: Centralblatt für Eisenbahnen 
und Dampfschiffahrt. Wien 1883, s. 511-512. Návrh zákona též In: ZAO, pobočka Olomouc, 
fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 459, inv.č. 3754. 

12  Stenographische Protokolle. IX. Session, XIII. Band, s. 13880 – 13881. Eduard Siegl (1831 
– 1889), syn šumperského textilního podnikatele, činný v potravinářském průmyslu, od roku 
1873 zvolen za slezské obce Bruntál, Benešov a Jeseník.

13  Stenographische Protokolle. X. Session, I. Band, s. 64 – 66.
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dalšího půldruhého roku. Tak v roce 1886 proběhla vzájemná výměna názorů 
mezi Dr. Mengerem, Eduardem Sieglem a dalšími s ministrem obchodu ve věci 
stále nerealizovaného projektu. Poslanci upozorňovali především na skutečností, 
že společnost nemůže v daném čase stavbu stihnout, neboť ještě vůbec nezačala.14 
V květnu 1886 ministr reagoval již věcně s tím, že na Rakouskou společnost míst-
ních drah byl vyvinut tlak, související s jednáním o zajištění jejích lokálních tratí 
v Dolních Rakousích. Věci se měly hnout kupředu také díky tomu, že v dubnu 
zaslala společnost ministerstvu obchodu detailní projekty a v témže měsíci se 
uskutečnila politická pochůzka trati. Kromě toho společnost složila kauci ve výši 
100 000 zlatých, která v případě nedodržení podmínek mohla propadnout. Vláda 
byla podle ministra o provedení výstavby přesvědčená a interpelace o případném 
jiném zajištění projektu pokládala za bezpředmětné.15 S výstavbou vytoužené 
dráhy se začalo nakonec na jaře roku 1887 a v celé své délce byla zprovozněna 
v říjnu 1888.

Ještě před udělením koncese pro Rakouskou společnost místních drah 
se některé organizace pokusily přijít s vlastním projektem. Například v květnu 
roku 1882 se na zasedání říšské rady dostala petice Zemědělského a lesního 
spolku pro severozápadní Slezsko se sídlem v Bernarticích (Land-und forst-
wirthschaftliches Verein des nordwestlichen Schlesien), která žádala o povolení 
stavby lokální trati Hanušovice – Paczków (Pačkov). Pisatelé petice se odvolávali 
na několik předchozích listů adresovaných poslanecké sněmovně (1870, 1872, 
1873), ve kterých nastínili nesnáze v západním Slezsku. V následném vystoupení 
Dr. Menger zdůraznil izolovanost Jesenicka od zbytku Rakouska. Jeseničtí pod-
nikatelé se proto museli více orientovat na Prusko, které jim ale zkomplikovalo 
situaci zvýšením cel.16 Zvlášť neradostná situace pak panovala u cla z obilí, kde 
docházelo dokonce k placení dvojího cla.17

Po rozhodnutí o výstavbě dráhy Hanušovice – Głucholazy se úsilí 
zájemců přesunulo na projekt pobočné trati Lipová – Bernartice – Otmuchov. 
Tato železnice, jejíž výstavba byla uzákoněna již v roce 1885 společně s linií 
Opava - Ratiboř, však prodělávala ještě složitější peripetie než dráha Hanušovice 
– Głucholazy. Rakouská společnost místních drah byla pověřena v koncesní 
listině na dráhu Hanušovice – Głucholazy také k výstavbě odbočky do Žulové 
a Bernartic, jestliže o ní projeví státní orgány zájem. Podle archivních dokumentů 
se dokonce společnost písemně zavázala v případě zájmu státní správy postavit 
a zprovoznit pobočné trati ve stejnou dobu jako hlavní linii.18

Realizace dráhy Lipová – Otmuchov se začala komplikovat nejprve 
na pruské straně, která začala mít velké problémy s výkupem pozemků a jeho 
finančním zajištění, čímž došlo k velkému zpomalení. Dr. Menger se při inter-
pelaci v roce 1888 dotázal ministra obchodu, zda hodlá vláda využít svého vlivu 

14  Stenographische Protokolle. X. Session, II. Band, s. 2086.
15  Stenographische Protokolle. X. Session, II. Band, s. 2482–2483. 
16  Po vypuknutí hospodářské krize v roce 1873 nastal odklon od liberální celní politiky jak Ra-

kouska-Uherska, tak Pruska a dalších států. Zvýšení cel nastalo již v druhé polovině 70. let 
a především na počátku 80. let, kdy byla zavedena nová cla na obilí. Blíže JANÁK, J.: Hospo-
dářský rozmach Moravy 1740–1918. Brno 1999, s. 271–273.

17  Stenographische Protokolle. IX. Session, VIII. Band, s. 8344–8347. 
18  ZAO, fond Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 121. 
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a prosadit bezodkladnou výstavbu dráhy a následně převezme provoz tak jak 
tomu bylo i v případě dráhy Hanušovice – Głucholazy. Dále se dotázal, zda stát 
převezme výstavbu jmenované lokálky v případě, že Rakouská společnost míst-
ních drah odmítne realizovat okamžitou výstavbu.19 V roce 1889 interpeloval 
Menger příslušného ministra s tím, zda může dementovat zprávy, že se ra-
kouská strana rozhodla celý projekt na dlouhou dobu odložit a jakým způsobem 
vláda hodlá projekt podpořit. V reakci na tato slova ministr obchodu prohlásil, 
že vláda nijak nepodceňuje význam obou mezistátních lokálních spojů, ale že 
velká zodpovědnost leží na zemích a krajích, které se mají na výstavbě finančně 
účastnit.20

Teprve v roce 1891 se události hnuly kupředu. Pruská strana schválila 
dotaci 800 000 marek na pokrytí zvýšených nákladů, spojených především s vý-
kupem pozemků. V této situaci se začali někteří poslanci obávat, že dobrá vůle 
pruské strany tentokrát ztroskotá na neschopnosti Rakušanů vystavět včas úsek 
Lipová – státní hranice.21 Poslanec Menger se proto dotazoval na stav celého pro-
jektu a interpeloval v této otázce několikrát ministra obchodu.22 Celá věc ale zís-
kala zcela jiný rozměr v roce 1893, kdy byl projednáván vládní návrh o odkupu 
železničních linií Rakouské společnosti místních drah.23 V parlamentní diskusi 
zastával Menger jednoznačně kladné stanovisko s tím, že vláda odkupem učiní 
velmi výhodný obchod.24 Jednání o odkupu tratí Rakouské společnosti místních 
drah bylo spojeno s návrhem vystavět lokální tratě Lipová – říšská hranice a Mi-
kulovice – Zlaté Hory za státní peníze.25 Ve svém vystoupení v parlamentu na 
toto téma Menger poznamenal mj., že stát staví železnice levněji než kdyby si je 
nechal postavit dodavatelsky železniční společností. Proto se také jednoznačně 
postavil za státní výstavbu obou zmíněných lokálek. Pro obhajobu svého názoru 
také podotkl, že tyto lokálky mají takový hospodářský význam, jaký bychom stěží 
hledali v jiných korunních zemích. Zároveň také zmínil řadu dalších projektů 
lokálních tratí, které byly v té době ve Slezsku aktuální, např. Město Albrechtice 
– Zlaté Hory, Horní Benešov – Bruntál, Bruntál – Malá Morávka apod.26 V ná-
sledujícím roce se Menger věnoval také projektu lokální dráhy Bernartice – Javor-
ník a přednesl v parlamentě petici městské rady v Javorníku, požadující vystavět 
zdejší trať ze státních peněz.27 Strana prosazující postátnění Rakouské společnosti 
místních drah získala nakonec v parlamentě převahu a společnost byla k 1. lednu 
1894 postátněna za finanční náhradu. Závazek výstavby trati Lipová – Bernartice 
– Otmuchov a MIkulovice – Zlaté Hory pak na sebe převzal stát.

19  Stenographische Protokolle. X. Session, VIII. Band, s. 10086–10087.
20  Stenographische Protokolle. X. Session, X. Band, s. 12308–12309. Totéž Band XII., s. 15767-

15768. 
21  Stenographische Protokolle. XI. Session, II. Band, s. 1994. 
22  Stenographische Protokolle. XI. Session, IV. Band, s. 4372. 
23  Jednání se týkaly také České západní dráhy a Moravsko-slezské centrální dráhy.
24  Stenographische Protokolle. XI. Session, X. Band, s. 12278. 
25  Lokální trati Mikulovice – Zlaté Hory se Menger věnoval v parlamentě v roce 1891, kdy zde 

přednesl petici Zlatých Hor ohledně výstavby zdejší lokálky na státní náklady a v roce 1892, 
kdy interpeloval ve věci zlatohorské lokálky. 

26  Stenographische Protokolle. XI. Session, X. Band, s. 12278-12279. 
27  Stenographische Protokolle. XI. Session, X. Band, s. 15887.
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Další lokální dráhou, na jejímž vzniku měl Dr. Menger podíl, byla 
lokálka Opava – Horní Benešov.28 První pokusy o prosazení tohoto projek-
tu sledujeme již na počátku osmdesátých let 19. století. V roce 1881 opavská 
Obchodní a živnostenská komora informovala o úsilí obecního zastupitelstva 
v Horním Benešově, které koncipovalo žádost o podporu projektu na ministerstvo 
obchodu.29 V dubnu roku 1882 byla projednávána v říšské radě petice Opavy, 
Horního Benešova a dalších obcí za výstavbu lokální trati Opava – Horní Benešov 
s napojením na trať Heřmínovy – Vrbno. V její prospěch vystoupil společně 
s Mengerem již jednou zmíněný poslanec Eduard Siegl. V poměrně emotivním 
vystoupení zdůraznil Menger především těžkosti zdejších „řádných a pilných oby-
vatel,“ kterým se nedostává ze strany rakouského státu tak důležitého výdobytku, 
jakým je železnice. Siegl doplnil vystoupení především o sdělení, že se v dotčené 
oblasti živí 1 500 obyvatel těžbou břidlice, přičemž ročně vyprodukují zboží
za půl milionu zlatých.30 V na počátku roku 1885 byla předložena v říšské radě 
nová petice Horního Benešova ve věci opavsko-benešovské lokálky. Benešovští 
se patrně obávali, že Severní dráha Ferdinandova, pro kterou byla v parlamentě 
připravována nová koncese, bude chtít na výstavbě ušetřit a postaví lokálku 
jen jako úzkorozchodnou.31 Obavy se však ukázaly nakonec jako liché. V nové 
koncesi z roku 1886 musela převzít společnost Severní dráhy řadu omezujících 
závazků, mimo jiné i výstavbu nových lokálních spojů. V dubnu 1890 byla pro 
Severní dráhu vydána koncese na stavbu tratí Opava – Horní Benešov, Suchdol 
nad Odrou – Budišov nad Budišovkou a Suchdol – Fulnek. V koncesi bylo mimo 
jiné stanoveno, že se Severní dráha zavazuje nejpozději do půl roku předložit 
podrobné plány na všechny tři tratě a za dalšího půldruhého roku má dojít
ke zprovoznění lokálních tratí.32

Na lokálku Opava – Horní Benešov pak navazoval plán lokální trati 
Horní Benešov – Bruntál – Andělská Hora – Malá Morávka – Karlova Studánka. 
Mělo jít o strategicky výhodné spojení Opavy s Bruntálem a pokračování do Kar-
lovy Studánky mělo umožnit rychlé spojení Opavy s turisticky vytíženou oblastí 
Slezska. Projekt předložila městská rada města Bruntálu a v parlamentu ho 
prezentoval v roce 1895 právě poslanec Menger. Ten pak následně zastával zákon 
o podporovaných lokálkách pro rok 1895, kde figurovala i trať Bruntál – Horní 
Benešov.33 Plán spoje Bruntál – Horní Benešov však potkal osud mnoha dalších 
místních drah na Opavsku: zůstal realizován pouze na papíře.34

Max Menger vystoupil také v debatách, týkající se velkých železničních 
společností, případně jejich postátňování či fúzí. V únoru roku 1876 se zapojil

28  Okrajově se také zapojil v roce 1876 do debaty ohledně obnovení výstavby Opavsko-trenčínské 
dráhy, jejíž projekt Moravsko-slezská centrální dráha nemohla po vypuknutí hospodářské kri-
ze v roce 1873 realizovat. 

29  ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 459, inv. č. 
3744.

30  Stenographische Protokolle. IX. Session, VIII. Band, s. 7309–7310.
31  Stenographische Protokolle. IX. Session, XIII. Band, s. 13640, text petice s. 13641–13642.
32  Dráha pak byla zprovozněna k 29. červnu 1892.
33  Stenographische Protokolle. XI. Session, XIV. Band, s. 17134, Band XV., s. 19289–19291.
34  Srovnej LÁZNIČKA, Z.: Příspěvek k historii železničních projektů ve Slezsku. In: Slezský sbor-

ník 47, 1949, s. 119–120. Z jiných pramenů HRČEK, R.: Nerealizované projekty železničních 
tratí směřujících do Krnova. In: Vlastivědné listy 28, č. 1, 2002, s. 17–18.
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do debaty o návrhu zákona týkajícího se fúze Moravské pohraniční dráhy 
a Moravské severní dráhy. Vedle několika faktických poznámek neopomněl 
připomenout povinnost, kterou na sebe vzala Severní dráha Ferdinandova 
při zisku privilegia na výstavbu Moravsko-slezské severní dráhy v roce 1867. 
Tehdy se totiž zavázala vystavět pokračování dráhy ze Šternberka na pruskou
hranici s návazností na pruskou železniční síť. Podle Mengera nastal vhodný 
čas na vypracování příslušné studie spojení Moravsko-slezské severní dráhy 
s Jesenickem.35 V následujícím roce proběhla debata ohledně částečné změny 
smluv uzavřených se společností Jižní dráhy, ve které se Menger také značně 
angažoval.136 V roce 1884 pak vstoupil okrajově do jednání o postátnění Dráhy 
korunního prince Rudolfa a Vorarlberské dráhy.37 Mnohem výrazněji však vystu-
poval v debatách o udělení nové koncese pro Severní dráhu císaře Ferdinanda. 
Debaty totiž probíhaly několik let a rozdělovaly jak veřejnost, tak samotné poli-
tiky na dva nesmiřitelné tábory.

Poslanec Menger vystoupil při prvním čtení zákona týkajícího se Severní 
dráhy Ferdinandovy v roce 1884 a zastával v něm opoziční názory. Dle jeho vlast-
ních slov se jednalo o předlohu, jež byla nejdůležitější za poslední desetiletí, 
avšak vláda situaci nezvládla a její předlohu nelze než odmítnout. Ve svém vy-
stoupení označil možnost ukončení privilegia Severní dráhy za šťastnou náhodu, 
jíž je třeba využít. Vláda však podle jeho názoru jednání ohledně Severní dráhy 
znesnadňovala, podávala nedostatečné informace a vybírala si ty právní posudky, 
které mluvily ve prospěch Severní dráhy. Proto se stavěl za to, aby právní analý-
zu celé věci vypracovalo hned několik právních expertů z rakouských universit, 
nejvyššího soudu apod. Také se mu nelíbil poněkud přehlíživý pohled vlády na 
přepravní tarify Severní dráhy, na jejichž výši si stěžovala snad celá veřejnost. 
Vláda se podle Mengera sice tarify zabývala, ale nehodlala udělat mnoho pro 
jejich snížení. Ve finále označil předlohu jako lichvářskou, kterou je třeba smést 
ze stolu.38 Stejně kritický názor zastával Menger také ve vídeňském městském 
zastupitelstvu, kde se intenzivně projednávala otázka Severní dráhy v roce 1884. 
Na zasedání bylo poukázáno především na skutečnost, jak vysoké přepravní tarify 
na uhlí, obilí a železo poškozují vídeňské obyvatele a podnikatele.39

V březnu roku 1889 pak Menger interpeloval ministra obchodu ve věci 
slevy obilních tarifů na Severní dráze Ferdinandově. Severní dráha a některé 
další dopravní společnosti (Rakouská státní dráha, Dráha Karla Ludvíka a Dráha 
Lvov – Černovice) se totiž zavázaly poskytnout zlevněný tarif na obilí pro mlýny, 
které přepraví minimálně tisíc tun obilí na vzdálenost větší než 600 km. Takové 
množství a na tak velkou vzdálenost však přepravovalo jen několik největších 
mlýnů v zemi. Menger se však jako v jiných případech zastal malých a středních 
podnikatelů, kteří neměli šanci získat podobnou slevu. Z následné odpovědi 
ministra je zřejmé, že dopravní společnosti nehodlaly v tomto bodě ustoupit. 

35  Stenographische Protokolle. XI. Session, X. Band, s. 15887. 
36  Stenographische Protokolle. VIII. Session, VIII. Band, s. 8223–8231 a 8241. 
37  Stenographische Protokolle. IX. Session, IX. Band, s. 11642.
38  Stenographische Protokolle. IX. Session, XII. Band, s. 12610–12616.
39  Bericht der zur Berathung der Nordbahnfrage eingesetzten Kommission des Wiener Gemein-

derathes. Wien 1884. Uloženo in: ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská ko-
mora Olomouc, kart. 442, inv. č. 3620.
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Především obchodní a živnostenské komory navrhovaly snížit kvótu na 300 tun. 
Přepravci však tvrdili, že mají spočítáno, že mlýn se spotřebou 300 tun obilí ročně 
odebírá obilí jen ze svého bezprostředního okolí, a není tudíž potřeba obilné tarify 
nijak snižovat.40

V roce 1885 se také účastnil debaty o finančních prostředcích pro ga-
rantovanou železniční síť Rakouské severozápadní dráhy. Ve svém vystoupení se 
zcela ve shodě se svými politickými postoji postavil proti vyplacení celé požadované 
částky s odkazem na skutečnost, že část prostředků si může garantovaná dráha 
přispívat z vlastních finančních zdrojů, resp. přebytků.41

Vedle debaty o odkupu tratí Rakouské společnosti místních drah se 
účastnil aktivně též debaty o odkupu České západní dráhy, Moravské pohraniční 
dráhy a Moravsko-slezské centrální dráhy v roce 1894.42 Tak jako v předchozím 
případě vystupoval Menger jednoznačně pro postátnění z několika důvodů. Nejen 
že viděl v odkupu drah dobrý obchod, ale především viděl kladný dopad zestátnění 
na hospodářské poměry země. Postátnění mělo vést ke snížení železničních tarifů 
v dotčené oblasti a mělo nastartovat také novou výstavbu lokálních drah.

Od roku 1897, kdy byl poprvé zvolen za volební kurii severomoravských 
měst Nový Jičín, Štramberk, Příbor, Moravská Ostrava, se parlamentních debat 
ohledně železnic zúčastnil jen zcela okrajově.43 Po svém zvolení do výboru pro 
stavbu vodních cest v roce 1901 předložil několik návrhů ohledně výstavby 
vodních kanálů. Jeho široký rozhled dokumentují interpelace ve věcech stávek 
horníků, studia žen na právnických a lékařských fakultách apod. Velká část jeho 
činnosti se koncentrovala na oblast, za kterou byl zvolen. Prosazoval vybudování 
ochranných opatření proti povodním v Moravské Ostravě, interpeloval ve věci 
převzetí okresní silnice Slezská Ostrava – Frýdek – Staré Hamry státní správou či 
výstavby nové poštovní budovy v Moravské Ostravě.

Na příkladu politické činnosti poslance Dr. Maxe Mengera je dobře 
patrné, jak velký vliv sehrávala nejvyšší politika v praktické realizaci jednot-
livých železničních projektů. Především Opavské Slezsko vděčí za uskutečnění 
hned několika lokálních drah usilovné činnosti tohoto poslance. V případě Maxe 
Mengera lze hovořit o všestranně zaměřeném politikovi, který vedle svých velkých 
politických témat rozvíjel úsilí o povznesení kraje, v němž sice nežil, ale jejž 
dlouhodobě zastupoval v nejvyšším zákonodárném orgánu monarchie.

40  Stenographische Protokolle. X. Session, IX. Band, s. 11437. Totéž Band X., s. 12415–12416. 
41  Stenographische Protokolle. X. Session, I. Band, s. 441–442.
42  Stenographische Protokolle. XI. Session, XIII. Band, s. 16085–16088.
43  Např. interpelace ministra železnic ve věci poškozování zásilek na železnici z roku 1906.
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Zusammenfassung

Dr. Max Menger im Wirbel der Eisenbahnverhandlungen im Reichsrat 1871-1907

Petr Popelka

Auf den Schicksalen von Max Menger, des bedeutenden Politikers, Advokaten und 
Volkswirtes, können wir folgen, was für ein Einfluss spielte die Hochpolitik bei der Ausführung 
des Projektes der Eisenbahnen. Max Menger, in den Jahren 1874-1897 der Abgeordnete im 
Reichsrat für den Wahlbezirk Jägerndorf – Freiwaldau – Olbersdorf, unterstützte langfristig das 
Streben um den Ausbau der Eisenbahnen im Gebiet des westlichen Schlesiens auf dem parla-
mentarischen Boden. Seine häufige Interpellationen und Auftritte hinwiesen auf die kritische 
Verkehrssituation in dem westlichen Schlesien und er trug so zu der Ausführung der einigen 
wesentlichen Bahnanschlüsse bei. Im Fall von Max Menger kann man über  den allseitigen
orientierten Politiker reden, den neben seinen großen politischen Themen auch um den Anstieg 
des Bezirkes sich bemühte. In diesem Bezirk lebte er zwar nicht, aber er vertrat ihn langfristig in 
dem höchsten gesetzgebenden Organ der Monarchie.

(překlad Lenka Králová)
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CHARITATIVNÍ ČINNOST Msgre RUDOLFA NEJEZCHLEBY

MILOŠ KOUŘIL

Dne 7. prosince 1897 přichází do Moravské Ostravy mladý, nedávno 
vysvěcený novokněz P. Rudolf Nejezchleba. Nastupuje do funkce kooperátora, což 
byla běžná nejnižší příčka v církevní správě diecézního kněze. Příchod rodáka ze 
zemědělské rodiny v nevelké vesnici do největšího průmyslového centra v habsbur-
ské monarchii a vcítění se mladého klerika do tamní komplikované národnostní 
směsice i složité sociální situace, projevující se též růstem kriminality, zjevné bídy 
hmotné i morální a apatií vůči chuďasům a sirotkům, nebylo jistě snadné.

Rudolf Nejezchleba se narodil dne 20. dubna 1873 v Bohuslavicích 
nedaleko Zlína, které byly přifařeny do Březnice. Gymnázium vystudoval v Uher-
ském Hradišti a bohosloveckou fakultu v Olomouci, na níž získal v roce 1902 
doktorát teologie na základě disertační práce o sv. Janu Nepomuckém. Na kněze 
byl ordinován 5. července 1897 arcibiskupem ThDr. Theodorem Kohnem, svým 
krajanem, rodákem z Březnice. Ten jej hned po vysvěcení ustanovil kooperátorem 
v Cotkytli, po pěti měsících – jak již víme – v Moravské Ostravě.

Tam byl ke dni 4. října 1899 jmenován zatímním katechetou na českých 
dívčích měšťanských školách a k 1. červenci 1903 katechetou na českém 
matičním (později státním) českém gymnáziu.1

Záhy poznal tíživou situaci sirotků a opuštěných dětí, mravní ohrožení 
dívek přicházejících do velkoměsta hledat práci hlavně jako služky, pomoc 
potřebovali též staří a nemocní. Na R. Nejezchlebu nejvíce zapůsobila bezbrannost 
dětí. Ty navíc byly ohroženy germanisací, kterou intenzivně prováděly německé 
radnice a vedení velkých průmyslových podniků, hlavně Vítkovických železáren. 
V roce 1909 ze 7 mateřských škol byly 4 německé, přitom podle sčítání lidu v roce 
1910 k německé národnosti se přihlásilo 31,2% obyvatelstva.2

R. Nejezchleba brzy seznal, že individuální pomoc nestačí, ale že je potřeba 
ji organizovat. Proto se svými duchovními spolubratry i s dalšími obětavci založil 
v roce 1908 „Spolek Ludmila ku zřízení a vedení lidumilných ústavů v Moravské 
Ostravě.“ Tomuto aktu předcházela likvidace spolku s totožným pojmenováním, 
Spolku pro vydržování ústavu Ludmila v Brumově nad Vláří, vzniklého v roce 
1906.3 U zrodu nového spolku stáli hlavně P. Nejezchleba a P. Františe Dovrtěl. 
V roce 1913 byl přezván nejprve na „Sirotčí spolek“, potom na „Okresní sirotčí 
spolek v Moravské Ostravě.“ Když v roce 1921 vznikaly v republice „Okresní péče 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  Zemský archiv, pobočka Olomouc (= ZAOl), fond Arcibiskupská konsistoř, úřední kniha
č. 106, rukopisný katalog kněžstva. Nejezchlebův osobní spis se nenachází ve fondu „Arcibis-
kupství Olomouc“, ani v archivu metropolitní kapituly v Olomouci.

2  JIŘÍK, K.: Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, s. 204, 586.
3  ZAO1, fond Rudolf Nejezchleba (= Nejezchleba), kart. 9, inv. č. 35.
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o mládež“, v Moravské Ostravě byla OPM vytvořena z tohoto spolku, který jí dal 
své pracovníky, úřední místnosti i finance, podařilo se mu však uhájit vlastnictví 
svých četných budov, jež po dva roky spravovalo zvláštní kuratorium „Ludmila.“ 
Toto kuratorium pak reasumovalo dřívější stanovy a proměnilo se roku 1931 
v „Dobročinný spolek Ludmila v Moravské Ostravě.“4

Obdivuhodnou složku činnosti „Ludmily“ tvořilo budování charitativních 
zařízení a ústavů. I jejich stručný přehled je dokladem nezměrné obětavosti členů 
spolku a jeho příznivců. Hned v roce založení spolek otevřel první z Ludmiliných 
zařízení.
1.  Dívčí sirotčinec pro třicet dětí v pronajaté obecní budově staré školy v Nové 

Vsi u Moravské Ostravy (od roku 1971 místní část Ostravy).
2.  V roce 1910 byl otevřen dívčí sirotčinec v Mariánských Horách (pozdější část 

Moravské Ostravy) pro čtyřicet dětí.
3.  Téhož roku v Mariánských Horách zahájila činnost stravovna chudých 

školních dětí.
4.  V budově kongregace sester sv. Kříže byl otevřen sirotčinec v Háji - Chabičově 

u Opavy. Byl to první český sirotčinec ve Slezsku, který vedla a udržovala 
„Ludmila“ od 2. února 1912 do 15. srpna 1915.

5.  V nově zakoupené budově v Mariánských Horách zahájil činnost v roce 1914 
chlapecký sirotčinec pro třicet pět dětí.

6.  Ještě před převratem v roce 1918 koupil spolek novou budovu v Moravské 
Ostravě ve Střelniční ulici za 115 000 K pro 25 osiřelých chlapců a 25 
osiřelých dívek.

7.  V klášterní budově (šlo zřejmě o kongregaci Chudých školských sester pro 
ochranu Matky Boží – de Notre Dame) v Moravské Ostravě byl otevřen útulek 
pro služky v 1etech 1923-1928. Bylo v něm poskytnuto 1 112 služebným 
9 439 noclehů se stravou. V roce 1928 byl přeložen – viz položka č. 12.

8.  V roce 1924 spolek založil na Ostravsku první českou stálou zotavovnu v Li-
tultovicích u Opavy v budově spolku „Feriálních kolonií“ pro třicet zakrnělých 
dětí.

9.  Pro zajištění aprovizace a výcvik dorostu v zemědělském hospodářství byl 
„Ludmilou“ v roce 1925 zakoupen zbytkový statek v Háji - Smolkově u Opavy 
s 34 hektary půdy, když předtím prodala všechny své čtyři budovy v Marián-
ských Horách, odkud své svěřence přemístila do Smolkova. Na statku byla 
drůbežárna (350 kusů), kravín (24 kusy), vepřín (40 kusů) a čtyři koně.

10.  V Háji - Smolkově adaptacemi a přístavbou postupně otevřela Sirotčí útulny, 
zvaná též Sirotčí zátiší, pro 30 chlapců a 30 děvčat, Dívčí domov pro dospívající 
dívky, budoucí pomocnice v hospodářství a v domácnosti, Ozdravovnu pro 
děti tělesně slabé, chudokrevné, trpící nechutenstvím a podvyživené ve věku 
od 3 let do 14-15 roků (80 míst) a zároveň prázdninovou osadu s kapacitou 
120 míst a útulek batolat. Tyto ústavy odevzdala veřejnosti k desátému výročí 
republiky. Svěcení budovy provedl dr. Nejezchleba 28. září 1928.5

11.  V Místku, v darované vile s velkou zahradou i polem, spolek v roce 1928 
otevřel útulek pro batolata a jesle (20 míst).

4  Tamtéž. V příloze se nacházejí stanovy tohoto Dobročinného spolku, které byly schváleny 
Zemským úřadem v Brně 18. 6. 1931 č. 21.778/V.1931

5  Nejezchleba, kart. 8, inv. č. 31.
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12.  Péči o dívky projevila „Ludmila“ v roce 1928 otevřením útulku pro třicet 
pomocnic v domácnosti v Moravské Ostravě ve vlastním domku na Střelniční 
ulici.

13.  Současně tam otevřela bezplatnou zprostředkovatelnu práce, kam přišlo 
průměrně 1 500 uchazeček ročně.

14.  Vrcholem činnosti spolku bylo zřízení „Sociálního domu Ludmila“ v cen-
tru Moravské Ostravy.6 Do vínku mu věnoval velké stavební místo, vyho-
tovené plány a nasbíraný počáteční kapitál 200 000 Kč. Slavnost položení 
a posvěcení základního kamene se konala 7. března 1930, dům byl otevřen již 
20. září příštího roku. Umístnil v něm svou kancelář, redakci a administraci 
časopisu Ludmila, studentskou mensu, poskytující denně levné a kvalitní 
obědy, lidovou kuchyni, vydávající domácí obědy za režijní příspěvek členům 
stravovacího odboru Ludmily, útulek pro pomocnice v domácnosti, poskytu-
jící noclehy a stravu, zprostředkovatelnu práce, studentský domov pro chudé 
či z daleka dojíždějící studenty, útulek pro chlapecké a dívčí sirotky, od roku 
1933 útulek pro nezaměstnaný dívčí dorost.7

15.  V roce 1932 zakoupila dům v Moravské Ostravě, v kterém byla zřízena tzv. 
ochranovna zvláště pro provinilou mládež.8

16.  Ve Smolkově vystavěl spolek v roce 1934 nový starobinec pro 20 žen 
k dočasnému i k doživotnímu zaopatření.

Neméně důležitou složkou činnosti „Ludmily“ byly četné dobročinné 
akce, kurzy a poradny, které rovněž organizoval dr. Nejezchleba. Tak v Marián-
ských Horách ve vlastní budově působila tzv. pomocná šicí škola pro dívky 
v letech 1913-1917. Dvacet stálých žákyň tam šilo prádlo a šaty. Tamtéž se v roce 
1913 konaly prázdninové dvouměsíční kurzy šití s třiceti účastnicemi a téhož 
roku tam byla v provozu tzv. večerní pracovna šití pro chudé ženy s devadesáti 
frekventantkami.

Spolek se postaral též o zřízení dvou denních útulků pro školní děti, 
jsoucích za války bez dohledu. Útulek v Mariánských Horách, založený v roce 
1916, měl kapacitu padesát dětí, o rok později ustavený v Moravské Ostravě 
v klášterní budově, se postaral o šedesát dětí.

„Ludmila“ pamatovala též na budoucí a mladé matky a chtěla tak 
čelit vysoké kojenecké úmrtnosti. V roce 1917 pro ně uspořádala bezplatné 
kurzy v Národním domě v Moravské Ostravě, kterých se účastnilo celkem 207 
žen. Následujícího roku zřídila bezplatnou poradnu a zajistila sociální pomoc 
pro matky a kojence v Moravské Ostravě. Pro ně byl založen zvláštní odbor při 
„Ludmile“ – Ochrana matek a kojenců. Ten měl záhy ve své péči přes 400 matek. 
V celé ostravské oblasti bylo později zřízeno 17 „Ochran“ s deseti lékařskými 
poradnami pro tisíce matek. Byly poté přičleněny k Okresní péči o mládež a v roce 
1928 byl z nich vytvořen samostatný spolek, který v roce 1930 vystavil definitivní 

6  Objekt byl postaven na rohu Kratochvílovy ulice č. 3 a Všehrdovy ulice č. 1.
7  NEJEZCHLEBA, R.: Jubileum ostravské „Ludmily“. In: BREJCHA, L.: Pamětní spis o Katolic-

ké charitě (Milosrdné lásce) v zemi Moravskoslezské. Přerov 1930, s. 82, 84. NEJEZCHLEBA, 
R.: Dílo křesťanské charity na Ostravsku (= Dílo). Moravská Ostrava 1935, s. 4-5, 7, 11-12. 
Nejezchleba, kart. 8, inv. č. 31.

8  Nejezchleba, kart. 1, složka 3.
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útulek kojencům pod názvem „Masarykův ústav pro matky a kojence v Moravské 
Ostravě-Zábřehu".

Rozvoj charitní činnosti ochromila nejprve 1. světová válka a její
důsledky. Nebylo možné pokračovat v budování nových zařízení. „Ludmila“ 
musela podporovat rakouský válečný Červený kříž a četné „válečné fondy“, 
poskytnout přístřeší evakuovaným polským sirotkům a jejich ošetřovatelkám či 
aspoň zprostředkovat podpory rodinám vojáků, kteří museli narukovat na frontu, 
postarat se o dary obuvi a šatstva potřebným dětem. Pořídila i truchlivý seznam 
válečných sirotků, který v okrese vzrostl na 816 dětí.9

V poválečné době pomáhala potravinami a šatstvem potřebným dětem 
americká pomoc ve výši 20 milionů Kč. Dr. Nejezchleba předsedal 1919-1921 
v této pomoci pro území Ostravska, Těšínska a Opavska. Denně tam na 4 000 dětí 
dostávalo americké kakao, kondenzované mléko a další potraviny. Podvyživeným 
dětem v republice přispěl též papež Benedikt XV. darem 3,5 milionů korun, 
získaných ze zahraničních sbírek. I zde se o spravedlivé rozdělení pomoci na 
Ostravsku staral R. Nejezchleba.10

Velké starosti tomuto dobročinnému spolku přinesla hospodářská krize, 
která v republice vypukla v plné síle v roce 1931. Ve svých důsledcích mimo jiné 
znemožnila výstavbu dalších charitativních ústavů.

Dlouholetý a obětavý předseda „Ludmily“ dr. Rudolf Nejezchleba 
se ovšem ve své charitní činnosti nemohl obejít bez spolupracovníků, kteří 
působili hlavně v Ostravě a okolí. Zde můžeme uvést jen ve výběru jejich jména, 
např. P. Jan Stavěl, kaplan ve Vítkovicích, posléze světící biskup v Olomouci, 
P. František Dovrtěl, spoluzakladatel a pokladník „Ludmily“, P. Jan Boxan, tajem-
ník Okresní péče o mládež, P. Antonín Zamazal, šéfredaktor obdeníku „Ostravský 
kraj“ a mnoho dalších, jejichž památka by neměla zaniknout.

Všechny výše uvedené stavby i zmíněné kurzy a poradny byly vesměs 
hrazeny výhradně z peněz, jež spolek vybral od dobrodinců. Většinu financí 
obstaral uvedený předseda spolku. Peníze získávala „Ludmila“ rozesíláním 
letáků, pořádáním besídek, divadelních představení, koncertů a přednášek, 
hodně pomáhaly též výzvy z kazatelen. Velký ohlas měly především u žen a dívek. 
Pravidelně přispívali podle možností členové spolku, kterých bylo v nejtěžším roce 
války 1918 1 056.11 Na pomoc vydala „Ludmila“ trpícím dětem i dospělým od 
svého založení do 31. prosince 1934 jen v penězích (s přepočtem rakousko-uher-
ské měny) 10 799 443 Kč,12 do roku 1940 vydala 18,5 milionů korun.13

Důležitým pojítkem mezi výborem a členstvem spolku i zájemci o je-
ho činnost se stal časopis „Ludmila“. V letech 1913-1925 měl podtitul Časopis 
věnovaný ochraně opuštěných dětí a sirotků vůbec a zvláště na Ostravsku. 
Podnázev i vydavatele několikrát změnil.14 Po souhlasu dr. Nejezchleby se 
předsednictvo Arcidiecésní charity v Olomouci rozhodlo 16. března 1940 převést 

9  NEJEZCHLEBA, Dílo..., s. 6.
10  Tamtéž, s. 8.
11  Tamtéž, s. 7.
12  Tamtéž, s. 13.
13  Nejezchleba, kart. 8, inv. č. 31.
14  Změny podtitulu a vydavatele viz TOPOĽSKÁ, L. - ŽENOŽIČKOVÁ, L.: Soupis moravských ča-

sopisů do roku 1945 ve fondech SVKO1. Olomouc 1965, s. 221.
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jej do své správy a majetku.15 Redaktorem časopisu byl, jak jinak, dlouho 
dr. Nejezchleba, který do něj též hojně přispíval.

Vydatnou a obětavou pomoc v charitativní práci na Ostravsku posky-
tovaly řeholnice, členky různých kongregací, především Chudé školské sestry pod 
ochranou Matky Boží (de Notre Dame) svou činností v Moravské Ostravě, Místku, 
Smolkově - Háji, ve Štemplovci, dále Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského 
v Místku, v Orlové a v Slezské Ostravě, o ošetřování nemocných v rodinách 
a o ubytování a stravování osamělých dívek a starých žen se staraly Sestry sv. 
Kříže, Těšitelky Božského Srdce Páně poskytovaly bezplatnou ošetřovatelskou 
a zdravotní službu chudým, nemocným a opuštěným, nelehkou práci v Ostravě-
Přívozu měly Chudé sestry sv. Františka pro ošetřování choromyslných. 
Z mužských kongregací působili v Moravské Ostravě redemptoristé, kteří v roce 
1934 podporovali 1 815 osob, o mládež se tamtéž starali členové salesiánské kole-
je. Nejsou zde uvedeny řeholnice, jež pracovaly v 7 ústavech a nemocnicích, které 
patřily státu, obcím, nebo závodům.

Velkou změnu v životě msgre. Nejezchleby mu přinesl rok 1937. Stal 
se sídelním kanovníkem metropolitní kapituly v Olomouci, a proto se z Ostravy 
odstěhoval do Olomouce. Tam měl již od roku 1917 funkci auditora arcibiskup-
ské konsistoře. Dne 10. března 1937 olomoucký arcibiskup Leopold Prečan zřídil 
diecézní charitní radu a do jejího pedagogického odboru jmenoval mimo jiné
R. Nejezchlebu. V letech 1938-1949 byl prosynodálním soudcem arcibiskup-
ského církevního soudu, od 8. června 1946 se stal členem hospodářské správy 
arcibiskupského semináře, v letech 1945-1946 byl členem církevní očistné 
komise českých a německých kněží při arcibiskupské konsistoři, od roku 1948 se 
stal zástupcem preláta – kustoda, 30. června vydal Státní úřad pro věci církevní 
souhlas k jeho instalaci na preláta-kustoda, 1. září 1950 byl jmenován proboštem 
olomoucké kapituly, ale až 25. října 1954 se mohl stát proboštem a zástupcem 
uprázdněného kapitulního děkana.

V závěru života přijal jistě s bolestí dvě smutné zprávy. Na samém konci 
2. světové války byl bombardován Sociální dům v Moravské Ostravě a v dub-
nu 1945 letecký nálet těžce poškodil zámek ve Smolkově s charitními ústavy 
„Ludmily“. Bezmocně musel přihlížet k nucenému ukončení činnosti milovaného 
spolku „Ludmila“. Dne 12. prosince 1952 se konala schůze jejího správního 
výboru. Podle zákona č. 249/49 Sb. ve znění vládního nařízení č. 154/50 a záko-
na č. 68/51 Sb. byla „Ludmila“ takzvaně začleněna do Ústřední České katolické 
charity v Praze.

Dovedl reagovat na podněty ze zahraničí, když psal o „bezvěrcích 
ruských a novopohanech německých“ či o „diktátorském režimu německém“. 
Všímal si též otázek domácích, když na valné hromadě Ostravské matice chrá-
mové hovořil 18. března 1946 o potřebě nových kostelů v Moravské Ostravě a kde 
navrhl, aby „budoucí počiny byly konány v zájmu zřízení potřebného biskupství 
v oblasti expositury ZNV v Moravské Ostravě.“16

Za jeho impozantní charitativní činnost dostalo se mu též uznání. V roce 
1927 obdržel titul monsignora, v roce 1914 byl poctěn Českou akademií pro vědy, 

15  Nejezchleba, kart. 8, inv. č. 35.
16  Nejezchleba, kart. 8, inv. č. 34.
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slovesnost a umění za šlechetné činy vlastenecké a lidumilné a byl též vyzna-
menán odměnou Riegrova fondu částkou 1 000 Kč, jež věnoval sirotkům. Jeho 
jméno nenajdeme v žádné encyklopedii. Zemřel v Olomouci v úctyhodném věku 
22. května 1961.

Zusammenfassung

Die charitative Tätigkeit Msgre Rudolf Nejezchleba

Miloš Kouřil

Msgre ThDr. Rudolf Nejezchleba (1873-1961) wirkte in den Jahren 1897 – 1937 
in den Schulen in Mährisch Ostrau. Als er die Not der dortigen Weisen und sozialschwachen 
Erwachsenen erkannte, gründete er im Jahr 1908 den Wohltätigkeitsverein „Ludmila“. In 
der Mitarbeit mit diesem Verein baute er in Ostrau und Umgebung unter anderem auch die 
16 Sozialeinrichtungen, weiter gegenüber großer Sterblichkeit der Säuglinge 17 ärztliche 
Beratungsstellen für die Mütter und Kinder aus. Er sammelte die notwendige Geld von den 
Wohltäter. „Ludmila“ gab von der Gründung des Vereines bis das Jahr 1940 die 18, 5 Millionen 
Kronen aus. Die weiblichen Kongregationen halfen ihm sehr in seiner charitativen Arbeit. Im 
Jahr 1937 ging er nach Olmütz als Kanoniker des dortigen Metropolitankapitels weg, in dem er 
als Propst der zweiten höchsten Stellung vom Jahr 1952 bewältigte. R. Nejezchleba gehörte unter 
bedeutende und opferwillige Arbeiter in der charitativen Tätigkeit in Ostrau und Umgebung.

(překlad Lenka Králová)
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JULIUS RÜTGERS, FRITZ VON FRIEDLÄNDER-FULD A CAESAR WOLLHEIM
ANEB TŘI KRÁTKÉ ŽIVOTOPISY ŘÍŠSKONĚMECKÝCH PODNIKATELŮ 

PŮSOBÍCÍCH V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU*

ALEŠ ZÁŘICKÝ

Jelikož tento sborník není obyčejným souborem prací pedagogů ka-
tedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a spřátelených vědeckých 
pracovišť, ale je věnován životnímu jubileu jednoho z jejich zasloužilých a dlouho-
letých členů, profesoru Lumíru Dokoupilovi, objasnil bych rád již v úvodu, proč 
jsem za námět tohoto skromného „dárku“ zvolil právě několik krátkých životopisů 
předních říšskoněmeckých podnikatelů druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Nezřídka, když procházím dlouhou ne právě nejlépe osvětlenou chodbou 
ve čtvrtém patře bývalého hotelu Slavie, kde již více než deset let sídlí katedra his-
torie, potkávám distingovaného, elegantně oblečeného staršího muže v brýlích, 
který vždy s úsměvem ale někdy trochu jízlivě zapřede hovor na téma posledních 
úspěchů či neúspěchů ostravského Baníku, či o tom, jak byl po sedmnáct let tajem-
níkem katedry (kéž by se této záviděníhodné funkce s energií sobě vlastní ujal 
znovu). Takřka vždy se ale jako Ariadnina nit labyrintem jeho mozkových závitů 
proplétá myšlenka, jež nemůže vyústit v nic jiného než v otázku: „Tak co Aleši, 
máte už hotovy biogramy pro biografický slovník?“ či snad ještě lépe mezi slovy 
jasně znějící ponouknutí „Sedmnáctého je uzávěrka a ještě nám deset biogramů 
chybí...“

Tak už jen sedm, pane profesore!

RÜTGERS, Julius, velkopodnikatel v chemickém průmyslu, * 11. 7. 1830 
Bensberg (Bergisch Gladbach-Bensberg, spolková země Severní Porýní-
Vestfálsko, Německo), † 6. 8. 1903 Berlin (Německo)

Byl synem pruského královského katastrálního kontrolora Martina 
R., který se od konce třicátých let podílel jako geograf na budování železniční 
sítě v Porýní a Porúří. Poměrně brzy opustil školu a odešel do Horního Slezska, 
kde pracoval jako dobrovolník na statku Wilków u Vratislavi (Polsko). Ve věku 
pouhých 18 let získal místo správce na statcích bratří Schöllerů u Vratislavi. 
O rok později Slezsko opustil a vrátil se do Porúří, kde se po vzoru otce, který 
1847 založil v Neuss am Rhein (Německo) první moderní německý závod na 
impregnaci dřeva, zapojil do tehdy velice výnosného železničního podnikaní. 1849 
založil v Essenu (Německo) továrnu na impregnaci železničních pražců, telegraf-
ních sloupů apod. Impregnace spočívala v moření dřeva kamenouhelným dehtem 
a impregnačními oleji dle patentu Angličana Johna Bethella. Položil tak základy 
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„Rütgers Werke“, které jako rozvětvená nadnárodní společnost existují dodnes. 
1854 přenesl těžiště svého podnikání znovu do Slezska, kde se začala budovat 
hustá železniční síť, a 1856 podepsal důležitý kontrakt s „Oberschlesischen 
Eisenbahn Geselschaft“, což umožnilo další rozmach společnosti. Do konce 19. 
století pak vzniklo 77 impregnačních závodů (48 v Německu a 29 v zahraničí).

Aby nebyl závislý na finančně náročném dovozu dehtového oleje z Anglie, 
zakládal poblíž velkých měst, kde se nacházely plynárny a koksovny, které posky-
tovaly dostatek surového dehtu, závody na jeho destilaci. První podnik tohoto 
druhu založil 1860 na berlínském předměstí Erkner, další pak 1861 v Niederau 
u Drážďan, 1862 v Katovicích, 1873 v Mochbernu (Wrocław-Muchbór, Polsko) 
a Pasingu (München-Pasing, Německo), 1888 Swientochlowicích (Polsko) a 1898 
v Rauxelu (Castrop-Rauxel, Německo). R. závody byly také významným producen-
tem barviv a polotovarů pro výrobu léků a elektrotechnických zařízení a patřily 
k průkopníkům výroby umělých hmot (např. 1910 zahájily jako první výrobu 
bakelitu). 1898 založil spolu s Felixem Valentinem, resp. obchodní komanditní 
společností „Vallentin & Markwaldt“, „Aktiengesellschaft für Holzverwertung und 
Imprägnierung“, do níž vložil některé ze svých závodů. 1902 pak došlo ke spojení 
této akciové společnosti s dosud nezakcionovanou části R. průmyslových podniků 
a ke změně názvu na „Rütgerswerke- Aktiengesellschaft“.

R. pozornosti neušla ani průmyslová centra habsburské monarchie. 
První závod na destilaci dehtu zde byl založen 1869 v Angernu an der March 
u Vídně. Řízení podniku se ujal Juliův bratr a dlouholetý spolupracovník Guido R. 
(* 18. 10. 1832 Koblenz, Německo, † 14. 11. 1892 Ybbs an der Donau, Rakousko), 
který o dva roky dříve přesídlil do Vídně. Druhý závod, který patřil v rámci R. 
průmyslového impéria k nejmodernějším, vznikl 1892 ve Vítkovicích (Ostrava-
Vítkovice). Areál závodu se rozprostíral v katastru obcí Vítkovice a Zábřeh 
nad Odrou (Ostrava-Zábřeh). Původně se v továrně surový dehet destiloval na 
smolu a hmotu k výrobě lepenky, kdežto olej byl odesílán k dalšímu zpracování
do Angernu. Po rozšíření závodu během devadesátých let byla postupně zaváděna 
výroba impregnačních, motorových a topných olejů, střešních nátěrů, ale také 
řady dalších chemikálií, které byly exportovány do celé Evropy, především pak
do Německa, kde byly dále zpracovávány na barviva a léčiva. Na přelomu století 
pracovalo v závodě kolem 100 dělníků. 1892-1914 stouplo množství zpracovaného 
surového dehtu z 5600 tun na 36000 tun. K 1. 1. 1921 pak byl závod dědici Julia 
R. prodán „Komanditní společnosti Julius Rütgers“ se sídlem v Moravské Ostravě, 
která byla výhradním vlastnictvím ostravsko-karvinských těžařů.

Lit.: COLLIN, G. – ORIANS, W.: 150 Jahre Rütgers. Essen 1999 (obsahuje další lit.); LINGEUS, 
T.: Aufbau und Entwicklung der deutschen Teerderivate-Industrie (Inaugural –Dissertation zur 
Erlangung der Doktorwürde einer hohen Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Thüringischen Landesuniversität zu Jena). Heidelberg 1929; PERLICK, A.: Oberschlesische Berg- 
und Hüttenleute – Lebensbilder aus dem Oberschlesischen Industrierevier. Kitzingen/Main 1953, 
202, 282; 75 Jahre Chemieverband – Ein Beitrag zur Industrigeschichte und wirtschaftspolitischen 
einingsbildung in einer erzählenden Darstellung mit ausgewählen Dokumentenzitaten. Frankfurt 
am Main 1952; Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950 IX. Wien 1998, 321 (obsa-
huje lit. ke Guidu R.); Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Praha 2002, 580 
(obsahuje lit. k technickému vývoji R. závodu ve Vítkovicích); PITRONOVÁ, B.: 70 let Urxových 
závodů v Ostravě. Ostrava 1962.
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FRIEDLÄNDER (FRIEDLAENDER), Friedrich Viktor (Fritz), (27. 2. 1906 
povýšen do pruského šlechtického stavu jako FRIEDLÄNDER-FULD), velkoob-
chodník s uhlím a uhelnými produkty, velkopodnikatel v těžebním a chemickém 
průmyslu, * 30. 8. 1858 Gliwice (Polsko), † 16. 7. 1917 zámek Lanke bei Bernau 
(spolková země Braniborsko, Německo)

Pocházel z rozvětvené hornoslezské židovské podnikatelské rodiny. Jeho 
otcem byl zakladatel první hornoslezské velkoobchodní firmy s uhlím „Emanuel 
Friedländer & Co.“ [firma byla založena na počátku 50. let 19. století v Bytomi 
(Polsko) později přesídlila do Hlivic (Gliwice, Polsko)], komerční rada a předseda 
Obchodní komory v Hlivicích Emanuel F., matkou Anna Julie F. z Opolí (Polsko).

V sedmnácti letech vstoupil do služeb rodinné firmy, kterou po otcově 
smrti 1880 převzal, a přenesl její sídlo do Berlína. Aktivity firmy, která se dosud 
specializovala především na obchod s uhlím a uhelnými výrobky a vlastnila 
podíly v řadě hornoslezských důlních společností, nově směřoval také do oblasti 
moderního chemického průmyslu. Provedl kalkulaci týkající se využití zplodin 
a vedlejších produktů vznikajících při koksování a 1884 založil „Oberschlesische 
Kokswerke und Chemische Fabriken“, které se po přeměně na akciovou 
společnost 1890 staly největším podnikem svého druhu v Německu. 1891 zahájil 
poblíž „Julienhütte“ v Bytomi výstavbu první hornoslezské továrny na výro-
bu benzolu. 1903 sloučil v rybnické části hornoslezského revíru důlní závody 
Emma, Johann-Jakob a Anna, v nichž držel rozhodující část kuksů, do „Rybniker 
Steinkohlengewerkschaft“ a spolupodílel se na založení těžířstva „Eminenzgrube“ 
u Katovic (Katowice, Polsko). Aby zajistil zvýšený odbyt uhlí, investoval také 
v dalších průmyslových odvětvích. Byl akcionářem hutního a báňského gigan-
tu „Oberschlesische Eisenindustrie Aktiengesellschaft für Eisenhütten und 
Bergbau“, vlastnil podíly v železárnách „Handtke“ v Czenstochové (Polsko), 
v cementárnách „Silesia“ a v řadě textilek v okolí Opole. Podílel se na založení 
„Oberschlesischen Karbid- und Stickstoffwerke“ v Chorzowě (Polsko) a závo-
du na výrobu karbidu „Prinzengrube“ v Pszczyně (Polsko). Připravovaný pro-
jekt rozsáhlého komplexu na výrobu salicylových barev v Sosnicy (Polsko) se již
vzhledem k F. úmrti uskutečnit nepodařilo.

Vedle pruského Slezska podnikal také v dalších částech Evropy. 
V Dolní Lužici založil „Braunkohlen- und Brikett Industrie A. G.“, spoluzaložil 
„Steinkohlenbergwerks Grodziec“, byl podílníkem „Russische Montan-Industrie 
A. G.“ v ruském záboru Polska a vlastnil podíly v železnorudných dolech v Norsku. 
Po vzoru svého otce, který se již 1871 spolu s Franzem von Millerem zu Aicholzem, 
Karlem Hochstetterem (BSSSM 4., 48-49), Wilhelmem Gutmannem (BSSSM 
2., s. 36-37) a Caesarem Wollheimem podílel na založení „Mährisch-Ostrauer 
Gasbeleuchtungs-Geselschaft“ (akciový kapitál 200000 zl. = 1000 akcií, Emanuel 
F. vlastnil 200 akcií), která provozovala plynárnu v Moravské Ostravě, investoval 
kapitál také v ostravsko-karvinském revíru. 1897 získal pro „Oberschlesischen 
Kokswerke und Chemischen Fabriken A. G.“ od těžířstva „Vladimír Vondráček 
& spol.“ za 10 mil. marek důlní majetek ve Lhotce (Ostrava-Mariánské Hory) 
s právě vyhloubenou jámou Ignát. Nová investice byla spravována pod hlavičkou 
dceřiné společnosti „Mährisch-Ostrauer Steinkohlengewerkschaft Marie-Anne
in Elgoth“. 1899 společnost zahájila geologický průzkum v Nové Vsi (m. č. Ostravy) 
a 1900 započala hloubení jámy Bedřich. Pro špatné geologické poměry však byly 
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1910 práce zastaveny. 1907 získala důlní pole v Přívoze (m. č. Ostravy) a nechala 
na něm vyhloubit jámu Odra. 1910 zaměstnávaly doly a koksovna společnosti 
2720 dělníků a techniků, produkovaly 450 tis. tun uhlí (5,5% těžby OKR) a 250 
tis. tun koksu (13% výroby OKR). 1911 byl důlní majetek „Mährisch-Ostrauer 
Steinkohlengewerkschaft Marie-Anne in Elgoth“ prodán za 15 mil. korun 
„Österreichische Berg und Hüttengesellschaft“. V rámci finančního vyrovnání 
obdržela prodávající strana 7 mil. korun v hotovosti deponovaných u „K. k. priv. 
Allgemeine Österreichische Bodenkreditanstalt Bodenkredit“ a akcie kupující 
strany v nominální hodnotě 8 mil. korun. Ve finančních záležitostech spolupra-
coval Fritz F. zejména s jednou z největších německých bank, „Berliner Handels-
Gesellschaft A. G.“, v jejíž správní radě také zasedal.

Fritz F. se 1891 v Amsterodamu oženil s dcerou bankéře Milly Antonii 
Fouldovou (* 5. 1. 1866 Amsterodam, Holandsko, † 8. 7. 1921 [l.]), s níž měl jedi-
nou dceru Marii-Anne (1892-1973) [1. manželství 1914, John Power Bertram 
Ogilvy-Freeman Mitfort Lord Redesdale 4th (1885-1963), rozloučeno 1915;
2. manželství 1920, Richard von Kühlmann (1873-1948), politik, 1917-1918
ministr zahraničních věcí Německého císařství, rozvedeno 1923; 3. manželství 
1923, Rudolf von Goldschmidt-Rothschild (1881–1962), bankéř]. Vedle 
průmyslových investic vlastnil řadu dalších nemovitostí, mj. městský palác na 
Pařížském náměstí v Berlíně, zámek Lanke bei Bernau u Postupimi (Potsdam, 
Německo), fideikomisní panství Gross-Gorschütz v Ratibořském kraji (dnes 
Gorczyce, Polsko) ad. Na počátku 20. století byla hodnota jeho majetku 
odhadována na 46 mil. marek a výše ročních příjmů na 3,35 mil. marek, což jej 
řadilo na samý vrchol společenských a ekonomických elit císařského Německa. 
1898 konvertoval ke křesťanství a 1906 byl povýšen do šlechtického stavu.
Od 1906 zasedal v panské sněmovně, byl tajným komerčním radou a členem řady 
prestižních berlínských šlechtických klubů a spolků jako např. „Kaiserlichen 
Automobils-Club“. 1905 stál spolu s Rudolfem Hegenscheidtem u zrodu zájmové 
organizace hornoslezských těžařů „Interessengemeinschaft oberschlesischer 
Steinkohlengruben“. Jeho dcerou pak byl 1922 ve Vratislavi (Polsko) založen jím 
již před válkou plánovaný „Kohlenforschungsinstitut“.

Lit.: Neue Deutsche Biographie 15. Berlin 1961, s. 456-457 (obsahuje další lit.); PERLICK, A.: 
Oberschlesische Berg- und Hüttenleute – Lebensbilder aus dem Oberschlesischen Industrierevier. 
Kitzingen/Main 1953, s. 82-83, 248 (obsahuje další lit.); Deutsches biographische Enzyklopädie 
3. München – New Providence – London – Paris 1996; FUCHS, K.: Jüdische Unternehmer im 
deutschen Groß – und Einzelhandel dargestellt an ausgewählten Beispielen. In: MOSSE, W. E. 
[Hrsg.]: Jüdische Unternehmer in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart 1992, 
s. 117-195; MOSSE, W. E.: Jews in the German Economy – The German-Jewish Economic Élite 
1820–1935. Oxford 1987; Týž: The German-Jewish Economic Élite 1820–1935 (A Socio-cultural 
Profile). Oxford 1989; Týž: Die Juden in Wirtschaft und Gesellschaft. In: MOSSE, W. E. [Hrsg.]: 
Juden in Wilhelmischen Deutschland 1890-1914. Tübingen 1976, s. 57-114; PIERENKEMPER, 
T.: Jüdische Industrielle in Oberschlesien im 19. Jahrhundert. In: Jahrbuch der schlesischen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, Breslau 1991, s. 197-220; Týž: Jüdische Unter-
nehmer in der deutschen Schwerindustrie 1850-1933: Vexierbild oder Chimäire? In: MOSSE, 
W. E. [Hrsg.]: Jüdische Unternehmer in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart 
1992, s. 100-118; PRINZ, A.: Juden im Deutschen Wirtschaftleben 1850-1914. Tübingen 1984; 
BUCHTA, D.: Historie dolu Ignát od počátku hloubení v roce 1890 do roku 1945. Ostrava 2000 
(rkp. diplomové práce uložen na katedře historie FF OU); KLADIWA, P.: Obecní výbor Moravské 
Ostravy 1850–1913 (Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé). Ostrava 
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2004, s. 137-143; SYRYČANSKÁ, D.: Historie dolu Odra od počátku hloubení roku 1907 do roku 
1945. Ostrava 2003 (rkp. diplomové práce uložen na katedře historie FF OU); ZÁŘICKÝ, A.:
Moravskoostravští měšťanští podnikatelé na cestě od rodinných firem k nadnárodním 
společnostem (K problematice změn forem podnikání na konci 19. a počátku 20. století). In: 
Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Ostrava 
– Nový Jičín – Příbor 2002, s. 221-249; Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
II. Praha 2002, s. 580 (obsahuje lit. k vývoji moravskoostravské plynárny); Kamenouhelné doly 
ostravsko-karvinského revíru IV. Moravská Ostrava 1929, s. 28-34.

WOLLHEIM, Caesar, velkoobchodník s uhlím a uhelnými produkty, * 21. 4. 1814 
Wrocław (Polsko), † 28. 5. 1882 Berlin (Německo)

Narodil se v rodině hornoslezského židovského obchodníka Samuela 
W. a jeho ženy Henrietty roz. Klitschewski. Před 1840 opustil osadu u huti 
Laura (Laurahütte, Siemianowice Sląskie-Huta Laury), kde rodina žila a odešel
do Berlína. 17. 12. 1840 byl přijat do „Corporation der Berliner Kaufmanschaft“. 
Zabýval se obchodem s obilím, drobným železářským zbožím, železným šrotem 
apod. Specializoval se ale především na obchod s lněnými a bavlněnými výrob-
ky. Jako jeden z prvních rozpoznal význam hornoslezského uhlí pro berlínskou 
aglomeraci a 1856 rozšířil svůj zájem také na obchod s touto komoditou. 1857 
prodělala firma krizi, kterou se ale podařilo překonat díky pomoci bratra Louise, 
obchodníka se železem ve Vratislavi. 1860 již firma figuruje mezi největšími berlín-
skými velkoobchody s uhlím a k 28. 5. 1862 je oficiálně zanesena do berlínského 
obchodního rejstříku. Jako oblast podnikání byl uveden obchod s uhlím, uhelný-
mi výrobky a železem. Během 60. let se W. podařilo získat řadu velkoodběratelů, 
jako např. plynárny ve Špandavě (Berlin-Spandau), Postupimi (Potsdam, 
Německo) a Berlíně, strojírny „Schwarzkopf & Borsig“, chemické závody „Kunheim 
& Co.“, „elektrotechnické závody „Siemens & Halske ad. v Berlíně a okolí. 1865 
uzavřel desetiletou smlouvu s největším hornoslezským obchodníkem s uhlím 
Emanuelem Friedländrem, na jejímž základě vedli napříště obchod v Berlíně 
a Braniborsku na společný účet s rovným dělením zisku i nákladů, což ještě posí-
lilo W. postavení v branži. 1866 pak společně založili plynárnu v Zabrze (Polsko). 
1872 se podílel na založení „Berlin-Anhaltische Maschinenbau A. G.“ v Desavě 
(Dessau, Německo). V následujících letech firma rozšířila oblast své působnosti 
do celého Německa, zejména pak do Horního Slezska, kde se stala dodavatelem 
řady průmyslových závodů, přičemž uhlí odebírala na základě výhradních smluv 
od předních hornoslezských těžařů. Pro zlevnění dopravy pak nechal na Odře
ve Vratislavi zřídit vlastní loděnice s překladištěm.

W. vyvážel hornoslezské uhlí také za hranice Německa, především
do habsburské monarchie a Polského království, kde také investoval svůj kapi-
tál. 1867 se podílel na založení plynárny v Kremži (Krems an Donau, Rakousko) 
a 1871 spolu s Emanuelem Friedländerem, Franzem von Millerem zu Aicholzem, 
Karlem Hochstetterem (BSSSM 4., s. 48-49) a Wilhelmem Gutmannem (BSSSM 
2., s. 36-37) založil „Mährisch-Ostrauer Gasbeleuchtungs-Geselschaft“, která 
provozovala plynárnu v Moravské Ostravě. Akciový kapitál společnosti činil
200 000 zl. rozložených na 1 000 akcií, z nichž Caesar W. vlastnil 200. Ve 
finančních záležitostech spolupracoval zejména s „Dresdner Bank“, jíž byl jedním 
z prvních a největších klientů.

1854 se ve Vídni oženil Caroline Pollackovou († 15. 4. 1910) pocháze-
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jící z významné vídeňské podnikatelské rodiny, s níž měl dvě dcery. Jelikož neměl 
mužského potomka, přijal na podzim 1863 do firmy jako učedníka syna svých 
přátel Eduarda Arnholda (* 10. 6. 1849 Dessau, Německo, † 25. 8. 1825 Berlin, 
Německo), který se přes funkci prokuristy vypracoval až na post společníka, když 
byla k 1. 1. 1875 „Firma Caesar Wollheim – Kohle und Metalle“ transformována 
na veřejnou obchodní společnost. Arnhold pak postupně přebral řízení obchod-
ních záležitostí firmy, zatímco W. se věnoval především burzovním spekulacím.

Lit.: TREUE, W.: Caesar Wollheim und Eduard Arnhold – Die Geschichte einer Kohlen-
Großhandelsfirma von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1925. Tradition – Zeitschrift 
für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie VI/1961, s. 65-87, 97-117; FUCHS, K.: 
Jüdische Unternehmer im deutschen Groß – und Einzelhandel dargestellt an ausgewählten 
Beispielen. In: Mosse, W. E. [Hrsg.]: Jüdische Unternehmer  in Deutschland im 19. und 20. 
Jahrhundert. Stuttgart 1992, s. 117-195; MOSSE, W. E.: Jews in the German Economy – The 
German-Jewish Economic Élite 1820–1935. Oxford 1987; Týž: The German-Jewish Economic Élite 
1820-1935 (A Socio-cultural Profile). Oxford 1989; KLADIWA, P.: Obecní výbor Moravské Ostravy 
1850-1913 (Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé). Ostrava 2004, s. 
137-143; Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Praha 2002, s. 580 (obsahuje 
lit. k vývoji moravskoostravské plynárny).

Zusammenfassung

Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld und Caesare Wollheim
oder drei kurze Lebensgeschichten der reichsdeutschen Unternehmer

wirkenden im Ostrau-Karwiner Revier

Aleš Zářický

Der Artikel ist keine Studie im rechten Sinne, sondern ist die Sammlung der drei 
Lebensläufe abgegrasten in die Form der Biogramme angesetzten in der Zukunft zu der 
Veröffentlichung in „Biographisches Lexikon von Schlesien und Nordmähren“ und wird der drei 
vorderen reichsdeutschen Unternehmer wirkenden im Ostrau-Karwiner Revier gewidmet. Es han-
delt sich um den Großunternehmer in der Chemieindustrie Julius Rütgers, um den Großhändler 
mit Kohle und Kohlenprodukte und Großunternehmer in der Förder- und Chemieindustrie 
Fritz von Friedländer-Fulda und um den Großhändler mit Kohle und Kohlenprodukte Caesare 
Wollheim. Die Lebensläufe wurden hauptsächtlich aufgrund der fremdsprachigen Literatur aus-
gearbeitet und um die Informationen aus der Literatur der tschechischen Provenienz und aus 
der archivalischen Quellen ergänzt.

(překlad Lenka Králová)

*  Pro větší čtivost a přehlednost není v textu užíváno textových ani bibliografických zkratek 
běžných v Biografickém slovníku Slezska a severní Moravy. Výjimku tvoří již zmiňovaná řada 
MYŠKA, M. [red.]: Biografický slovník Slezska a severní Moravy I.–XII. Opava – Ostrava 1994-
2000 (= BSSSM). K přípravě biogramů bylo využito literatury uvedené na konci každého textu 
a archivních fondů ZA Opava, f. Krajský soud Moravská Ostrava – oddělení firemních spisů a 
ZA Opava, f. Komanditní společnost Julius Rütgers, Moravská Ostrava – Zábřeh.



5.
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SPECIÁLNÍ

DIDAKTIKY DĚJEPISU





299

PRVNÍ REPUBLIKA V UČEBNICÍCH NAŠICH SOUSEDŮ

BLAŽENA GRACOVÁ

První společný stát Čechů a Slováků, vytvořený na sklonku první svě-
tové války a trvající necelá dvě desetiletí, zaujímá v českém historickém vědomí 
mimořádné postavení. Reprezentuje totiž pozitivní demokratickou tradici, 
k jejímuž odkazu se dodnes hlásíme, v určitém úseku své existence ekonomic-
kou prosperitu, neomezené možnosti kulturního rozvoje a příkladné fungo-
vání občanské společnosti. Jeho symbol, první československý prezident T. G. 
Masaryk, je pokládán za jednu z „největších“ postav české historie. Položme si 
však otázku, zda je Československá republika let 1918-1938 a její reprezentace 
takto viděna rovněž našimi sousedy?

Odpověď jsme se snažili nalézt jednak demoskopickým šetřením, 
jednak analýzou dějepisných učebních materiálů. Jelikož výsledky empiric-
kého průzkumu byly publikovány,1 zvolili jsme pro tuto příležitost druhou 
variantu. Následující text se pokusí o rekonstrukci obrazu první ČSR, který 
je zprostředkováván mladým lidem nejnovějšími dějepisnými učebnicemi
ve dvou sousedních zemích, v Polsku a v Rakousku. Základní edukační médi-
um představuje nejdůležitější vyučovací i učební prostředek a z hlediska syste-
matičnosti poskytovaných poznatků pokládáme jeho vliv za zásadní. Analýze 
jsme podrobili především materiály středoškolské, ke komparaci nám však 
poslouží i učebnice určené mladším žákům polského gimnazja.2 Možný rozsah 
příspěvku nás přiměl k zúžení původního záměru přiblížit rovněž texty německé 
a slovenské.3 Příklad učebnic jedné slovanské a jedné německy hovořící země 
podle našeho mínění pro základní orientaci postačí.

Při rozboru učebních textů budeme sledovat: 1) kvantitu příslušných 
informací; 2) akcentovaná a naopak opomíjená témata; 3) zařazené postavy 
a způsob jejich prezentace; 4) míru zjednodušujících interpretací a emocionality 
v pojednáních o vzájemných vztazích období 1918-1938.

Obraz českých a československých dějin v současných polských středo-
školských učebnicích dějepisu byl již zveřejněn.4 Zaměříme se proto na pol-
ské publikace vydané v letech 1998-2004. O nejnovější analýzu rakouských 

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  GRACOVÁ, B.: Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Ostrava 2004.
2  Obdoba druhého stupně českých ZŠ.
3  Kromě toho jediná učebnicová řada, určená na Slovensku gymnaziální mládeži, není komplet-

ní. Doposud chybí zpracování dějin 20. století.
4  GRACOVÁ, B.: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. Ostrava 1998. - Au-

torka se pokusila interpretaci některých témat z české historie v polských textech porovnávat 
s jejich pojetím v učebních materiálech německých a rakouských.
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dějepisných učebnic z tohoto aspektu se postarala Denisa Labischová.5 I z jejích 
závěrů budeme vycházet.

1. První republika na stránkách polských dějepisných učebnic
Informace o meziválečném Československu se v polských dějepisných učebnicích 
koncentrují kolem několika témat. Prvním z nich jsou okolnosti vzniku tohoto 
státu. Jejich rozsah však ve většině polských textů překonávalo objasnění 
československo-polského sporu o Těšínsko. Druhou událostí, přiblíženou v pol-
ských učebnicích poměrně obsáhle, je pak velmocenská hra o ČSR v roce 1938 
a její důsledky, pochopitelně včetně polské spoluúčasti. Vznik Slovenské repub-
liky a likvidace zbytku Československa je třetí téma, kterému autoři polských 
učebnic věnují značnou pozornost. Události března 1939 však už historii první 
republiky, na niž je upřena naše pozornost, přesahují.

Souvislosti vzniku samostatného československého státu jsou v nej-
novější učebnici autorské dvojice Radziwiłł-Roszkowski6 objasněny v pasáži 
Rozpad habsburské monarchie. Vzhledem k tomu, že jde o informace v polských 
učebních textech méně obvyklé, stojí za to si jich povšimnout důkladněji. Zmiňuje 
se politik a filozof Tomáš G. Masaryk, první prezident Československé repub-
liky, který pro myšlenku české samostatnosti řadu let získával západní velmoci. 
Je zde zařazen jak jeho portrét, tak také medailon. Z údajů v něm obsažených 
se čtenář může dozvědět, že Masaryk pocházel ze skromných poměrů, a teprve 
jako mladý člověk si plně uvědomil své češství. Je upřesněno, že Masaryk byl 
zvolen československým prezidentem čtyřikrát a že první volba proběhla ještě 
bez jeho přítomnosti. Nejvyšší státní funkci pak zastával nepřetržitě do roku 
1935, kdy s ohledem na svůj věk rezignoval. Především Masarykovu demokratic-
kému přesvědčení přisuzují autoři zásluhy o udržení parlamentní demokracie
po celé dvacetiletí první republiky. Citace z nejmenované knihy „českého historika 
Františka Kubky“ (Mezi válkami, pozn. B. G.), že Masaryk od svých krajanů žádal 
„kritické vlastenectví, humanitu, světovost, kulturnost, spravedlnost, zákonnost 
a svobodu,“ se pokouší vystihnout životní krédo této neobyčejné postavy českých 
moderních dějin.7

V této učebnici nalezneme ještě další odkazy na některé momenty 
éry první republiky, v jiných učebních materiálech zřídka reflektované. Máme
na mysli zmínku o ohrožení jednoty československého státu v době Maďarské 
republiky rad.8 O malodohodovém spojenectví ČSR s Rumunskem a Jugoslávií se 

5  LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a je-
jich minulosti ve vědomí studující mládeže. Ostrava 2005. Jde o výstup z grantového projektu 
Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže. Řešitelkou 
projektu, pro který finanční prostředky poskytl v letech 2002/3 Rakouský ústav pro východní 
a jihovýchodní Evropu ve Vídni, byla B. GRACOVÁ. Analýza rakouských učebnic dějepisu byla 
už tématem dvou diplomových prací, obhájených na katedře historie FF OU. DRABINOVÁ, D.: 
Češi, Slováci a Poláci v německých a rakouských učebnicích dějepisu. Diplomová práce. FF OU, 
Ostrava 1996. NAJDKOVÁ, K.: Obraz habsburské monarchie a Rakouské republiky u české 
mládeže. Diplomová práce. FF OU, Ostrava 1999.

6  RADZIWIŁŁ, A. - ROSZKOWSKI, W.: Historia 1871–1939. Podręcznik dla szkół średnich. PWN, 
Warszawa 1998. 

7  Tamtéž, s. 148.
8  Tamtéž, s. 149.
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už polští žáci dovídají častěji.9 Radziwiłł - Roszkowski svou charakteristiku první 
republiky završili konstatováním, že meziválečné Československo mělo ze všech 
středoevropských zemí jak svým demokratickým systémem, tak civilizační úrovní 
nejblíže k bohatým a stabilním západním demokraciím.10

Text, který se podrobností informací z české minulosti pozitivně odlišuje 
od ostatních, nezdůrazňuje konfliktní stránku meziválečného soužití více, než 
je v polských učebnicích obvyklé. Autoři jednak část informací o česko-polském 
zápase z let 1918-1920 přesunuli do kartogramu, jednak rezignovali na emo-
cionální označení pasáže zařazené v kapitole Zápas o hranice.11 Obsazení území 
dřívějšího Knížectví těšínského koncem ledna 1919 českými vojsky je klasifiková-
no jako porušení lokální dohody, jemuž na východní frontě soustředěné polské 
síly nebyly s to čelit. Uvádí se, že nově stanovená demarkační linie, dělící sporné 
území do okamžiku provedení plebiscitu, ponechávala na české straně části 
těšínského a fryštátského okresu s převahou polského obyvatelstva. Pojednání 
uzavírá sdělení, že v době bolševické ofenzívy byl spor o Těšínsko rozhodnut 
pro Polsko nevýhodně. Jmenována je konference ve Spa, upuštění od plebiscitu 
a arbitrážní výrok o rozdělení území, specifikována rozloha částí připadajících 
oběma stranám s počty obyvatel.12

Obsáhlé dvoustránkové pojednání obohacené karikaturou se vzta-
huje k zániku první republiky. V kapitole Mezinárodní vztahy je zcela věcně 
představena pozice ČSR v roce 1938 s jeho Hitlerem podporovanou třímilionovou 
německou menšinou. Připomíná se značný ohlas nacistického hnutí (v čele s Kon-
radem Henleinem) mezi německým obyvatelstvem Sudet. Existence francouzsko-
sovětsko-československého spojeneckého systému a snaha západních velmocí 
vyhnout se za každou cenu válce vedla podle mínění autorů k vyřešení sudetské 
otázky diplomatickou cestou. Vylíčení průběhu mnichovské konference a jejích 
důsledků se dotýká také problematických garancí okleštěného Česko-Slovenska. 
Územní ztráty jsou znázorněny rovněž pomocí kartogramu, včetně polského podí-
lu na dělení Československa. Zmíněna je demise prezidenta Edvarda Beneše a je-
ho následný odjezd ze země.13

Záležitost Těšínska roku 1938 se objevuje znovu a podrobněji v kapi-
tole Polsko ve slepé uličce. Konstatuje se, že polská vláda využila příležitosti 
a ultimativně požadovala odstoupení Záolší. Mnichovskou dohodou „zničené“ 
československé vládě nezbylo jiné východisko, než ultimátum přijmout. Dovídáme 
se přesné datum obsazení Záolší polskou armádou a počet zdejších obyva-
tel - převážně Poláků. Zdůrazňuje se význam získaného průmyslového regionu. 
Autoři pojednání uzavírají domněnkou, že jakkoliv polské nároky na Záolší měly 
své opodstatnění, jeho připojení za takových okolností „otrávilo“ vzájemné vztahy
na desetiletí. V tehdejší situaci navíc vytvářelo falešný obraz Polska jako spojence 
Německa.14

9  Tamtéž, s. 258. 
10  Tamtéž, s. 216.
11  Tamtéž, s. 185n. 
12  V kartogramu Formování Polské republiky 1918–1922 nalezneme obvyklé zjednodušující tvrze-

ní, že „Těšínsko bylo Polsku přiznáno v listopadu 1918 a českými vojsky obsazeno 23.1. 1919.“ 
(Nešlo však o celé Těšínsko a byla to jen prozatímní dohoda regionálních orgánů o správě úze-
mí, pozn. B.G.). Tamtéž, s. 186, 189-191.

13  Tamtéž, s. 264-265.
14  Tamtéž.
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První Československou republiku reprezentují v této učebnici tři po-
stavy. Dva její prezidenti a vůdce německé menšiny. Charakteristika T. G. Masaryka 
vyznívá velmi příznivě, pouze okrajové odkazy na Edvarda Beneše lze označit
za neutrální. Konrad Henlein je dáván do souvislosti s nacistickým hnutím, 
takže i věcné konstatování je jednoznačným hodnocením spolustrůjce katastrofy 
československého státu.

V nejnovější učebnici Grażyny Szelągowské je informací o první repub-
lice o něco méně. Připomenuti jsou však oba její prezidenti. Edvard Beneš je 
v kontextu československo-polského sporu 1919-1920 jmenován jako ministr 
zahraničí, jako prezident až v souvislosti s Mnichovem.15 V pasáži Demokratická 
Evropa je T. G. Masaryk uváděn jako první prezident země z nově utvořených 
států nejstabilnější, uchovávající si po celá dvě desetiletí parlamentní demokracii. 
Příčiny této odlišnosti od středoevropského průměru, zdůrazněné i na sousedním 
kartogramu, jsou spatřovány v parlamentní tradici z dob předválečných, v silné 
střední vrstvě, zainteresované na liberální ekonomice a udržující sociální smír.16 

Tato učebnice vymezuje existenci první republiky přesnými daty jejího vzniku 
a mnichovského „pokoření.“17 V pasáži Národnostní menšiny „poversailleské“ 
Evropy se dočteme, že Československo nebylo jen zemí Čechů a Slováků, ale 
rovněž početné německé menšiny, tzv. sudetských Němců, a území obývali také 
Rusíni, Poláci, Maďaři a Židé. Autorka dodává, že Češi zaujímali v tomto státu 
privilegované postavení. Národnostní charakter první republiky je objasněn v sou-
vislosti s obdobnými problémy Polska a Jugoslávie (vyznačen i na kartogramu),18 
čímž se oslabuje vnímání situace jako výjimečné.

Představení poválečného sporu o Těšínsko v emocionálně nazvané 
půlstránkové pasáži Československá agrese na Těšínsku zahrnuje obvyklé infor-
mace, interpretované s větším množstvím nepřesností než v učebnici Radziwiłł 
- Roszkowského. Pojednání uzavírá tvrzení, že československý ministr zahraničí 
Edvard Beneš využil obtížné situace polské vlády a vymohl na ní souhlas 
s rozdělením Těšínska. Československu tak prý bylo 28. července 1920 přiznáno 
nejen celé sporné území Záolší, ale i Orava a Spiš.19

V kontextu charakteristiky polské zahraniční politiky se znovu připo-
míná, že se čtyřmi ze svých sousedů se v důsledku zápasu o hranice Polsko ocit-
lo v konfliktních vztazích, avšak nerezignovalo na pokusy o jejich normalizaci. 
Podpis dohody uznávající teritoriální status quo však údajně narazil na odpor 
veřejného mínění a sejm odmítl její ratifikaci. Nebezpečí hrozící Polsku a ČSR 
locarnským paktem je dotčeno textem i karikaturou.20

Události podzimu 1938 na Těšínsku jsou už začleněny do článečku 
Polská zahraniční politika na prahu druhé světové války. Stručně je připomenuto, 

15  SZELĄGOWSKA, G.: Ludzie - społeczeństwa - cywilizacje. Historia IX i XX wieku. Część III. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WSiP, Warsza-
wa 2002, s. 241 a 283.

16  Tamtéž, s. 174-175. 
17  Tamtéž, s. 161 a 283. - Historia 1871-1939 vznik ČSR přiřazuje pouze k říjnu 1918. Doba 

konání mnichovské konference je zde upřesněna koncem září 1938, ale především datem při-
pojení Sudet k říši (1. říjen téhož roku). Viz RADZIWIŁŁ, A. - ROSZKOWSKI, W.: Historia...,
s. 148 a 264. 

18  SZELĄGOWSKA, G.: Ludzie..., s. 166-167.
19  Tamtéž, s. 240-241.
20  Tamtéž, s. 254-255.
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že Polsko využilo oslabení jižního souseda mnichovským verdiktem a v říjnu 1938 
obsadilo Záolší. Evropské veřejné mínění tento čin odsoudilo, podezírajíce polskou 
vládu z dohody s třetí říší.21 V kapitolce Na cestě k válce je o mnichovské katastrofě 
pojednáno obšírněji. Hitlerovu požadavku připojení pohraničního teritoria k říši 
údajně nahrávaly separatistické tendence zdejšího německého obyvatelstva a jeho 
příklon k nacismu. Nátlak západních velmocí na ohroženou zemi je doložen citací 
z nejmenovaného dokumentu (jde o britsko-francouzskou nótu vládě ČSR z 19. 
září 1938, pozn. B.G.), k němuž se vztahuje problémová otázka: Jakých argumentů 
použily velmoci k přesvědčení ČSR o nezbytnosti odstoupení Sudet Německu? Popsán 
je i průběh konference v Mnichově. Negativně vyznívá zejména Chamberlainova 
ústupnost, Daladier je jako údajný skeptik úspěchu politiky usmiřování posuzován 
mírněji. Autorka upřesňuje, že výsledek jednání v Mnichově byl nepozvanému pre-
zidentu Benešovi pouze sdělen. Další učebnicové informace se vztahují k dění ve 
druhé republice a koncentrují se na aktivity slovenské.22

A. Radziwiłł s W. Roszkowským i G. Szelągowská patří ke zkušeným 
tvůrcům polských dějepisných učebnic, proto je pochopitelné, že jejich texty 
byly předmětem již dříve publikované analýzy.23 Nabízí se nám tak příležitost
ke srovnání. Radziwiłł-Roszkowski rozšířili původní text24 postrádající didaktický 
aparát prameny textovými i ikonografickými. Zmíněná inovace učebnici nejen 
přizpůsobila současným trendům, ale také obohatila. Řada formulací se v obou 
verzích shoduje, doplňující texty umožnily zařazení dalších informací.

Z hlediska emocionality interpretací lze jisté pozitivní diference pozoro-
vat v učebním materiálu Grażyny Szelągowské. Je to dáno především koncepcí 
nové učebnicové řady, příznačně nazvané Ludzie - społeczeństwa - cywilizacje. 
Nesoustřeďuje se už výhradně na politický vývoj, ale rozšiřuje úhel pohledu i o ji-
né oblasti života společnosti. Prezentace českých témat se to bohužel netýká. 
Námi analyzovaný svazek učebnice pojednává historii 19. a 20. století. Tento 
časový úsek měl ve starší sérii Historia k dispozici tři díly. Autorka proto charak-
teristice první ČSR věnovala v rámci kapitoly Státy střední a východní Evropy
ve 20. letech celou stranu a k některým otázkám se znovu vracela.25

Pozitivní hodnocení hospodářské vyspělosti a demokratického systému 
autorka převzala i do nové verze. Na druhé straně redukovala kritičtější pohled
na některé zahraničně politické aktivity československé diplomacie, ovšem s výjim-
kou sporu o Těšínsko. Redukce nadstandardních informací, avšak poněkud 
tendenčně uzpůsobených, učebnici proto prospěla. Autorka zařadila do svého 
textu jména obou nejvyšších představitelů československého státu. Zatímco po-
stava T. G. Masaryka je tentokrát pojata neutrálně a v souvislosti s hospodářskou 
prosperitou a demokratičností režimu může vyznívat pozitivně, kritičnost pohledu 
na ministra zahraničí Beneše jakožto „viníka“ rozdělení Těšínska a přetrvávajícího 
česko-polského napětí pak souvisí s akcentováním neuralgických momentů 
vzájemných vztahů.

21  Tamtéž, s. 278.
22  Tamtéž, s. 282-284.
23  GRACOVÁ, B.: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti…, s. 81-113.
24  RADZIWIŁŁ, A. - ROSZKOWSKI, W.: Historia 1871-1945. PWN, Warszawa 1995. 
25  SZELĄGOWSKA, G.: Historia 3. Dzieje nowożytne i najnowsze. 1870–1939. (2. část) WSP, 

Warszawa 1994. 
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Nejnovější dějepisná učebnice určená polským středoškolákům Człowiek 
i historia porušuje tradiční chronologický výklad.26 „Česká témata“ se v důsledku 
zmíněného přístupu ocitají v dílčích odkazech. Čtenář si z oněch střípků sice 
může poskládat charakteristiku první Československé republiky, ale při zvo-
leném řazení informací to pro něho bude úkol takřka nesplnitelný. Autorům šlo 
o upozornění na typické rysy vývoje středoevropského regionu a Evropy jakožto 
zvláštního civilizačního okruhu, proto souvislejší pojednání vyhradili prezentaci 
polské historie.

Co se můžeme z tohoto učebního materiálu dovědět o meziválečném 
Československu? V úvodním celku v kapitole Versailleský systém - destabilizační 
faktory lze získat představu o státech nově vytvořených uplatněním práva národů
na sebeurčení. Připomíná se, že trvalým problémem oblasti středovýchodní Evropy se 
staly hraniční spory. Vzhledem k národnostní pestrosti regionu totiž nebylo možno 
vymezit státní hranice v souladu s etnickými. Teritoriální konflikty proto bránily 
normalizaci vzájemných vztahů. Obecná charakteristika je následně konkretizová-
na: Záolší, od roku 1919 součást Československa, v říjnu 1938 obsadilo Polsko
a ve stejné době byly oblasti českých zemí obývané Němci přičleněny k říši.27

Další údaje o situaci za první republiky nalezneme v oddíle Člověk 
a ekonomika, kde je československá pozemková reforma hodnocena jako jedna 
z nejúspěšnějších. Ekonomickou i sociální vyspělost meziválečné ČSR lze srovnat 
s rozvinutějšími zeměmi západní Evropy i s tehdejším Polskem ze statistických 
údajů.28 Ke srovnání slouží československý příklad rovněž v části Člověk a vláda. 
Soužití několika národů na území jednoho státu je demonstrováno na případu 
Československa a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Autoři vysvětlují, že 
dobře míněný záměr narazil na rozdíly dané odlišným historickým vývojem, 
hospodářskou a kulturní úrovní, a navíc náboženstvím. Konstatuje se inten-
zita nacionalismu jednotlivých národností, v důsledku čehož se prý „obě fede-
race“ v letech 1939–1941 rozpadly a daly vznik novým samostatným státům.29 

K politickým poměrům za první republiky se vztahují ještě další drobné odkazy. 
Patří k nim kupříkladu sdělení, že poválečná radikalizace společnosti byla v ČSR 
- podobně jako v jiných zemích střední a východní Evropy - vyvážena euforií
ze získané samostatnosti, informace o významném zastoupení KSČ v mezivá-
lečném parlamentu či o vlivu agrarismu v regionu. Nechybí ani zmínka o síle 
demokratické tradice v ČSR, díky níž se demokratický systém v zemi udržel přes 
značné obtíže hospodářské, politické i sociální. Všechny uvedené údaje jsou 
však připomínány v širším kontextu a Československo je vždy jmenováno mezi 
zeměmi, jichž se charakteristika dotýká.30

Řada informací o první republice a o česko-polských vztazích sledo-
vaného období je zařazena do tematického celku Člověk a válka. Dočteme se zde, 

26  KOCHANOWSKI, J. - MATUSIK, P.: Człowiek i historia. Część 4. Czasy nowe i najnowsze (XIX 
i XX wiek). Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. 
WSiP, Warszawa 2004. Obsahuje tyto tematické celky: Civilizační okruhy, Člověk a ekonomi-
ka, Člověk a společnost, Člověk a vláda, Člověk a válka, Člověk a Bůh, Člověk a kultura. 

27  Tamtéž, s. 41, 42, 47 a 49. 
28  Tamtéž, s. 123, 136 a 171.
29  Tamtéž, s. 267. Označení státní formy obou zemí jako federace ovšem předjímá řešení, k němuž 

přikročily mnohem později. Národnostní menšiny jsou vyznačeny na kartogramu na s. 254.
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že nezájem Velké Británie o země střední a východní Evropy je vedl k hledání 
zabezpečení proti potenciálnímu ohrožení. Představena je Malá dohoda i spojenectví 
s Francií a Sovětským svazem.31 Celý odstavec je věnován sporu o Těšínsko 1919-
1920, v podstatě v obvyklé interpretaci.32 Zhruba stejně obsáhlá pasáž přibližuje 
okolnosti a důsledky mnichovského diktátu, včetně tehdejšího polského postoje.33 
V učebnici však nenalezneme jméno jediného zástupce meziválečné ČSR.

Nejnovější učební text je pojat více evropsky, rozptýlené informace však 
lze označit za standardní složky obrazu české minulosti na stránkách polských 
učebnic. Ovšem právě ona rozptýlenost bude mít pravděpodobně za následek 
ignorování těchto údajů, navíc nespojených s konkrétní historickou postavou. 
Není žádným překvapením, že v oddíle Člověk a kultura bychom odkazy na čes-
ké prostředí hledali marně. Žáci středních škol se však s tematikou setkávají
po předchozí průpravě na gimnazju podruhé. Povšimněme si proto, co a v jakém 
rozsahu nabízejí materiály určené tomuto stupni vzdělání.

Pochopitelně i v nich nalezneme základní informace o meziválečném 
Československu. Nejbohatší v tomto ohledu je učebnice W. Łazugy.34 Kontroverzní 
otázku vzájemných česko-polských vztahů představuje odstavcem textu neutrálně 
označeného Těšínsko obdobným způsobem.35 O první republice lze vyčíst některé 
další údaje v kapitolce Formování poválečné Evropy. Střední Evropa je charakte-
rizována jako region s nízkým politickým uvědoměním jeho obyvatel, s nedostat-
kem demokratických tradic, slabou střední vrstvou, tvořící základ občanské 
společnosti. Připomíná se, že to však neplatilo pro Československo.36 V pojednání 
o polské zahraniční politice nechybí informace o Malé dohodě.37

Posledním tématem z historie první ČSR v této učebnici je mnichovská 
konference a následná polská vojenská aktivita. Zařazená fotografie zachycuje 
obsazení Sudet německou armádou (v březnu? 1938). Polský územní nárok a je-
ho naplnění má zmírnit připomínka, že šlo o teritorium „Čechy nám zabrané“ 
roku 1919. Autor připomíná, že souběžné obsazení Sudet nacistickým Německem 
vyvolalo obtížně vyvratitelný dojem spolupráce Polska s ním.38

Mnichovské konferenci a obsazení Československa jsou v kapitole 
Rakousko a Sudety věnovány celé tři strany. Součástí prezentace problema-
tiky je kartogram a několik fotografií.39 Velmi podrobně je zde vylíčena „cesta 

30  Tamtéž, s. 307, 282, 254 a 309. 
31  Tamtéž, s. 409-410. 
32  Akcentuje se přízeň dohodových zemí projevená Československu. Z obav o výsledek plebisci-

tu na území s početným zastoupením polského etnika prý rezignovaly na původně navržené 
řešení a v obtížné situaci bolševické ofenzívy přiměly Polsko k souhlasu s přičleněním většiny 
sporného území k ČSR. Tamtéž, s. 439.

33  Tamtéž, s. 411.
34  Łazuga, W.: Historia III. Dzieje nowożytne i najnowsze (1815-1939). Grafpunkt, Wrocław 

2003.
35  Tamtéž, s. 178.
36  Tamtéž, s. 210. 
37  Tamtéž, s. 248-249 a 217.
38  Tamtéž, s. 252.
39  1) Hitler a Daladier na konferenci v Mnichově. 2) N. Chamberlain triumfálně ohlašující podpis 

mnichovské smlouvy (ve skutečnosti jde o text německo-britské dohody). 3) Sudetští Němci ví-
tající nacistická vojska vstupující na území Československa. 4.,-5., Příjezd nacistických vojsk 
do Prahy. 
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k Mnichovu.“ Podle mínění autora tři a půl milionová německá menšina v ČSR 
požívala značných svobod, avšak zaštítěna Hitlerem své požadavky stupňovala. 
Zdůrazňuje se, že zabrání Sudet neznamenalo pouze ztrátu území a obyvatel na 
něm žijících, ale také těžké vojenské výzbroje, která byla soustředěna v tamějším 
pevnostním systému. Pasáž uzavírá sdělení, že na podzim roku 1938 ČSR pozbylo 
třetinu teritoria.40

Z uvedeného je zřejmé, že i mladším žákům se nabízí množství informací 
o první republice srovnatelné s texty středoškolskými. Jsou koncentrovány především 
na tragický závěr její historie. Představa o demokratické ČSR by byla názornější, 
kdyby se opírala o postavy tvůrců státu. Jméno T. G. Masaryka se nevyskytuje 
vůbec, Edvarda Beneše pouze v popisce k fotografii. Autor zato připomenul vůdce 
sudetských Němců, učitele tělocviku Konrada Henleina. Stručnější a věcná prezen-
tace kontroverzních témat náleží k přednostem zpracování.

Rozbor témat z historie Československé republiky let 1918-1938 v pol-
ských učebních materiálech nás opravňuje k několika závěrům. Obraz první 
republiky v nich není zdaleka negativní. Má samozřejmě daleko k poněkud ide-
alizujícím českým představám o vlastní minulosti, ale v průběhu posledního 
desetiletí zaznamenal určitý posun. Většina autorů se pokouší o věcné a objek-
tivní podání konfliktních momentů vzájemného soužití, rámujících tento časový 
úsek. V některých textech jsou informace o nich silně redukovány, případně 
jejich prezentace je zajištěna názornými prostředky. Ubylo emocionality při 
interpretaci uvedené problematiky. Neznamená to však, že zcela vymizela určitá 
klišé, provázející pojednání zejména o hraničním sporu 1918–1920.41 S tím 
souvisí také v řadě případů nepřesné označování sporné geografické oblasti.42 
Problematičnost uplatnění sebeurčovacího práva při vzniku nových států na 
území dřívější mnohonárodnostní habsburské monarchie je v nejnovějších tex-
tech pojímána obecně. Proto ani příklad Československa nevyznívá výjimečně. 
Naproti tomu výjimečnost československé parlamentní demokracie v regionu 
je připomenuta ve všech námi analyzovaných polských učebních materiálech. 
Zejména v učebnicích gimnazja postrádáme zmínky o významných postavách 
této vývojové etapy české minulosti.43 V objasnění mnichovského pokoření už 
nenalezneme narážku na nespravedlivou národnostní politiku jako příčinu 
tragického řešení. Aktivity německé menšiny v ČSR jsou dávány do souvislosti 
s politikou nacistického Německa. Stejně tak ve všech polských učebnicích je 
jednoznačně negativně ohodnocen zábor části Těšínska v říjnu 1938. Pouze 
konstatování, že šlo o údajné „navrácení“ Záolší má zmírnit posuzování tohoto 
„omylu“ polské zahraniční politiky. Polská mládež se však dovídá mnohem více 
informací o zániku Československa než o životě v této zemi. Ke stejnému zjištění 

40  Tamtéž, s. 275-278. 
41  Mám na mysli tvrzení, že Těšínsko bylo Polsku přiznáno v listopadu roku 1918. 
42  Pojem Těšínsko je používán i pro jeho část, nikde se nereflektuje skutečnost, že ani v říjnu 

1938 se nestalo celé Těšínsko součástí Polska. Tato nepřesnost však bývá častá i v českých 
učebnicích. Výraz Czechy supluje označení Čech, českých zemí, Československa i ČR. Rovněž 
pojem Sudety v polských učebnicích označuje celé pohraniční území, které bylo v roce 1938 
připojeno k Německu.

43  Platí to i o dalších učebnicích, v nichž jsme sledovali „česká témata“. Např. MALKOWSKI, T. - 
RZEŚNIOWIECKI, J.: Historia III. Podróże w czasie. Gdańsk 2003. MĘDRECKI, W. - SZUCHTA, 
R.: Historia 3. U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. WSiP, Warszawa 2001.
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bychom pravděpodobně dospěli při analýze tématu Polská republika 1918-1939 
v textech českých. Obohacení obrazu sousední země představením její kultury by 
jistě přispělo nejen k barvitějšímu obrazu „toho druhého,“ ale také k respektování 
vyspělosti zemí i v jiných oblastech.

2. První republika na stránkách rakouských dějepisných učebnic 
Rakouské učebnice se výběrem témat z historie meziválečné ČSR shodují 
s polskými. Nejvíce pozornosti je i v nich věnováno vzniku a tragickému konci 
státu. Z nejnovějších textů je v tomto ohledu nejpodrobnější Eins und heute.44 
Představme si některé zařazené informace. Jejich vyznění už bude zřejmě polské 
interpretaci značně vzdáleno. V kapitolce Konec války a revoluce se dočteme, že 
Tomáš G. Masaryk vytvořil v Londýně (?) exilovou vládu a v Paříži (?) Češi vyhlá-
sili nezávislost. Přesné datum vzniku ČSR nalezneme až v přehledu letopočtů 
uvádějících nový tematický celek.45 V pasáži Nebezpečné právo na sebeurčení 
citují autoři z publikace Stát a národ v evropských dějinách, že nově vytvořené 
státy se staly mocenskými instrumenty většinových národností, utiskujících 
menšiny. Přiložená tabulka počtu příslušníků národnostních menšin v deseti 
evropských státech, převzatá z jiného pramene, připojuje k ČSR údaj o jejich 52% 
zastoupení (roku 1921). Úkolem žáků je pak posoudit aktuálnost národnostních 
konfliktů a zásad, na jejichž základě byly jednotné národní státy vytvořeny.46

O „odepření práva na sebeurčení“ německému obyvatelstvu Čech, Moravy 
a Slezska a přičlenění jejich území k sousední zemi, která už je stejně vojensky 
obsadila, se čtenáři dovídají v kontextu podmínek smlouvy s Rakouskem. Mají
za úkol zjistit územní ztráty a zvážit, které konflikty 20. století se s tímto vyme-
zením hranic pojí.47 Pouze konstatováno je připojení Slovenska trianonskou 
smlouvou k ČSR.48 Problematika vzniku Československa a „nenaplnění“ 
sebeurčovacího práva Němců je znovu a důkladněji dotčena v kapitolce Boj 
o státní území. Prostřednictvím kartogramu znázorňujícího Německé Rakousko 
1918-1920 je upozorněno na území českých zemích, která si Deutsch-Österreich 
nárokovalo.49 K tomuto kartogramu je připojena otázka, zda by správa 
Deutschböhmen a Sudetenland z Vídně byla vůbec možná. Nicméně rakouské 
požadavky jsou dokumentovány ještě zákonem z 22. listopadu 1918. V pasáži 
Ztracené „Sudety“ se připomínají demonstrace Němců v ČSR za připojení 
k Rakousku s odvoláním na právo národů na sebeurčení. Vojenské obsazení 
těchto území za souhlasu dohodových mocností třem milionům Němců prý jeho 
naplnění odepřelo.50 Detailnější přiblížení interpretace zániku monarchie a vzni-
ku ČSR a Rakouska může posloužit jako příklad charakteristický i pro jiné učební 
materiály.

44  HUBER, G. - SCHRÖCKENFUCHS, E.: Einst und heute 7. E. Rorner Verlag, Wien 2001.
45  Tamtéž, s. 81 a 105.
46  Tamtéž, s. 84. - LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec..., s. 82. 
47  Tamtéž.
48  HUBER, G. - SCHRÖCKENFUCHS, E.: Einst und heute 7, ..., s. 86.
49  Kromě čtyř provincií, které se na konci roku 1918 přihlásily k Rakousku (Sudetenland je za-

značen dvakrát, jednou nesprávně v severních Čechách), jsou vyznačeny také další rakouské 
územní nároky včetně měst Brna, Olomouce a Jihlavy. Tamtéž, s. 106.

50  Tamtéž, s. 106 a 107.
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Další dvě analyzované učebnice pojednávají vznik ČSR podstatně 
stručněji. Kupříkladu publikace Zeitzeichen51 přenáší většinu informací sou-
visejících se vznikem ČSR a rakouskými územními požadavky do kartogramů. 
Z otištěných ustanovení saint-germainské smlouvy je zřejmé, že Československo 
obdrželo od Rakouska pouze Valticko a Vitorazsko. V komentáři k trianonské 
dohodě se konstatuje ztráta Slovenska ve prospěch ČSR, autoři však zmiňují 
i pokus o znovuzískání Slovenska komunistickou vládou Bély Kuna. Poslední
ze tří zařazených kartogramů představuje Evropu po první světové válce 
a vyznačuje národnostní menšiny v jednotlivých zemích. Z rakouského pohledu 
je zajímavá především německá menšina, která je lokalizována nejen v českém 
pohraničí, ale i na Slovensku. Naproti tomu žádní Maďaři podle autorů na Slo-
vensku nezůstali. Podkarpatská Rus je reflektována jako jinonárodní území se 
slovanským obyvatelstvem (bez bližšího upřesnění).52

V učebním textu Durch die Vergangenheit zur Gegenwart53 se o vzniku 
republiky 28. října 1918 dovídáme na dvoustraně v podkapitolách Republika 
Deutschösterreich a Mírová smlouva v Sait-Germain. Z kartogramu lze vyčíst ještě 
datum údajné proklamace nezávislosti v Paříži - 26. září 1918.54 Objasnění národ-
nostního složení tentokrát neopomíjí neněmecké menšiny žijící na teritoriu ČSR, 
Maďary, Rusíny a Poláky.55 Už název pasáže Kouzelné slovo sebeurčení naznačuje, 
že pozornost bude opět věnována příslibu práva na sebeurčení prezidentem 
Wilsonem. Autoři dodávají, že Rakušané museli vzít brzy na vědomí, že pro ně to 
neplatí. Upřesňuje se, že při stanovení hranic v českých zemích byl před etnic-
kým hlediskem, na jehož základě se Slovensko stalo součástí Československa, 
uplatněn princip historický. Čeští exiloví politikové prý přesvědčili dohodové vel-
moci, že bez průmyslového pohraničí by stát nebyl životaschopný. Text je doplněn 
citací, že ČSR obdržela „hypotéku,“ na níž ztroskotala monarchie. Stala se mno-
honárodnostním státem upírajícím právo na sebeurčení třem milionům Němců 
a proti jejich odporu zasáhla vojensky. V kartogramu jsou vyznačeny oblasti 
českých zemích s německy mluvícím obyvatelstvem, které je vyčísleno podle 
oblastí, na něž si Rakušané činili nárok.56

Charakteristika první republiky, její zahraniční politika, hospodářská 
úroveň ani rozkvět kultury nejsou témata, o něž by autoři rakouských učebnic 
projevovali přílišný zájem. Einst und heute zařadila v kapitole Evropské státy 
v meziválečném období informaci o spojenectví Francie s Polskem a Českoslo-
venskem a o její podpoře Malé dohody, za jejíž členy autoři označili kromě ČSR 
a Jugoslávie mylně také Polsko. Další zmínky se však znovu vracejí k problému 
už několikrát zdůrazněnému. Že ČSR byla v malém totéž, co Rakousko-Uhersko, 
tedy mnohonárodnostní stát, a že právo na sebeurčení národů a národnostních 
menšin zůstalo nenaplněno.57

51  EIGNER, M. a kol.: Zeitzeichen Geschichte und Kultur II WB. Trauner Schulbuch Verlag, Linz 
2002. (Třetí vydání). 

52  Tamtéž, s. 138-139.
53  POKORNY - LEMBERGER - LOBNER: Durch die Vergangenheit zur Gegenwart 7. Veritas-Ver-

lag, Linz 2002. 
54  Šlo o uznání ČNR jako reprezentantky budoucího státu francouzskou vládou. Tamtéž, s. 76. 
55  Tamtéž. 
56  Tamtéž, s. 77. - LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec..., s. 83.
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Pro ilustraci hospodářských problémů poválečného Rakouska byla zvo-
lena citace z deníku Wiener Zeitung (1. března 1919) nazvaná Nedostatek uhlí 
ve Vídni. V článku se píše, že v důsledku uzavření hranice s Československem 
byl přerušen dovoz uhlí. Elektrárny měly prý zásoby na 4-5 dní, plynárny tak 
na týden, což vedlo k mimořádným úsporným opatřením.58 Čtenář se už ovšem 
nedozví, že tento krok nesledoval poškození ekonomiky sousední země, ale že 
kolkování bankovek osamostatňující se československé měny bez zmíněného 
opatření nebylo realizovatelné. Ostatní odkazy jsou naprosto nesystematické. 
Z tabulky zachycující Vývoj průmyslové produkce v letech 1929-1937 lze vydedu-
kovat, že krizový pokles byl z uvedených států právě v ČSR nejhlubší, tedy větší 
než v Německu i Rakousku, a že do války se Československu jako jediné zemi 
nepodařilo dosáhnout úrovně průmyslové produkce z roku 1929. Na téže straně 
můžeme vyčíst z kartogramu, že ve středoevropském regionu se k moci dostá-
valy vojenské, autoritativní či přímo fašistické režimy, ale ČSR zůstalo „oázou“ 
demokracie.59 Obdobnou formu sdělení o demokratickém charakteru státu 
obklopeného diktátorskými režimy nalezneme i v Zeitzeichen.60 Druhá marginální 
informace zmiňuje úspěch československého fotbalového mužstva, které zdolalo 
do té doby neporazitelný rakouský Wunderteam.61

Pro autory rakouských učebnic se dění v první ČSR stalo hodno pozor-
nosti až v souvislosti s mnichovskou dohodou a nacistickou okupací českých 
zemí. Zeitzeichen věnuje tématu více než půl strany. Vysvětluje se pojem 
appeasement, důvody, které k němu vedly Velkou Británii a Francii, a závazky 
vůči ČSR v případě vojenského napadení Německem. Autoři připomínají složitou 
strategickou pozici naší země po anšlusu (pevnostním systémem nechráněná 
jižní hranici, nemožnost průchodu sovětských vojsk územím Polska a Rumun-
ska jako předpoklad uplatnění francouzsko-sovětského spojenectví). Vojenská 
nepřipravenost západních mocností je označena za důvod souhlasu premiérů 
Velké Británie a Francie s německými požadavky. Konstatuje se, že do Mnichova 
nepozvaná československá vláda byla přinucena sudetské území odstoupit
do 10. října 1938. Připojena je fotografie německého obyvatelstva jásajícího při 
příjezdu nacistických jednotek do Sudet. Text zahrnuje informace i o územních 
požadavcích Polska a Maďarska a jejich naplnění.62

Einst und heute v kapitole Druhá světová válka je připravena znázorňuje 
územní anexe druhé poloviny třicátých let - tedy i ty, dotýkající se územní integri-
ty ČSR - nejprve na kartogramu. Pro ČSR osudová událost je znovu připomenuta 
v chronologické tabulce (měsíc konání, účastníci a důsledek - ztráta Sudet). 
V dalším odkazu se dočteme, že připojení Němci obývaných oblastí českých 
zemí se uskutečnilo uměle vyvolanou sudetskou krizí, v níž Hitler ultimativně 
žádal uznání práva německého obyvatelstva na sebeurčení. Sdělení uzavírá 
poněkud ironicky laděná informace o mnichovské konferenci a jejích účastnících. 

57  Einst und heute, c.d., s. 92.
58  Tamtéž, s. 109.
59  Tamtéž, s. 95.
60  EIGNER, M.: Zeitzeichen, ..., s. 161. V mapce je vyznačen měsíc a rok okupace Sudet a zřízení 

Protektorátu Čechy a Morava.
61  Tamtéž, s. 193.
62  Tamtéž, s. 199. 
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„Vyřízení Rest-Tschechei“ v březnu 1939 prý teprve odhalilo pravou tvář německé 
zahraniční politiky.63

Učebnice Durch die Vergangenheit zur Gegenwart je rovněž velmi stručná. 
Obdobně je připomenuto propagandistické využití sudetské otázky s argumen-
tem, že německy mluvící obyvatelstvo žádalo „návrat“ do říše. Zaznamenáno je 
přesné datum konference, iniciativa Itálie, jména účastníků a výsledek. K textu 
se vážou tři otázky: Jaké výhody přinesla politika appeasementu západním moc-
nostem, Jakou roli v ní sehrálo ČSR a Pro které hospodářské a vojenské záměry se 
stalo ČSR pro Hitlerovo Německo zajímané.64

Analýza tří nových rakouských učebních textů dospěla k následují-
cím zjištěním. První ČSR jako demokratická země odolávající totalitnímu poku-
šení po celé dvacetiletí své existence, stát, jehož ekonomika dosahovala v první 
meziválečné dekádě mimořádně rychlého růstu, země vytvářející podmínky 
pro všestranný kulturní rozkvět, autory rakouských učebnic příliš nezajímá. 
Marginální odkazy na parlamentní demokracii a její výjimečnost v regionu jsou 
jednou z nemnohých pozitivních informací. První republika je ve všech rakous-
kých učebních materiálech, a to velmi důsledně, byť rozdílně obsáhlým tex-
tem, prezentována jako mnohonárodnostní stát utiskující své početné menšiny. 
Mimořádná pozornost je upřena na německou menšinu, vojenskou i diplo-
matickou cestou přinucenou setrvat na území ČSR. Maďarské menšině v ČSR, 
která byla také součástí Rakousko-Uherska, už taková pozornost věnována 
není. Figuruje ve výčtu ostatních národností pouze jako doklad národnost-
ní pestrosti země. Neutrální charakter mají dílčí a nesystematické odkazy
na československý spojenecký systém či hospodářské obtíže. Československo-
rakouské vztahy kromě let 1918-1919 nejsou reflektovány. V jediném případě se 
připomíná Československo jako útočiště rakouské emigrace po převratu 1934. 
Popis událostí ústících do mnichovského verdiktu je věcnější a objektivnější. 
Souvislost s mnohokrát opakovaným nerespektováním práva tří milionů Němců 
na sebeurčení může vést k vnímání nacistické agrese jako důsledku předchozí 
nespravedlnosti. Rakouské učebnice se vyznačují celou řadou nepřesností posky-
tovaných informací o české minulosti. Výtky na adresu tvůrců rakouských 
učebnic jsou nepochybně oprávněné vzhledem k akcentování jediné stránky 
z počátku sousedského soužití. Jako by ani mnohaletý odstup nezmírnil trauma 
z rozpadu habsburské monarchie. Absenci dalších údajů v rakouských textech je 
už nutno posuzovat komparativně. O Rakouské republice 1918-1938 se čeští žáci 
ze svých dějepisných učebnic také mnoho nedozví. Jde tedy o oboustranný deficit 
a nedostatečný zájem o nedávnou minulost sousední země.

Závěrečné srovnání obrazu první republiky v učebnicích polských a rak-
ouských vyznívá ve prospěch prvních jmenovaných. Třebaže se autoři učebních 
textů obou sousedních zemí koncentrují na stejné vývojové úseky meziválečného 
Československa, shodně opomíjejí významné české osobnosti a naprosto 
ignorují oblast kultury, polský pohled nutno označit za bohatší a objektivnější. 
I polské učebnice připomínají konfliktní počátek sousedského soužití, nečiní tak 
s důsledností materiálů rakouských, kritičnost poněkud zmírňují a neopomíje-
jí pozitivní charakteristiky země „v srdci“ Evropy. Nedostatečný zájem o život 

63  Einst und heute, c.d., s. 134-136.
64  POKORNY - LEMBERGER - LOBNER: Durch die Vergangenheit zur Gegenwart, c.d., s. 108.
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v jednotlivých částech dřívějšího soustátí a o úspěchy, jichž získáním samostat-
nosti dosáhly, jsou všeobecné. Věřme, že soužití v evropském společenství učiní 
poznání „toho druhého“ atraktivnějším.

Zusammenfassung

„Die erste Republik“ in den Lehrbücher unserer Nachbarn

Blažena Gracová

Das Bild der ersten Republik in den polnischen Lehrbüchern hat zwar weit zu eini-
germaßen idealisierten tschechischen Vorstellungen über der eigenen Vergangenheit, aber 
es ist nicht negativ. Die Mehrheit der Autoren versucht sich um die sachliche und objektive 
Darlegung der konfliktgeladenen Momente des gegenseitigen Zusammenleben umrahmend 
diesen Zeitabschnitt. Die Autoren der Lehrtexte aus den beiden Nachbaarstaaten sich konze-
trieren an die gleichen Entwicklungsspannen der zwischenkriegerischen Tschechoslowakei, auf 
seine Entstehung und tragisches Ende, gleichlautend unterlassen sie die bedeutenden tsche-
chischen Persönlichkeiten und vollends ignorieren sie den Bereich der Kultur. In den gesam-
ten österreichischen Lehrmaterialien wird die erste Republik als Vielvölkerstaat präsentiert, der 
seine zahlreichen Minderheiten unterdrückt. Die außerordentliche Aufmerksamkeit wird auf die 
deutsche Minderheit gerichtet, die dem militärischen und diplomatischen Weg auf dem Gebiet der 
Tschechoslowakei zu beharren gezwungen wurde. Die österreichischen Lehrbücher kennzeich-
nen sich noch dazu durch die ganze Reihe der Ungenauigkeit der gewährten Informationen. Der 
polnische Blick ist notwendig für reicher und objektiver zu bezeichnen.

(překlad Lenka Králová)
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MODERNÍ DĚJINY VE VÝUCE DĚJEPISU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH 
ŠKOLÁCH SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁPADNÍ ČECHY

TOMÁŠ JÍLEK — ALFRED HYNA

Místní dějiny jsou integrální součástí historické vědy, která při studiu 
minulosti lidstva zkoumá historický vývoj nejen z hlediska makrostruktu-
ry, ale i mikrostruktury. Konkrétní historické jevy se totiž realizují v systému 
zvláštních přírodních, ekonomických, etnicko sociálních a duchovních pod-
mínek. Specifičnost místních dějin je tedy dána územním členěním a specifickými 
historickými podmínkami, z nichž vyplývají některé jejich zvláštnosti co do obsa-
hu a metod bádání. Předmět i metody místních dějin, stejně jako metodologické 
zásady, jsou shodné s obecnými zásadami historické vědy. Zvláštností metod 
místních dějin je interdisciplinární využívání všech historicky zaměřených disci-
plín, především výsledků teorie památkové péče, folkloristiky a etnografie, muze-
ologie, historické geografie a demografie.

Místní dějiny lze chápat jednak jako konkretizaci národních dějin v mik-
rokosmu. Jsou také využívány jako první možnost pro práci začínajících historiků. 
A konečně se chápou jako studium menších oblastí, z nichž se skládá naše vlast. 
Všechna tato tradiční pojetí vycházejí z toho, že vlastním jádrem historikovy 
práce jsou národní dějiny. V současné integrující Evropě historie a historikové 
potřebují kombinovat mikroanalýzu a makroanalýzu. Nejde tolik o zkoumání teri-
torií, nýbrž lidí, o společenské jednotky oblastí či místních pospolitostí. Dříve totiž 
jádrem těchto pospolitostí byl kostel s farou, panský dvůr, později samospráva 
a škola, obecní úřad apod. Tyto větší či menší pospolitosti se v moderní době 
střetávají s pospolitostmi městskými, které se rozrůstají.1

Úkolem místní historie by tedy mělo být zkoumání vztahů v menších 
teritoriích i pospolitostech, a nejen sledování lokalizace historického pohybu. Při 
zpracování tématu jakkoliv místně a časově omezeného by se vždy měl brát v úva-
hu široký středoevropský kontext, neboť širší region často překračuje dnešní 
hranice země.

Specifika historie západních Čech
V dalším bychom chtěli poukázat na hlavní specifika historického vývoje západ-
ních Čech, jež by se měly uplatnit ve výkladu místních dějin.2

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  Takto chápaný úkol místních dějin naznačil již v roce 1967 prof. Dr. J. Polišenský. POLIŠEN-
SKÝ, J.: Tradiční a netradiční pohled na dějiny. In: Sborník materiálů ze semináře regionál-
ních dějin. Jihlava 1967, s. 10-18.

2  Základní orientaci pro práci s historií v západních Čechách poskytuje BĚLOHLÁVEK, M. –
JÍLEK, T.: Příručka pro regionální práci v západních Čechách. Plzeň 1993. Dále též KUMPERA, 
J. a kolektiv: Dějiny západních Čech (Od pravěku do poloviny 18. století). Plzeň 2004.
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Členitější terén a drsnější klima západních Čech nevytvářely vhodné
podmínky pro pravěké osídlení. První zemědělci se zde usazovali v polovině
5. tisíciletí př.n.l., převážně v úrodnější Plzeňské a Chebské kotlině. K většímu 
zasídlení západočeského prostoru dochází až v mladší a pozdní době bronzové
a ve starší době železné. Po celý pravěk představovaly západní Čechy v rámci 
českého a středoevropského vývoje periferní oblast v bezprostředním soused-
ství horního Podunají, s průchozí strukturou Poohří a Plzeňska. Z hlediska 
středoevropského sehrálo území západních Čech nejvýznamnější úlohu mezi lety 
1500-400 př.n.l., kdy se zde formovalo keltské etnikum a jeho kultura.

Slovanské osídlení probíhalo zvolna až od 7. století směrem ze středních 
Čech a částečně ze západu, z oblasti řeky Náby, osídlené tehdy také Slovany. 
Toto starší slovanské osídlení západních Čech tvořilo „nárazníkové pásmo“
na hranicích s Franskou, a později Východofranskou říší. Do doby vzniku 
a upevnění českého státu v 10. a v 11. století byla zabydlena jen Plzeňská kotlina 
a částečně říční údolí zdrojnic Berounky, Otavy a Ohře.

V raném středověku vznikající přemyslovský stát postupně připojil
ke svému panství území uvnitř pohraničních hor, zatímco oblast mezi Dunajem 
a Českým lesem byla připojena k Východofranské říši. Vnitřní česká koloni-
zace navazovala do poloviny 10. století územně na nejstarší sídla v povodí Ohře
a na středním toku řeky Mže-Berounky. Osídlení Chebska a celého horního 
Poohří tvoří samostatnou enklávu napojenou na bavorské území.

Ve srovnání s řídkým osídlením západních Čech v 10. století dochází
ve druhé polovině 13. století a v první polovině 14. století k zasídlení regiónu 
hustou a poměrně stabilní sítí vesnic, měst a feudálních sídel. Výrazem rozma-
chu je růst nových královských měst, která leží většinou na obchodních ces-
tách do Bavorska a Saska. Zatímco ve vnitrozemí se udržel český etnický ráz, 
v příhraničních oblastech postupně přibýval vyšší podíl německého osídlení. Tak 
se jednou ze specifik historického vývoje západních Čech stalo prolínání dvou 
etnik – Čechů a Němců.

Fenoménem středověké kultury západních Čech je značná umělecká 
různorodost a prolínání slohových vlivů, pronikajících ze sousedních oblastí 
Německa a Rakouska. Západní Čechy se staly jakýmsi filtrem uměleckých 
impulsů, přicházejících zejména z franské a bavorské oblasti.

Území západních Čech se často stávalo bojištěm husitských vojsk 
proti vnitřním i vnějším nepřátelům. Hospodářské vyčerpání a devastace, osla-
bení moci církve, upevnění postavení světských feudálů korespondovalo v 15. 
století s poměry v celých Čechách. Hospodářský růst i kulturní vzestup nastal
v 16. století, což se projevilo v dalším růstu královských, ale i poddanských měst. 
Úžasným rozmachem prochází hornictví, zejména v Krušnohoří a v Slavkovském 
lese.

Také v západních Čechách Ferdinand Habsburský upevňoval svou 
panovnickou moc oslabováním stavů. I zde došlo po porážce českého stavovského 
odboje v roce 1547 ke konfiskaci statků Domažlicím, Klatovům, Stříbru a Su-
šici, těžce postiženi byli Šlikové na Loketsku a Jáchymovsku a velké dominium
Kašpara Pluha z Rabštejna. V době stavovského povstání Plzeňsko, na rozdíl 
od zbytku Čech, bylo převážně katolické. Vojenské akce zde probíhaly velice 
intenzivně. Těžce byly postiženy zejména oblasti v blízkosti zemských cest. 
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Konsolidace hospodářská a demografická byla příznivější v hornatějších oblas-
tech, nezasažených v takové míře vojenskými akcemi třicetileté války. Pobělohor-
ské konfiskace nepostihly tak tvrdě Plzeňsko; konfiskacím propadly asi jen dvě 
pětiny kraje. Daleko pronikavější změny v pozemkové držbě proběhly na Loketsku 
a Chebsku.

Západní Čechy v druhé polovině 18. a v první polovině 19. století dohá-
něly vývojové zpoždění jak v zemědělství, tak i v rozvoji průmyslové výroby. 
Průmysl se prosazuje nejdříve v textilní výrobě na Loketsku. První etapa mohut-
ného rozmachu průmyslové Plzně nastala koncem padesátých let 19. století, 
založením sedleckých železáren hraběte Waldštejna – zárodku pozdějších 
Škodových závodů, které se staly základem plzeňské průmyslové aglomerace.

O českém národním obrození lze hovořit jen v té části západních Čech, 
jež byla převážně osídlena českým obyvatelstvem, tj. Plzeňsko, Kralovicko, 
Rokycansko, Blovicko, severní část Klatovského kraje včetně Chodska, Horaž-
ďovicka a Sušicka.

Průmyslová revoluce v kraji vedla ke konstituování nejen místní bur-
žoazie, ale také dělnictva. V sociálně demokratické straně Plzeňska se počátkem 
20. století prosadila představa o sociálním smíru a prosazování sociálních 
reforem prostřednictvím parlamentarismu. Průmyslový rozvoj plzeňské aglo-
merace počátkem 20. století byl vyvolán zbrojními potřebami Rakouska-Uherska. 
Škodovy závody v Plzni se staly největším zbrojařským podnikem monarchie. 
Zvláštností Plzeňska byli tzv. kovorolníci, dojíždějící za prací do Plzně z venkova, 
kde měli svá doplňková menší hospodářství.

Vznik Československé republiky byl v západních Čechách doprovázen 
odporem převážné většiny německého obyvatelstva, podporujícího vytvoření pro-
vincie Deutschböhmen a její odtržení od československého státu. Také ve třicátých 
letech většina německého obyvatelstva západního pohraničí podporovala auto-
nomistické a separatistické požadavky sudetoněmeckých henleinovců (Konrád 
Henlein působil právě v Chebu). Po mnichovské dohodě mezi odstoupeným 
územím fašistickému Německu byla i většina bývalého Západočeského kraje 
(Chebsko, Tachovsko, Karlovarsko) včetně jazykově smíšených, a dokonce i čistě 
českých oblastí části Chodska, Klatovska a Plzeňska.

Druhá světová válka a okupace znamenala pro Plzeňsko těžké ztrá-
ty. Významným představitelem domácího odboje Plzeňska byl plzeňský rodák 
Jindřich Krejčík, který začal s odbojovou činností hned od prvních dnů okupace. 
Vůbec první poprava v českých zemích v období druhého výjimečného stavu se 
uskutečnila 28. května 1942 na vojenské střelnici v Plzni-Lobzích. Těžce zdeci-
mováno bylo židovské společenství v Plzni a na Plzeňsku. Právě na území západ-
ních Čech se v květnu 1945 setkala vojska protihitlerovské koalice – americká 
armáda, která osvobodila většinu území západních Čech, s vojsky sovětskými.

Vlna represí v letech 1948-1953, když například v plzeňské věznici došlo 
k justiční vraždě generála Heliodora Piky, vedla k nesouhlasu s komunismem. 
Právě 1. června 1953 se plzeňští škodováci jako první postavili bolševické zvůli 
v době měnové reformy. Západočeským příhraničím probíhala pohraničními ro-
tami přísně střežená hranice se Spolkovou republikou Německo. Političtí vězni 
byli soustřeďováni do věznice Plzeň-Bory a do nápravných pracovních táborů při 
uranových dolech v oblasti Jáchymova a Horního Slavkova.
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Příklady konkretizace místními dějinami ve výkladu historie 1945-1968
Významu a uplatňování místních dějin ve výuce dějepisu je věnována rozsáhlá 
literatura jak z hlediska teorie vyučování, tak pedagogické praxe.3 Místní dějiny 
jako součást obsahu dějepisného učiva umožňují jeho větší konkretizaci a názor-
nost. Používání regionálních dějin rozvíjí tvůrčí způsoby práce s historickým 
materiálem, činnosti žáků, dovednosti analýzy, syntézy, srovnání, konkretizace, 
abstrakce. Pro nutnou interakci mezi učitelem a žáky nacházíme v místních 
dějinách daleko více zdrojů než v obecném textu učebnice nebo v odborných pub-
likacích.

V dalším se zaměříme na příklady využívání místních moderních dějin 
po roce 1945.

Při vlastním uplatňování místních dějin použijeme literárních prací – 
vzpomínkovou a memoárovou literaturu či různých druhů písemných archiválií. 
V nejnovějších dějinách je vhodný dobový tisk, protokoly o jednání významných 
orgánů aj. Značný vliv na atraktivitu při použití populárně naučné literatury má 
obrazové vybavení použitého díla. Právě bohatství ilustrací a fotografií usnadní 
žákům chápání doby a její atmosféry.

Metody práce s místním materiálem můžeme uplatnit ve všech částech 
didaktického procesu. Již v motivačních úvodních i průběžných motivačních 
metodách (vyprávění, rozhovor, demonstrace, aktualizace) místní historické 
události, jevy, osobnosti i dochované památky vzbuzují zájem žáků o příslušné 
učivo. Například při výkladu politických procesů po únoru 1948 připomeneme, 
že již v rámci první vlny nezákonné perzekuce byl odsouzen k smrti generál 
Heliodor Píka, náčelník československé vojenské mise v SSSR v letech 1941-1945
na základě smýšleného obvinění ze špionáže a vlastizrady. Jeho poprava v červnu 
1949 proběhla právě na dvoře věznice v Plzni-Borech. Žáci jsou upozornění
na památník, který připomíná tuto tragickou událost v areálu Ústředního hřbi-
tova v Plzni-Doubravce. Rostoucí nespokojenost obyvatelstva s komunistickým 
režimem již v padesátých letech minulého století doložíme dvacetitisícovou pro-
tikomunistickou revoltou Plzeňanů 1. června 1953, což připomíná pamětní deska 
na Masarykově náměstí v Plzni.

Různorodé uplatňování místních dějin je vhodné zejména pak ve fázi 
osvojování nového učiva. Velké problémy jsou ve vysvětlování pojmů moderních 
dějin. Například při výkladu železné opony žákům pomocí literatury a videofil-
mu přiblížíme uzavřenou státní hranici česko-bavorskou v letech 1948-1989. 
Na konkrétním příkladu střežení hranic Pohraniční stráží, pohraničním režimu, 
činnosti pohraničních rot, ženijním zabezpečením včetně elektrického zátarasu 
s elektrickým vedení o napětí 10 tisíc voltů z padesátých let 20. století, stovkách 
obětí běženců na Západ žáci pochopí zločinné a protiprávní zacházení komunis-
tického režimu s československými, ale i jinými občany sovětského bloku.4

Ve vyšších ročnících střední školy místní dějiny nabízejí vhodné mož-
nosti pro rozvoj dovedností, činností a intelektuálních schopností, poskytu-

3  Výběr literatury řešící danou problematiku najdeme v práci docenta Dr. L. Svobody: SVOBO-
DA, L.: Regionální dějiny ve vyučování dějepisu. In: Sborník PF v Českých Budějovicích, Vědy 
společenské – Historie. České Budějovice 1986.

4  JÍLEK, T. - JÍLKOVÁ, A. (námět a scénář): „Železná opona – Česko-bavorská hranice v letech 
1948–1989.“ Videofilm: Audio video studio Západočeské univerzity. Plzeň 2002.
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jí vhodný materiál pro historickou analýzu a syntézu, abstrakci, konkretizaci, 
uplatňování metod samostatné práce, dokonce i charakteru výzkumné metody. Při 
vysvětlování cesty k evropské integrace připomeneme úsilí Richarda Coudenhove-
Kalergiho, jehož rod působil až do roku 1945 na poběžovickém panství.

Místní historické dokumenty se mohou používat jako zdroj získání nové, 
ale již hotové informace, ale též jako pramen samostatného získávání poznatku 
s pomocí přiměřeně složitých rozumových operací. V tomto bude důležitá spo-
lupráce s muzei, archivy a knihovnami. Žákům lze zadávat projektové úkoly – 
uvést typický příklad místního historického jevu, srovnat průběh místní události 
s událostmi národních dějin. Například z moderních dějin připadá v úvahu boj 
proti německým okupantům na Plzeňsku, osvobození jihozápadních Čech ame-
rickou armádou a důsledky totalitního komunistického režimu pro Plzeň a zá-
padní Čechy.

Při řešení těchto zadaných úkolů nacházejí žáci zdroje poučení v tiště-
ných materiálech, zejména místního dobového tisku.

Právě pro zachycení událostí v době totalitního komunistického režimu 
na Plzeňsku se vhodně může využít dobového regionálního tisku, především pak 
deníku Pravda, závodního časopisu Škodovák, okresních časopisů. V dobovém 
tisku lze nalézt řadu výpovědí tehdy aktivních účastníků.5

Žáci se při studiu dobového tisku seznámí se specifikami vývoje kraje 
v době po nástupu komunistů k moci. Zejména se jednalo o podíl Škodovky, 
hnědouhelných dolů na Sokolovsku, keramických závodů, dosídlování zápa-
dočeského pohraničí, rozvoje zemědělské velkovýroby. Překotný růst výroby vedl 
k řadě nepříznivých jevů (snižování kvality výrobků, nárůst spotřeby materiálů, 
zhoršování kvality životního prostředí apod.). Hlavně v pohraničních oblastech 
špatné podmínky života obyvatelstva způsobovaly odliv lidí. Jen během roku 1967 
se vystěhovalo z kraje téměř šest tisíc občanů německé národnosti z celkového 
počtu 42 tisíc v Západočeském kraji.6

Žáci při studiu dobového tisku poznávají, jak se od šedesátých let 
minulého století objevovaly nepříznivé jevy v ekonomice. Ve statích novinářů, dopi-
sovatelů z jednotlivých míst západočeského regionu jsou stížnosti na snižování 
kvality výrobků, zvyšování spotřeby materiálů, nedostatečné využívání výrobních 
kapacit jednotlivých podniků. Právě na materiálech z denního tisku žáci mohou 
poznat určité uvolnění, projevující se v otevírání dříve nepřípustných diskusí 
o chybách v rozvoji ekonomiky. Dokonce v jednom z usnesení Krajského výboru 
KSČ v Plzni jako vedoucího orgánu v kraji se uvádí požadavek pracovat tvůrčím 
vědeckým způsobem. V řízení společenského života se mluví o kádrových změnách 
vedoucích funkcionářů v případě, že neuplatňují vědečtější odborný přístup.

Zábleskem uvolnění poměrů je tzv. částečná rehabilitace politicky 
motivovaných případů odsouzených. Z celkového počtu protiprávně odsouzených 
šlo o mizivé přezkoumání vynesených rozsudků krajských soudů v Plzni a v Kar-
lových Varech.

Pro žáky bude poučné zjištění, že jedno z prvních vystoupení proti 
diktatuře jedné strany je spojeno se studenty plzeňských vysokých škol. Když 

5  Konkrétní příklady reakce dobového tisku podává ve své monografii Alfred Hyna. HYNA, A.: 
Československá krize 1967–1970 a západní Čechy. Plzeň 2001.

6  HYNA, A.: Československá krize 1967–1970 a západní Čechy. Plzeň 2001, s. 19.
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v roce 1965 byla obnovena studentská slavnost – majáles, již tehdy se v průvodu 
objevily transparenty zesměšňující tehdejší politiku a ideologii. Z materiálů 
stranických orgánů je možné pozorovat pokles autority orgánů Československého 
svazu mládeže, pochyby mladých o oficiálních výkladech otázek vnitřní i me-
zinárodní politiky.

I z oficiálních materiálů lze vyčíst probouzení kulturního dění ochro-
meného dřívějším dogmatismem. Na Plzeňsku probíhají besedy s pražskými 
umělci, kteří se kriticky vyjadřovali k problémům doby. Na druhé straně orgány 
KV KSČ umlčovaly a šikanovaly kulturní pracovníky, kteří se odchylovali od kul-
turní politiky strany „věcmi socialismu nepřispívajícími.“

Pro pochopení průběhu polednového vývoje v roce 1968 důležitou úlohu 
může sehrát studium deníku KV KSČ Pravda, který se stal svými stále častěji kri-
ticky laděnými příspěvky jakýmsi katalyzátorem lednového vývoje v kraji. Zejména 
rubrika Volná tribuna začala přinášet nové náměty v „duchu lednového pléna.“ 
Koncem března 1968 se množily připomínky k práci předních funkcionářů.

Od března již přibývala i vystoupení nestranických iniciativ. Jako jedni 
z prvních se aktivizovali západočeští novináři.

Významná byla akce krajských a okresních prokurátorů, žádajících 
odhalení způsobu vedení procesů s tzv. protistátním a protistranickým centrem. 
Obrodný proces získával své stoupence ve Škodovce a zejména mezi mládeží. 
Začínají fungovat mládežnické kluby, realizující zájmové činnosti podle skutečné 
poptávky mládeže (např. bigbeatové kapely apod.).

O změnách probíhajících na Plzeňsku svědčí vzpomínka na osvobození 
západních Čech americkou armádou, když došlo 6. května 1968 k shromáždění 
na místě, kde měl být postaven památník armádám osvobozujícím Plzeň.

Žáci na stránkách plzeňského tisku mohou sledovat ustavení Junáka, 
Klubu angažovaných nestraníků, Společnosti pro lidská práva i K231, sdružující 
politické vězně postižené komunistickým režimem.

Od poloviny roku 1968 zastánci polednového vývoje získávali na Plzeň-
sku masovou podporu. Reformní proces byl vydatně podporován vystoupením 
představitelů různých míst a závodů. Zároveň se v letních měsících začaly obje-
vovat protesty proti vměšování do našich vnitřních záležitostí ze strany SSSR 
a dalších socialistických zemí. Redakce Pravdy uvedla ve svém stanovisku zasla-
ném sovětskému velvyslanectví: „Znepokojují nás stanoviska sovětských činitelů 
k našemu demokratizačnímu procesu.“7

Jistě zajímavé bude ukázat, jak Západočeský kraj alespoň nepatrně 
přispěl k vyvrácení představ socialistických zemí o nutnosti zásahu do našeho 
polednového vývoje. Koncem července uvedli bulharští odborníci z Burgasu, 
pobývající v plzeňské Škodovce: „Jsme překvapeni rozdílem, jak jsme informováni 
doma a jak to vypadá ve skutečnosti.“8

Na příkladě západních Čech dokumentujeme vpád vojsk Varšavského 
paktu do Československa. I zde se od prvních okamžiků vpádů projevil 
rozhodný a spontánní odpor obyvatelstva. Západní Čechy představovaly jedi-
nou oblast v republice, kam vstoupili také vojáci tehdejší tzv. Lidové armády 

7  viz Pravda z 11. 7. 1968, roč. 49, č. 165, s. 1.
8  HYNA, A.: Československá krize 1967–1970 a západní Čechy. Plzeň 2001, s. 67.
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Německé demokratické republiky. Ve zvláštním vydání 21. srpna 1968 plzeňská 
Pravda uveřejnila rezoluci předsednictva KV KSČ, označující vpád do republiky
za čin „neodpovídající spojeneckým závazkům a zásadě nevměšování.“ Jednu 
z nejvýznamnějších kapitol prvního dne okupace představovalo vysílání rozhla-
sového studia v Plzni. Dokonce v dopoledních hodinách plzeňský rozhlas nahra-
zoval pražský rozhlas, jenž musel vysílání přerušit. Příznačným rysem širokého 
hnutí odporu byl klidný a spořádaný průběh protestních akcí v kraji.

Na rozbití televizního vysílače Krašov v okrese Plzeň-sever můžeme 
ukázat násilné akce sovětských okupantů. K vysílači dorazily sovětské tanky 
a transportéry. Vojáci sovětské armády nahnali sedmnáct pracovníků do sklepa, 
při čemž nechybělo ani bití či vyhrožování zastřelením. Násilné akce okupantů se 
objevily i na řadě dalších míst v kraji.

Vynucení podpisu moskevských jednání vyvolalo odpor mnohých insti-
tucí zejména v Plzni, Karlových Varech, v Tisové, ve Vřesové – tj. v průmyslových 
a společenských centrech kraje.

Okupace přinesla Západočeskému kraji značné materiální škody. Kromě 
zmíněného zničení televizního vysílače Krašov jen škody na silnicích představovaly 
277 milionů korun a na objektech 160 milionů korun.9

Závěrem
Snažili jsme se na vybraných konkrétních událostech moderních dějin Plzeňska 
od osvobození v roce 1945 až do počátku okupace vojsky Varšavské smlou-
vy v srpnu 1968 ukázat možnosti využití místních dějin. Právě na konkrétních 
příbězích lidí na jednotlivých místech kraje lze žákům přiblížit vliv historických 
událostí na myšlení, chování a jednání skupin obyvatelstva. Přitom učitelé starší 
generace mohou s prospěchem využít i osobních životních zkušeností. Osudy 
konkrétních lidí mohou u žáků vytvářet vlastní pohledy na jevy či dějinné situ-
ace, formovat skutečné poučení o nedávně době, v níž naše dějiny byly rozhodu-
jící měrou ovlivněny evropským či světovým vývojem, velmocenskými zájmy. 
Zejména pak u žáků středních škol všech typů lze touto cestou přispět k utváření 
historického vědomí, především chápáním politických jevů, událostí a procesů, 
toho, co je morální a amorální z hlediska obecně uznávaných etických zásad.

9  Tamtéž, s. 84.
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Zusammenfassung

Die Zeitgeschichte im Schuldienst der Geschichte an den Grund- und Mittelschulen
mit der Ausrichtung auf Westböhmen

Tomáš Jílek – Alfred Hyna

Dieser Beitrag wird auf die Problematik der Ausnutzung der Lokalgeschichte im 
Schuldienst der Geschichte an den Grund- und Mittelschulen gezielt. In dieser Richtung widmen 
die Autoren die Aufmerksamkeit hauptsächlich der Zeitgeschichte in Westböhmen. 

Im Vorwort finden wir das Nachdenken über die Aufgabe der Ortsgeschichte. Der 
erste Teil der Studie schließt die Spezifik der Entwicklung in der westböhmischen Region 
von den ältesten Zeiten bis die Situation nach dem II. Weltkrieg ein. Der zweite Teil bildet den 
Hauptschwerpunkt des Beitrages. In ihm sind die Beispiele der Ausnutzung der westböhmisch-
en Lokalgeschichte aus dem Zeitabschnitt 1945-1968. Es  geht sich dabei von den Ergebnissen 
der langfristigen Forschung der beiden Autoren aus. Am Ende ist die bündige Zusammenfassung 
der Bedeutung der Regionalgeschichte für die Schüler der Grund- und Mittelschulen.

(překlad Lenka Králová)
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SOUČASNÉ TRENDY V DĚJEPISNÉM VYUČOVÁNÍ: UČENÍ O EVROPĚ,
Z EVROPY A PRO EVROPU

DENISA LABISCHOVÁ

Požadavek na systematické zavádění evropské dimenze do vzdělávání 
vzneslo Evropské společenství poměrně pozdě, teprve koncem osmdesátých let 
minulého století. Zprvu převládala orientace na zlepšování kvality vzdělávacího 
systému jako takového, s cílem produkovat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu 
a připravit občana na úspěšný a aktivní život v moderním světě (model pro-
aktivního člověka). Postupně byl tento vzdělávací plán rozšířen o tzv. evrop-
ský rozměr, spočívající v „odhalování Evropy jako hodnoty a uvědomování si 
přináležitosti k Evropě v kontextu jejích proměn.“1

V českém prostředí se od roku 1992 problematikou výchovy k evro-
panství soustavně zabývá kolektiv Elišky Walterové z Oddělení komparativní pe-
dagogiky ÚPPV, jenž kooperuje s Nadací Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolu-
práci a Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních 
vztahů VŠE v Praze. Vznikají pokusy o teoretické rozpracování tématu, probíhají 
četné mezinárodní výzkumy, formuje se struktura odborné přípravy učitelů, 
podložená rozsáhlou publikační činností.2 Těžiště bádání spočívá především 
v rovině pedagogické a obecně didaktické, implementace evropské dimenze přímo 
do předmětového modelu se realizuje nejintenzivněji v případě občanské výcho-
vy, resp. základů společenských věd. Za klíčové otázky napříč spektrem jednot-
livých školních disciplín jsou považovány zejména způsoby kurikulární implikace 
evropské dimenze (vedle multidisciplinárního a transdisciplinárního modelu se 
prosazuje schéma průřezové), definování vzdělávacích cílů a cílových kompetencí 
a sledování progresivních trendů výchovy k evropanství z hlediska historického, 
geografického a sociokulturního.3

Význam dějepisného vyučování pro formování evropské identity je 
sice obecně zdůrazňován u nás i v zahraničí, dosud však byly publikovány jen 
ojedinělé pokusy o bližší uchopení tématu. Přitom školní dějepis skýtá nesmírný 
potenciál pro uskutečňování zásadních cílů evropské dimenze ve vzdělávání. Jde 
už o samotné vymezení a obsahovou náplň historie jako vědecké disciplíny, která 
odkrývá kulturně historické kořeny evropské civilizace, poukazuje na krize a kon-
flikty v minulosti, na myšlenky sjednocování i odcizování evropských národů, od-
haluje společné hodnoty i regionální různorodost, přičemž základním smyslem his-
torie je napomoci porozumění současnosti a hledání východisek pro budoucnost.

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005

1  LEHMANNOVÁ, Z.: Výchova k evropanství. Kulturně historické souvislosti evropského procesu. 
Praha 1996, s. 91.

2  Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. (Red. WALTEROVÁ, E.), Praha 1996, s. 20.
3  WALTEROVÁ, E. a kol.: Objevujeme Evropu. Kniha pro učitele. Praha 1997, s. 132-140.
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Z českých historiků a oborových didaktiků věnujících se dané prob-
lematice na teoretické bázi je třeba zmínit především Vratislava Čapka a Petra 
Čorneje. Empirické výzkumy historického vědomí české školní mládeže ve vzta-
hu k evropanství a evropským dějinám uskutečnily absolventky katedry histo-
rie Filozofické fakulty Ostravské univerzity Denisa Labischová a Petra Psotková, 
obě pod odborným vedením Blaženy Gracové. Přínosem je jistě také česká účast 
v mezinárodním výzkumném projektu Národní a evropské vědomí školní mládeže, 
na jehož realizaci participoval V. Čapek.4

Za priority evropské výchovy je pokládáno tzv. učení o Evropě (kognitivní 
složka zahrnující vědomosti), z Evropy (afektivní složka týkající se postojů a hod-
not) a pro Evropu (konativní složka cílových dovedností).5 Evropská dimenze pro-
niká do didaktiky dějepisu ve všech těchto úrovních. Učení pro Evropu zde zna-
mená získávání a rozvíjení vědomostí a dovedností, jež umožňují plnohodnotný 
život v moderním světě a pro učitele znamená především uplatňování takových 
metodologických postupů ve výuce, které učí žáky historickému myšlení, vedou 
je k samostatnému vyhledávání, třídění a kritickému hodnocení informací, 
napomáhají rozpoznávat schematizaci i chápat odlišnosti různých dějinných 
interpretací v závislosti na kontextu, rozlišovat prvky ideologie, mýtů a stereotypů, 
rozvíjejí pluralitní myšlení a podporují toleranci vůči jiným názorům. Na významu 
přitom nabývá využívání multimediálních zdrojů, internetu.

Jeden ze zásadních problémů dějepisného učení o Evropě a z Evro-
py tkví v nevyjasněnosti strukturálního pojetí dějepisného obsahu, tedy v tom, 
jak nalézt vyvážený poměr dějin lokálních, regionálních, evropských a globál-
ních při zachování jisté kompaktnosti a respektování časoprostorových sou-
vislostí. Připomeňme, že otázka výběru učiva v závislosti na stupni vzdělávání
a na základě zhodnocení významu historických epoch, procesů a událostí figu-
rovala v teorii dějepisu vždy, v současné době jde spíše o přehodnocení dosavad-
ního výběru témat.

Již delší dobu se vedou mezinárodní diskuse, jejichž cílem je najít 
optimální konsensus v tom, která témata jsou nosná a která by měla být 
zohledňována pokud možno ve všech národních modelech dějepisného vyučování. 
Například konference v Bruggách v roce 1991 doporučila konkrétní témata pro 
středoškolský dějepis v zemích Evropské unie: Tři stavy feudální společnosti. 
Středověká města, jejich vývoj a městské zákony. Zrození parlamentů, rozdílnosti 
a společné problémy. Obchod mezi evropskými regiony, hanza, Itálie, Vikingové. 
Role církve v písemnictví a materiální kultuře. Střední Evropa: zrození národů, 
dvojí vlivy z Říma a Byzance. Biografie významných intelektuálů. Věda a humanis-
mus v Evropě v 16. a 17. století. Náboženské války a snaha po toleranci. Národní 
vědomí za renesance. Osvícenství v politickém a materiálním životě. Liberalismus 

4  LABISCHOVÁ, D.: Stereotypní evropanství v postojích české mládeže. In: Acta Historica Ne-
osoliensia. Tomus 5, FHV UMB, Banská Bystrica 2002, s. 210-219; LABISCHOVÁ - DRABI-
NOVÁ, D.: Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických 
stereotypů. Rigorózní práce. PedF MU, Brno 2001; PSOTKOVÁ, P.: Historické vědomí české 
studující mládeže ve vztahu k evropským národům. Diplomová práce. (Vedoucí práce B. GRA-
COVÁ) FF OU, Ostrava 2004; ČAPEK, V.: Národní a evropské vědomí školní mládeže. Historica 
204/2005, č. 9, FF OU, Ostrava 2002, s. 27-63.

5  SHENNAN, M.: Teaching about Europe. Cassel, Council of Europe 1991, s. 27.
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a nacionalismus v Evropě. Průmyslová revoluce. Evropa mezi dvěma totalitními 
systémy, působení států a politických stran. Hnutí odporu během druhé světové 
války. Fašismus a jeho formy v Evropě. Jalta viděna z obou stran. Evropa: různé 
názory na její ideu.6

Takto deklarovaná doporučení jsou však v jednotlivých státech Evropské 
unie zohledňována v různé míře. Pro srovnání přístupů jednotlivých zemí k re-
alizaci evropské dimenze zde přiblížíme některá zjištění, která vyplývají z mezi-
národních analýz učebnic dějepisu v Evropské unii:7

Dějepis bývá v zemích Evropské unie koncipován chronologicky (což 
je případ také českého dějepisu), tematicky (hledání evropských souvislostí 
a styčných ploch národních dějin), případně se koncentruje na určitý časový 
úsek, jenž je důkladněji analyzován („patch approach“), např. zmíněná preferen-
ce Velké francouzské revoluce ve francouzských učebnicích, uplatňuje se také 
dimenzionální či transdisciplinární koncepce (social studies, humanities).8

Ve Velké Británii Evropa nepatří k favorizovaným tématům, přednost 
mají dějiny národní a lokální. Je-li věnována pozornost některé evropské zemi, pak 
vždy v bezprostřední souvislosti s britským vývojem, na podobnosti a odlišnosti 
různých kultur není kladen důraz. Společné kulturní dědictví je spatřováno v řím-
ském impériu, v době Karla Velikého, v období kolonialismu a imperialismu (pod-
trhována je nadřazenost evropské techniky, kultury a vzdělání vůči koloniím); 
společné tradice a hodnotová měřítka chybí pro 20. století. Do roku 1947 je pojed-
náváno o britských a světových dějinách, v letech 1948-1963 se píše o evrop-
ské integraci v přehledu vývoje institucí. Vstup Velké Británie do Evropského 
společenství v roce 1973 je zdůvodňován tehdejší problematickou hospodářskou 
situací.

V Dánsku nezasahuje evropská dimenze kurikulární model dějepisného 
vyučování, je však důkladněji rozpracována pro předmět současná studia (je mu 
vyčleněna jedna třetina celé vyučovací doby). Dějepis se věnuje dánským dějinám 
v kontextu dějin skandinávských a světových. Kurikulární volnost umožňuje
na sekundárním stupni II výběr dějinných témat. Okruh Evropa, evropská inte-
grace si však volí jen asi 5% tříd, zbytek preferuje světové dějiny po roce 1945.

Globální dimenze tradičně dominuje nad evropskou také v Nizozemsku, 
avšak v letech 1975-1990 se celkem čtyřikrát zkoumala evropská dimenze v os-
novách a učebnicích a byly iniciovány úpravy s cílem vzbudit u žáků pochopení 
pro evropské záležitosti.

Španělské učebnice předkládají obraz španělských dějin v západoevrop-
ském kontextu (asi jedna třetina učiva), pojmy Evropa, západní Evropa a západní 
civilizace ovšem splývají. Prominentní postavení má (tak jako v učebnicích ital-
ských) křesťanská náboženská jednota středověku. Chybí informace o východní 
Evropě, modernímu evropskému vývoji není věnována žádná samostatná kapitola.

Francouzské ministerstvo sestavuje centrálně kurikulum, ředitelé 
škol mohou navrhovat změny. Dějepisné a zeměpisné vyučování má úzký vztah 

6  ČAPEK, V.: Podíl historie jako školní disciplíny na výchově k evropanství. In: Česká a polská 
mládež o sobě. (Red. MYŠKA, M.), FF OU, Ostrava 1998, s. 69.

7  GIES, H.: Nation und Europa in der historisch-politischen Bildung. Forum Historisches Lernen, 
Schwalbach 1998.

8  ČAPEK, V.: Podíl historie..., s. 75.
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k občanské výchově, je zaměřeno na pochopení současnosti. Národní a evrop-
ské dějiny se často překrývají, evropská dimenze je záležitostí spíše doplňujících 
materiálů než dějepisných učebnic.

V Itálii byla roku 1997 provedena školská reforma. Eurocentrická per-
spektiva je dominantní, převládají dějiny institucí. Geograficky zabírá Evropa 
území od Atlantiku k Uralu, politicky však zahrnuje jen západní Evropu.

V Belgii má mezinárodní a proevropská výchova významné posta-
vení, humánnost a Evropa jsou stavěny vedle sebe jako nejoceňovanější ideály.
Do osnov je zařazována evropská historie a kultura od 1. ročníku sekundárního 
stupně I; polovina hodin dějepisu na sekundárním stupni II je věnována evrop-
ské integraci. Většina používaných učebnic zahrnuje evropskou kulturu a dějiny 
Evropy v samostatných kapitolách, látka se vysvětluje na základě čtyř kroků: 
1. každá historická a aktuální otázka je uvedena na belgických dějinách, jsou 
hledány podobnosti a odlišnosti vývoje v sousedních zemích; 2. následuje 
úvaha o globální dimenzi; 3. téma je uvedeno duchovním a uměleckým vztahem
do větších systémů a struktur; 4. řeší se otázka mezinárodní aktuality.

Koncepce slučuje regionální, národní, evropskou a globální perspektivu, 
současná Evropská unie je pojímána jako příklad pro další, celoevropskou spolu-
práci.

Dle analýzy západoevropských učebnic dějepisu, která byla publiková-
na roku 1996, je možno nalézt některé společné rysy: Evropa je nejintenzivněji 
probírána v pojednáních o středověku, paradoxně v období nejmenší politické 
jednoty. Směrem k novějším dějinám ztrácí evropská perspektiva na významu, 
velmi nedostatečně je rozpracována pro období po roce 1945, kdy se do popředí 
zájmu dostávají světové dějiny, sledovány jsou především supervelmoci USA 
a SSSR a ve srovnání s nimi netvoří Evropa žádný další samostatný blok (a když, 
tak pouze blok západní). Zde je nutno připomenout, že v praxi právě nejnovější 
dějiny bývají často redukovány z prostého důvodu časového tlaku, kdy učitelé 
nestihnou látku, chronologicky poslední, probrat (nejedná se o problém výhradně 
český, poukazují na něj také zahraniční autoři).9 Dalším negativním poznatkem je 
skutečnost, že status východní Evropy je zcela ambivalentní, přičemž autoři jsou 
mnohem citlivější vůči „třetímu“ světu“. Existují také rozdíly dané geografickou 
polohou zemí – středoevropské dějiny byly do evropského dění vtaženy mnohem 
častěji než např. severské země či Velká Británie (ta se zaměřuje spíš na světové 
dějiny a své bývalé kolonie), jejich zájem o evropská témata je tudíž silnější.10

Národní a evropská perspektiva se dle zjištění této komparativní analýzy 
překrývá nejvíce tam, kde vlastní národ významně přispěl k evropskému pokroku 
(renesance tak patří Itálii, Francie vyzdvihuje absolutismus, osvícenství a Velkou 
francouzskou revoluci, Anglie se zhlíží v rané demokracii a evropské mocenské 
politice, Německo věnuje pozornost období Karla Velikého, Španělsko a Portu-
galsko zdůrazňují objevné plavby). Falk Pingel podotýká, že tímto je pokládán 

9  PINGEL, F.: Europa im Schulbuch – eine Bestandsaufnahme. In: WENNING, N.: Die nationale 
Schule. Öffentliche Erziehung im Nationalstaat. Lernen für Europa. Band 2. (Hg. HANSEN, G.), 
Waxmann Münster 1996, s. 83.

10  BOMBARDELLI, O.: Die europäische Dimension im Bildungsbereich – Erfahrungen in Län-
dern der Europäischen Union. In: Europabilder in Mittel- und Osteuropa. Bundeszentrale für 
politische Bildung, Bonn 1996, s. 78.
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základ pro nové stereotypy „typického“ přínosu jednotlivých národů sjednocené 
Evropě.11

Na druhé straně – evropská dimenze, jak je většinou pojímána, nevy-
lučuje, a spíše podporuje snahy jednotlivých zemí o hledání takových procesů 
a událostí v národním vývoji, které výrazně ovlivnily evropské dění a představují 
tak most pro chápání vlastní a evropské identity; navíc jakékoliv pokusy „shora“ 
potlačit tyto přirozené tendence by nejspíš nebyly příliš úspěšné.

Idea sestavení syntézy evropských dějin, založená na principu civilizační 
jednoty (západní) Evropy v jejích regionálních zvláštnostech byla popudem 
k sepsání společné učebnice Dějiny Evropy (Le histoire de l´Europe) určené pro 
studenty středních škol, jež v roce 1995 vyšla také u nás.12 Publikaci se často 
vyčítá, že opomíjí malé národy, nerespektuje v dostatečné míře mimoevrop-
ské vlivy a upřednostňuje integrativní prvky Evropy, přičemž opomíjí všechny 
desintegrační.13 Historikové se rovněž shodují, že v zásadě nelze uplatnit žádný 
univerzální model evropských dějin, jenž by byl absolutně přijatelný pro všechny 
evropské země, neboť by nebral v úvahu odlišnou historickou zkušenost a men-
talitu obyvatel jednotlivých států a vyústil by do jakési „historicky zdůvodněné 
občanské nauky.“14 Sporná je jistě také použitelnost učebnice v současných pod-
mínkách, neboť daný text reflektuje stav evropské integrace před více než deseti 
lety. Zmíněná publikace může jistě posloužit k rozšíření pohledu; měla by spíše 
navazovat na dřívější poznatky a plnit tak funkci doplňující (proto je také určena 
starší mládeži ve věku 16-18 let).

Evropská perspektiva umožňuje v zásadě dva hlavní přístupy k uchopení 
společné historie. První pojímá evropský vývoj jako sumu dějinných fakt, pestrost 
etnickou a jazykovou, nerovnost ekonomického vývoje v různých regionech, 
odlišný způsob života a představuje jakousi addici národních dějin, nenachází 
však v optimální míře to, co je společné a setrvává v určité roztříštěnosti. Druhý 
přístup se snaží o interpretační syntézu hledáním smyslu a společných hodnot, 
skrývá ovšem nebezpečí, že sklouzne k falzifikaci a ideologickému odůvodňování 
evropské integrace.15 Nevýhodou globálního pohledu je podle Vratislava Čapka 
opomíjení menších národních celků, neboť výklad dějin je omezen na příklad 
zemí, v nichž se daný historický proces projevil nejvýrazněji.16

Vedle těchto přístupů jsou zvažovány některé další; jednak kulturně 
historický model ovlivněný francouzskou historiografií 70. až 80. let, eliminující 
politické dějiny ve prospěch dějin každodennosti a životního stylu, jehož slabi-
na spočívá v nedostatečném postižení nerovnoměrnosti evropského vývoje; dále 

11  PINGEL, F.: Tamtéž.
12  Dějiny Evropy. Napsáno dvanácti evropskými historiky. Praha 1995.
13  BENEŠ, Z: Historie a škola I. Otázky koncepce českého školního dějepisu. Sborník ze seminá-

ře „Ke koncepci výuky dějepisu a občanské výchovy na základní a střední škole“,  Praha 2002, 
s. 21 (shrnutí diskuse).

14  ČORNEJ, P.: Problém evropské dimenze ve výuce dějepisu. In: Evropská dimenze ve vzdělává-
ní a v přípravě učitelů. c.d., s. 146.

15  LECLERCQ, J.-M.: Die europäische Dimension im Geschichtsunterricht und in der staatsbür-
gerlichen Erziehung. In: Macht Europa Schule? (Hg. PINGEL, F.) Frankfurt/M 1995, s. 3.

16  ČAPEK, V.: c.d., s. 65; též: ČAPEK, V.: Integrace Evropy a dějiny Evropy ve výuce dějepisu. 
Rada Evropy a výuka dějepisu. In: JÍLEK, T. a kol.: Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu II. 
PedF ZU v Plzni 1996, s. 16-17.



326

model vycházející při výkladu epoch ze situace národní historie a porovnávající ji 
se situací v dalších zemích (tento postup neodpovídá logice historických procesů, 
protože ignoruje šíření historických jevů od jádra k periferii); zajímavá je rovněž 
koncepce členící evropské dějiny do několika geopolitických oblastí (Balkán, 
Skandinávie, střední Evropa, západní Evropa, ruské oblasti), přičemž se sledují 
shody, rozdíly a vzájemné vztahy v prostoru.17

Jako alternativa k hledání výhradně sjednocujících a společných 
elementů evropských dějin se rozvíjí přístup založený na diverzitě, stavějící
na tematicky strukturovaném základě protikladných dvojic, např. svoboda a des-
potismus, víra a rozum, jednota a rozdrobenost, absolutismus a parlamentaris-
mus, jenž může lépe napomoci k pochopení evropského vývoje v jeho různorodosti 
a protikladech, ukazuje genezi vzájemných vztahů, usnadňuje pochopení vztahů 
v současnosti a zohledňuje místo národních dějin v historických procesech. Tento 
postup je však náročný pro žáky základních škol a nepostihuje vždy globálnější 
problémy.18

Otázka adekvátnosti dějepisného učiva s evropskou tematikou by rov-
něž neměla být opomíjena. P. Čornej soudí, že evropské středověké a novověké 
dějiny jsou pro žáky 2. stupně základních škol náročné; zatěžují paměť a kladou 
velké nároky na kontextové myšlení a abstrahování jevů. Podobně je nutno najít 
způsob, jak vnést evropskou dimenzi do středního odborného vzdělání, kde je 
dějepis okrajovým předmětem. Zajímavá je myšlenka, že by se dějiny na těchto 
školách vztáhly k oboru (např. dějiny výživy, stravování a stolování na hotelových 
školách, dějiny techniky na středních průmyslových školách). Nejpříznivější je 
situace pro realizaci evropské dimenze naopak na gymnáziích. Zde se doporučuje 
co nejvíce využívat přímých zkušeností z cest do zahraničí, navíc se nabízí možnost 
rozšíření evropského horizontu v povinně volitelných předmětech, zaměřených
na společenské vědy.19

Nalézt optimální způsob, jak zamezit tomu, aby výuka českých dějin 
nevedla k posilování nacionalismu a nesnášenlivosti, je v současnosti prvořadým 
úkolem historiků. Žáci by se měli naučit chápat významy pojmů národní identita, 
evropská identita, nacionalismus, xenofobie, vnímat vzájemné vlivy jednotlivých 
kultur – nejen to, co země odděluje (konflikty, izolace), ale také pozitivní prvky 
v internacionálních vztazích. Opomíjeny by neměly být dějiny etnických menšin. 
Nejnovější české učebnice dějepisu již věnují poměrně velkou pozornost historii 
minorit žijících na našem území, výrazný posun zaznamenalo také pojetí náro-
da a národní identity (zmiňme zde v tomto ohledu výjimečnou učebnici České 
dějiny I, II z nakladatelství Práce, jejíž autoři erudovaně – a zároveň přiměřeně 
věku žáků – osvětlují mnohé české historické mýty).20 Do značné míry však 
v učebnicovém výkladu stále přetrvává jistá „vypreparovanost“ českých dějin, 
jimž chybí potřebný širší kontext.21 P. Čornej považuje za nešťastné také oddělené 
přednášení českých a obecných dějin na univerzitách.22

17  ČORNEJ, P.: c.d., s. 144.
18  ČAPEK, V.: Podíl historie…, s. 67-68.
19  ČORNEJ, P.: c.d.,  s. 141-148.
20  BENEŠ, Z. – PETRÁŇ, J.: České dějiny I. , Práce, Praha 1997; KVAČEK, R.: České dějiny II., 

Práce, Praha 2002.
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V souladu s principy výchovy k evropanství je žádoucí klást ve výuce 
dějepisu větší důraz na historii regionální. Regionem se v tomto pojetí nemyslí 
pouze kulturně-geografická jednotka menší než národ (v linii lokální – regionální 
– národní – evropská – globální historie), význam je přisuzován zejména regionům 
přesahujícím stávající státní hranice, jež jsou definovány silnými historickými, 
jazykovými a kulturními vazbami (např. Slezsko, středoevropská „Mischzone“).

Pro prohloubení evropské dimenze a snadnější chápání současného 
integračního procesu je dále vhodné včleňovat do výkladu dějin informace, 
týkající se vývoje myšlenek a snah o evropské sjednocování a mírové uspořádání 
evropských poměrů, ať už v koncepcích českých historických osobností (Jiří 
z Poděbrad, J. A. Komenský, F. Palacký, T. G. Masaryk, E. Beneš, J. Masaryk) 
nebo myslitelů evropských.

V odborných kruzích se stále zřetelněji prosazují snahy o překonání kri-
tizovaných slabých míst ve výkladu národních a evropských dějin. Kromě struk-
turálních otázek a otázek výběru evropských témat je předmětem odborného 
zájmu zejména interpretace dějinných událostí, zvláště těch, které jsou do jisté 
míry kontroverzní či hrají negativní úlohu z hlediska vzájemných vztahů etnik, 
nejčastěji sousedních národů. Je hledán objektivnější pohled na konfliktní dějin-
né situace prostřednictvím mezinárodní spolupráce historiků.23 Nejde přitom 
o úmysl přestat se dívat na národní dějiny „vlastníma“ očima a snažit se zaujímat 
hledisko jakéhosi nezávislého pozorovatele – emocionální postoj k dějinám vlast-
ního národa jako součásti osobní identity odsunout nelze – smysl má spíše častěji 
poukazovat na pozitivní vzájemné vlivy, na to, čím se jednotlivé země navzájem 
obohatily, jak vzájemné kontakty, a třeba i konkurence, přispěly k pokroku, jak 
prolínání kultur a životního stylu působilo na jejich současnou podobu.

Je nutno zdůraznit, že v porovnání s občanskou výchovou (základy 
společenských věd) postrádá český dějepis užší propojení s pedagogickou praxí. 
Didaktika historie se v oblasti výchovy k evropanství pohybuje v příliš akademické 
rovině. Širší pedagogická veřejnost se tak nemůže opřít o konkrétní metodické 
materiály, které by implementaci evropské dimenze do výuky dějepisu na českých 
školách usnadnily.

Pokusíme-li se vymezit základní okruhy problémů a oblasti bádání, 
na něž by se měla současná oborová didaktika orientovat, budou to především 
následující:

21  Nejnovější české učebnice dějepisu pro gymnázia byly předmětem obsahové analýzy, která 
tvoří součást autorčiny publikace Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, 
Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže. FF OU, Ostrava 2005. Obsahová ana-
lýza současných učebnic dějepisu je zahrnuta rovněž v publikaci GRACOVÁ, B.: Vědomosti a 
postoje české a polské studující mládeže. FF OU, Ostrava 2004.

22  ČORNEJ, P.: c.d., s. 141.
23  Jako velmi přínosná se ukazuje například práce Stálé společné česko-polské komise huma-

nitních věd při MŠMT ČR a MEN PR a s ní související spolupráce českých, polských  a sloven-
ských univerzit, spočívající ve srovnávání obrazů sousedních národů v dějepisných učebnicích 
a v realizaci početných výzkumů historického vědomí a historických auto- a heterostereotypů 
(Ostravská univerzita, Uniwersytet Opolski, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici); per-
spektivní mohou být rovněž avizovaná další setkání mezinárodní komise českých a němec-
kých historiků.
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•  Propracování strukturálního modelu implementace evropské dimenze do vý-
uky dějepisu a jeho zapracování do kurikula.

•  Zaměření nejen na institucionální a politické dějiny, ale rovněž na dějiny 
každodennosti, dějiny hospodářské, sociální, duchovní a kulturní, přičemž 
kultura je chápána v nejširším významu, nejen jako kultura „vysoká.“

• Prohloubení interkulturální dimenze dějepisné výuky.
•  Zintenzivnění spolupráce mezinárodních komisí pro tvorbu učebnic a výměnu 

zkušeností s realizací evropské dimenze.
•  Komparativní analýzy jednotlivých národních modelů evropské dimenze 

v dějepisném vyučování.
•  Koncipování systému vzdělávání učitelů v evropských záležitostech jak

na vysokých školách, tak v postgraduálním vzdělávání.
•  Tvorba učebnic, obsahujících evropská a interkulturní témata; tam, kde ještě 

nejsou takové učebnice k dispozici, vypracovávat doplňující materiály pro 
učitele i žáky (manuály, příručky, pracovní sešity).24

•  Výzkumy historického vědomí mládeže, národní a evropské identity, stereo-
typních obrazů, vztahu a postojů k národním, evropským a globálním otáz-
kám.

•  Rozvíjení a uplatňování metod aktivního „objevujícího“ učení, metod podporu-
jících samostatnost a kritické myšlení a metod umožňujících interkulturní 
porozumění.

24  Příkladem může být příspěvek GLOSER, J. J.: Na cestě k jednotě západní Evropy. Společen-
skovědní předměty 1/2002, s. 21-23.
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Zusammenfassumg

Die aktuellen Trends im Geschichtsunterricht – Lernen über Europa, von Europa
und für Europa

Denisa Labischová

Der Geschichtsunterricht leistet einen bedeutenden Beitrag zur allgemeinen Bildung 
und zur politischen Bildung für eine demokratische Gesellschaft, indem er Jugendlichen die 
Möglichkeit gibt, Kenntnisse und Wissen über ihr historisches Erbe und das anderer Völker und 
Nationen zu erlangen. Die Implementation der sog. europäischen Dimension zählt zu den wich-
tigsten Aufgaben der Fachdidaktik Geschichte. Es sollen vor allem folgende Themenbereiche 
behandelt werden: die Berücksichtigung der europäischen Dimension in den Curricula, 
Komparativanalysen ausländischer Modelle mit Gewicht auf Lehrbücher, die Verstärkung der 
Bemühungen im Bereich der Lernmethoden und der Unterrichtsmaterialien, die Herausstellung 
des interkulturellen Ansatzes in Schulbüchern, Konzeptionen der Lehrerfortbildung, die 
Untersuchungen des historischen Bewusstseins und was die Lerninhalte betrifft, Orientierung 
an die Kulturgeschichte und die regionale Geschichte im grenzübergreifenden Sinne.
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