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I kdybych věděl, že zítra zanikne celý svět,  
dnes bych ještě zasadil svou jabloň.

(Martin Luther)

Radostí lidského života je nevysychající naděje v nové začátky.

S velkou radostí za naději,
kterou jste s trpělivostí a shovívavostí vložila v nás – své žáky a kolegy,

chtěli bychom nyní i my Vám, paní docentko, společně  
s Vašimi přáteli i kolegy

prostřednictvím tohoto sborníku
popřát k Vašemu životnímu jubileu

prožívání téže radosti a nadějí z nových začátků  
v dalším osobním i profesním životě.

Jana Grollová a Aleš Zářický
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S literárním vědcem Jiřím Svobodou (vlevo) a dlouholetým spolupracovníkem Lumírem 
Dokoupilem (vpravo) po svém nástupu na tehdejší Pedagogickou fakultu v Ostravě

Ludmila Nesládková přebírá 22. prosince 1970  
z rukou Milana Myšky doktorský diplom
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V přátelském rozhovoru s Milanem Myškou v polovině 90. let

Ludmila Nesládková přebírá v září 1998 z rukou Milana Myšky  
vedení katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
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2002 – rodinná dovolená v Černé Hoře

1991 – vánoce s rodinou
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Katedra v době příprav oslav 35. výročí svého založení,  
kdy v jejím čele stála právě Ludmila Nesládková

S Eduardem Maurem v roce 2004 v Domu knihy Librex na křtu své nové knihy
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HISTORIAVITAEMAGISTRA?

MILANMYŠKA

Neočekávejte ode mne, prosím, filozofickou úvahu o této devíze, vyslovené již
Ciceronem v jeho De oratore (2, 9, 36). Čas, vymezený pro mou přednášku, 
mi nedovolí více než úvahu, jak jsem se s touto tezí v průběhu své, dnes už pět 
desítek let trvající kariéry profesionálního historika, vyrovnával. Na mé Alma 
Mater, Univerzitě Karlově, na níž jsem studoval v první polovině padesátých 
let minulého století, jsme byli – jak ani jinak být nemohlo, připravováni na 
svou profesi v duchu historicko-materialistického pojetí dějin jakožto jednoho 
velkého příběhu, jehož běh se řídil určitými obecnými zákonitostmi. Obje-
vovat a verifikovat tyto zákony dějin bylo posláním vědy věd – historického 
materialismu. Nám historikům byl přisouzen úděl zkoumání konkrétních pro-
jevů těchto zákonů v proměňujícím se čase a prostoru. Za smysl historického 
poznání bylo považováno hledat v dějinách poučení pro přítomnost a budouc-
nost. Z toho nasnadě vyplýval pozitivní a souhlasný postoj k oné Ciceronově 
devíze. Vzpomínám si, jak na mne zapůsobila kniha jednoho ze sovětských 
ekonomů a hospodářských historiků akademika Ostroviťanova, která se nazý-
vala, tuším, Nástin ekonomiky předkapitalistických formací. V ní bylo vše 
jasné a přehledné, vše do sebe zapadalo jako kolečka dokonalého hodinového 
stroje, což beán historické vědy vnímal jako cosi nesporně sympatického. 
Působil zde přesně onen mechanismus masově rozšířených sympatií huma-
nitních vědců k marxismu, jehož příčiny precizně demaskoval polský filozof
Leszek Kolakowski ve svých Glównych nurtach marksizmu (1976–1978): jed-
noduchost, jednoznačnost, logika do sebe zapadajících tvrzení. Nepochybuji 
o tom, že mnozí z těch, kteří nás v mezích této koncepce dějin připravovali na 
naši profesní kariéru, ne vždy byli přesvědčeni o její správnosti.

*  Text projevu, proneseného autorem dne 20. září 2006 u příležitosti udělení doktorátu 
honoris causa v oboru historických věd a udělení zlaté medaile Univerzitou Hradec 
Králové.
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Příležitostí seznámit se s jinou koncepcí dějin bylo pramálo: výjezdy 
do nesocialistické ciziny byly pro studenta téměř nemožné, ve vědeckých 
knihovnách chyběla nejnovější zahraniční literatura z oboru a i k dílům star-
ších českých historiků byl omezený přístup. Působila zde obecně přijímaná 
tendence vypreparovat z dějin jen některé epochy, události nebo osobnosti, 
které pomáhaly vytvářet kolektivní identitu tzv. socialistického národa a byly 
s to ospravedlňovat oprávněnost existence totalitního komunistického režimu. 
Kolegové mé generace se jistě rozpomenou na celou sérii historických prací, 
dolujících z našich dějin tzv. pokrokové tradice, ať už to bylo něco z husitství, 
nevolnická povstání, dělnické hnutí apod., a zejména na Nejedlého Komunisté, 
dědici tradic, kde snad zazníval tento tón nejhlasitěji. Jen František Graus nám 
několikrát ve svých seminářích ironicky poznamenal, že „s dějinami se dá 
dělat leccos, jen se jich nelze zbavit.“ Někteří z nás tomu už začínali rozumět.

První vlna skepse se dostavila v okamžiku, kdy jsem začal pracovat na 
některých konkrétních historických problémech zejména hospodářských dějin 
a dějin sociálních struktur. Výzkumy archivního materiálu a závěry z nich 
plynoucí se mnohdy výrazně rozcházely s tím, co platilo za obecné zákonitosti 
historického vývoje. Tehdy jsem si ještě kladl otázku, co je vlastně špatně: 
teorie historického materialismu a z ní plynoucí formulace zákonitostí vývoje, 
nebo námi používané metody a metodické přístupy, které jsou ještě nedokonalé 
a nejsou s to naplnit úlohu historika.

Velký vliv na mou vědeckou orientaci vykonala tehdy historická litera-
tura polská, zejména díla Witolda Kuly, do jisté míry Jerzyho Topolského 
a polských sociologů. Jejich prostřednictvím jsem měl možnost seznámit se 
s výsledky západní vědy, ke kterým byl u nás obtížný přístup. Velkou roli 
v mé vědecké orientaci sehrála také díla zejména francouzských historiků 
druhé a třetí generace školy Annales, s nimiž jsem se seznamoval, protože díla 
nebyla k dispozici v originálu, zejména díky tomu, že vycházela v polských 
překladech, a tak se stala i u nás dostupnými.

Mé pochybnosti o dokonalosti námi používaných metod přerůstaly od 
poloviny šedesátých let v pochybnosti o správnosti pojetí dějin, jaké nám bylo 
vštěpováno za našich univerzitních studii a jaké pěstovala velká část české 
historické literatury té doby. Ideologické tání v šedesátých letech, které i his-
torikovi umožnilo rozšířit své poznání, a potom otevření se světu na počátku 
let devadesátých, které jak možnostmi pobytů v zahraničních vědeckých insti-
tucích (v mém případě na Max-Planck-Institut für Geschichte a na některých 
vídeňských ústavech), tak zcela uvolněním přístupu k cizí vědecké literatuře 
podnítilo k novým úvahám o podstatě dějinného procesu. Vlastní badatelská 
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zkušenost i podněty nahoře uvedené ve mně utvrdily představu, že historie 
není jedním kontinuálním příběhem, řídícím se pevnými pravidelnostmi a zá-
konitostmi, ale nekonečným množstvím autonomních, někdy více jindy méně 
provázaných příběhů. Vnímání historie jako kontinuálního, zákonitostmi svá-
zaného příběhu, jsem začal považovat za cizí prvek ve skutečných dějinách, za 
konstrukt, který do historie (ve smyslu res gestae) vnáší sám subjekt badatele, 
někdy bezděčně, častěji však pod vlivem sledovaného účelu. Takové vnímání 
historického procesu umožňuje historii poznávat, popsat a pochopit, není s to 
z ní však schopno vyvozovat poučení.

Lidé si z minulosti, již znají jen útržkovitě a povrchně, vybírají to, co se 
jim pro jejich jednání právě v tuto chvíli hodí. Ukazuje se, že pragmatické pojí-
mání historie jakožto učitelky života tak, jak se zrodilo v myšlení ne historika, 
ale politika Cicerona, je dnes doménou spíše politiků a státníků, ne historiků. 
Politici vidí v historii – samozřejmě vypreparované a přizpůsobené okamžité 
potřebě – významný prostředek utváření a upevňování vědomí kolektivní iden-
tity a zdůvodňování oprávněnosti některých svých soudobých koncepcí a činů. 
To má s vědeckou historií pramálo společného.

Tedy: Zkušenost je nepřenosná, i doba je nepřenosná. Historie posledního 
století nás usvědčila, že nepřenosná jsou i kritéria hodnot a morálky.

Jako historik jsem dospěl k přesvědčení: Jediným poučením, které z histo-
rie plyne je, že se z ní nedá poučit. HISTORIA NON DOCET.
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1  Vznik Československej republiky (1918), jej medzivojnový vývoj, zánik (1939) a obnova 
(1945) – popri vlastných politických daností, to všetko bolo zároveň aj v réžii európskych 
mocenských problémov a záujmov a tým súčasťou európskej historickej dimenzie.

2  Upozorniť možno na Veľkú Moravu ako prvý kresťanský štát v stredovýchodnej Európe, 
na niektoré osobnosti európskeho formátu a významu (Matej Bel, Pavol Jozef Šafárik), na 
akceptáciu humanizmu, reformácie, osvietenstva, na technické vynálezy v počiatkoch európ-
skej industriálnej spoločnosti a následne v období priemyselnej revolúcie v 18. a 19. sto- 
ročí.
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HĽADANIEEURÓPSKEJDIMENZIEDEJÍNSLOVENSKA
ASLOVÁKOVVOBDOBÍUHORSKÉHOŠTÁTU1

JÚLIUSALBERTY

Ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie som sa začal zaoberať problémom, 
ktorý som si pracovne nazval európska dimenzia dejín Slovenska a Slovákov. 
Z doporučení Rady Európy a z jej aktivít v oblasti výučby dejepisu, z produkcie 
Ústavu Georga Eckerta v Braunschweigu, z publikačnej a informačnej činnosti 
ako aj z podujatí Medzinárodnej asociácie didaktikov dejepisu som si vydedukoval 
základný princíp európskej historickej dimenzie v tejto podobe: najvýznamnejšou 
kultúrno-historickou hodnotou európskej minulosti je to, čo je nadnárodné a nad-
časové (rozumej čo prežilo čas a dobu svojho vzniku) a subsumuje v sebe etické, 
politologické a iné ľudstvom uznávané hodnotové kritériá. Keďže som didakticky 
naprogramovaný, v tomto princípe som videl šancu na modernú, didakticky pro-
duktívnejšiu reštrukturalizáciu výučby dejín Slovenska a Slovákov čo do vecnosti 
a intencie, šancu na prekonávanie konfrontačných názorov na uzlové fenomény 
národných, ale aj spoločných dejín a skromnú nádej na prienik histórie Slovenska 
a Slovákov do spoločenského historického povedomia v štátoch Európskej únie, 
a to najmä cestou školského vzdelávania a moderných informačných zdrojov, prie-
nik po jej prekliesnení medzinárodnými vedeckými podujatiami.

Keďže mi bolo jasné, že v silách slovenského národa nebolo iniciovať 
európsku spoločnosť obrodzujúce procesy a prispieval do nich len poskromne,2 
onen základný princíp európskej historickej dimenzie som si musel zmäkčiť. Na 
vrcholných podujatiach slovenskej historickej vedy (na zjazdoch SHS, vedeckých 



20

konferenciách) sa všeobecne akceptoval poznatok, že Slovensko a Slováci prešli 
tým istým historickým vývojom ako iné – povedzme aj nosné národy Európy, 
lenže s časovým posunom a v špecifickom historicko – spoločenskom a geopoli-
tickom prostredí. Je to naozaj tak. Každý národ je vložený do času a v čase, ktorý 
si sám nevyvolil a do priestoru a v priestore, ktorý si sám vybral, alebo sa mu 
jednoducho ušiel. Z uvedeného vedeckého konsenzu vyplynula pre môj zámer 
dvojjediná úloha: V čom sú dejiny Slovenska a Slovákov zrovnateľné s európskou 
historickou dimenziou a v čom sú špecifické a ďalej: ako túto charakteristiku pre-
zentovať v koncepcii výučby dejepisu, konkrétnejšie v učebných osnovách a naj-
konkrétnejšie v učebniciach a prípadne v metodických príručkách k nim. Veľmi 
sa mi prihováralo aj poznanie, že dejiny Slovenska sú – ako dejiny Európy – 
multietnické, multikultúrne, takže aj v tejto rovine je evidentná ich príbuznosť. 
Zámer rozkrývať európsku dimenziu dejín Slovenska a Slovákov posilňovali 
diskusie okolo spoločných dejín Európy a ich vydanie (r. 1995)3 tým, že vytesnilo 
slovanský svet, stredovýchodoeurópsky región z európskej historickej dimenzie.

Tento svoj zámer som začal pokusne napĺňať na prednáškach z didaktiky 
dejepisu v súvislosti s úvahami nad metamorfózami (obsahovými a edukač-
nými vôbec) výučby dejepisu v Československej republike v 20. storočí, nad 
trendom vo vyučovaní dejepisu v štátoch Európskej únie, nad stavom a kon-
cepciami súdobej výučby dejepisu v Českej a Slovenskej federovanej republike. 
Keďže sa tak dialo po mojej výluke zo školstva, mimoriadne si cením ústreto-
vosť Ústavu G. Eckerta a prof. dr. V. Čapka, DrSc. Spočiatku som sa pohyboval 
viac v teoretickej rovine; ani cez semináre a diplomové práce sa mi nedarilo 
dostať konkrétne námety do finálnej podoby; poslucháči tam kde sa mali
prezentovať svojím historickým myslením a pedagogickou tvorivosťou, doža-
dovali sa literatúry (neexistujúcej) a až na ojedinelé výnimky uviazli väčšinou 
v odťažitých kompilátoch. Druhým skušobným prostredím bolo preškoľovanie 
vyučujúcich, úradne zvané špecializované inovačné štúdium, ktoré začiatkom 
90. rokov organizovalo Metodické centrum v Banskej Bystrici. V rámci týchto 
aktivít som sformuloval metodiku zrovnávania slovenských národných dejín 
19. storočia s európskou dimenziou.4 Veľmi vhod mi prišiel záujem učiteľskej 
verejnosti a Metodického centra o vypracovanie metodickej príručky k výučbe 
dejín praveku a staroveku, pretože na školách boli len učebnice zo socialistickej  

3  Dejiny Európy. Bratislava, 1995. Do slovenskej edície bola ako dodatok zaradená štúdia 
prof. dr. R. Marsinu, DrSc. (s. 382–391) pojednávajúca o dejinách Slovenska.

4  Úvahy nad medzinárodným obrazom dejín Slovákov a ich zápasu o historičnosť a identi-
tu v 19. storočí. Banská Bystrica 1992.
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éry, reedované ešte aj po novembri 1989.5 Na elaboráte, ktorý publikovalo 
Metodické centrum v Banskej Bystrici (1993)6 som si overil didaktické mož-
nosti integrácie a štrukturalizácie rôznorodého učiva v dvoch – európskou 
dimenziou uznávaných prioritách, a to antické populácie a demokratické 
ambície ľudstva a antické civilizácie a spoločné európske kultúrno-historické 
dedičstvo. V tomto prostredí existovala aktívna spätná väzba.

Po takomto nádejnom rozbehu prišlo neočakávane rozčarovanie. Vďaka 
vekovému embargu som stratil postavenie garanta a tým aj úradnú pracovnú 
pozíciu, čo moje možnosti nielen obmedzilo, ale psychologicky aj zmrazilo. 
K novej aktivite ma vyburcovala až učebnica dejepisu pre I. ročník gymná-
zia (Bartl, Kamenický, Valachovič z roku 2000) a príležitosť XII. zjazd SHS 
(24.–26. apríla 2001) v Smoleniciach.

Vo svojom vystúpení na zjazde som sa zámerne z učebnice dejepisu neve-
noval ani praveku na Slovensku, ani Samovej a Veľkomoravskej ríši. O sú-
náležitosti praveku na Slovensku s európskym niet pochýb. Slovensko bolo 
križovatkou významných európskych civilizačných trás, regiónom migračných 
pohybov, ale aj trvalých pobytov, kolískou špecifických pravekých kultúr;
slovom skultivovaným regiónom a dočasným domovom vtedy nosných európ-
skych civilizácií. Tak ako sa generovali rôzne nástupnícke štáty na troskách 
Rímskej ríše, ktoré boli zakladajúcimi článkami európskej ranostredovekej 
historickej dimenzie, tak v stredovýchodoeurópskom priestore v geopolitickom 
vákuu vznikali slovanské štáty. Ku Veľkej Morave ako k prvému kresťanskému 
fungujúcemu štátu v tomto priestore, k jej dejinotvornosti a príslušnosti do 
európskeho kontextu nemôže byť odborných výhrad. Túto súnáležitosť je nám 
samým treba zakotviť aj do učebníc dejepisu. Osobitne som sa ale zamyslel nad 
učivom o Uhorskom štáte (do roku 1526), a to z niekoľkých dôvodov: 1) tento 
štát sa stal trvalejším fenoménom v stredovýchodoeurópskom priestore; 2) cez 
stáročia sa vyvíjal pomerne autochtonne; 3) s narastajúcim časovým odstupom 
a za prednostného záujmu o novoveké dejiny je potrebná nielen reštrikcia jeho 
dejín, ale najmä ich rekvalifikácia; 4) a to aj z hľadiska slovenského histo-
rického povedomia a výučby slovenských národných dejín; vznik tohto štátu 
bol totiž považovaný, ak už nie priam za tragédiu, tak za začiatok tisícročnej 
poroby.

5  Išlo o učebnice V. Michovského, reedované len s malými úpravami. K dejinám novoveku 
boli promptne vydané učebné texty.

6  Náčrt možností transformácie dejín praveku a staroveku. Banská Bystrica 1993.
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Pri konfrontácii príslušných textov učebnice a ostatnej jej didaktickej 
výbavy s mojimi názormi na rozkrývanie európskej historickej dimenzie som 
došiel k záveru, že učivo o Uhorskom štáte je tak vecne a vôbec didakticky 
rozštrukturované, že ani pedagógom (nieto ešte študentom) nedáva odpoveď na 
základnú otázku: aká je vlastne kultúrno-historická hodnota Uhorského štátu 
z pohľadu európskej historickej dimenzie a s osobitným zreteľom pre Sloven-
sko a Slovákov. Podľa mojej mienky kultúrno-historické hodnoty Uhorského 
štátu s európskou dimenziou sú tieto: 1) Uhorsko bolo štátom – kráľovstvom; 
2) v ktorom sa ujal a rozvinul feudalizmus; 3) vznikli mestské komunity; 4) 
vytvorila sa súdobá spoločenská štruktúra; dotvoril sa sídlištný profil Slovenska.
Uhorsko sa ďalej konštituovalo ako 6) kresťanský; 7) multietnický a 8) právny 
štát. Tieto vecno-didaktické celky nie je nutné prezentovať iba výkladovým 
textom, ale hlavne inými zdrojmi informácií, a to aj zo samostatného štúdia 
a mimoškolskej proveniencie. Otvára sa tu priestor pre využívanie – apliká-
ciu a overovanie poznatkov z učiva všeobecných dejín, z regionálnej histórie, 
priestor pre rozvoj historického myslenia a porozumenie histórii, pre kultivo-
vanie hovoreného prejavu študentov, pre rôzne aktivizujúce metódy a postupy 
v edukačnom procese; môže to byť napr. propedeutika pre novú konštrukciu 
maturitnej skúšky, ale najmä návod na pracovné modely učebníc. O tomto som 
konkrétnejšie hovoril na XII. zjazde SHS.7

Napriek publicite mojich názorov aspoň niekoľko sond, aby sa čitateľ 
dostal do obrazu. Didaktický okruh: Uhorsko bolo kráľovstvom, otvára mož-
nosť diskutovať o nezastupiteľnej a neodmysliteľnej funkcii štátu pre existenciu 
a vývoj každej vyspelej komunity; kráľovstvo predstavujú dynastie – na to 
v učebnici postačí časová priamka s nimi alebo chronologická tabuľka, kráľov-
stvo predstavovalo územie a riadiace správne mechanizmy – postačia schémy 
mapy a kartogramy; problémy suverenity štátu ale treba vysvetliť na báze 
vzťahov so susednými štátmi a mocensko-politickými ambíciami. Mimoriadny 
význam pripisujem zapracúvaniu regionálnej histórie. Dnes nie je na Slovensku 
región, ktorý by nemal spracovaný historický sídlištný zemepis a mesta – sídla 
strednej školy, ktoré by nemalo historickú monografiu. Tie vecno-didaktické
okruhy, ktoré som uviedol ako 2, 3, 5 prípadne ďalšie sa priam ponúkajú 
regionálnej histórii. V publikovanom príspevku: Dejepis v zajatí ideológií8 
som naznačil zástoj hradných panstiev v regióne, existenciu ich infraštruktúry, 
to, že stredoveká dedina bola organizmom a prežila zo svojich fondov celé  

7  Historický časopis 50, 2002, č. 1.
8  História 5, č. 3.
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stáročia, že stredoveké mestá boli na úrovni organizovanou aglomeráciou, 
a pod. Aj k tematickým okruhom zaradeným na posledné miesta (pochopiteľne 
nie významovo, ale pracovne) postačia mapy (napr. cirkevnej organizácie, kláš-
torov, farností v regióne, alebo preklady jednotlivých zákonných článkov).

Ale nazad k meritu veci: Na problém, čo znamená stredoveké Uhorsko pre 
Slovensko a Európu som si dal odpoveď: Zaplnila sa mapa Slovenska; skultúr-
nili sa aj horské a podhorské oblasti. Došlo k profesijnej diverzifikácii populá-
cie, k modernej súdobej sociálno-stavovskej štruktúre. Využívaním hmotných 
zdrojov, pracovnej a intelektuálnej potencie sa zvyšovala životná úroveň, danej 
dobe primeraný spoločenský servis. Potenciál vyťažený na Slovensku napomá-
hal rozvoj juhozápadnej a západnej Európy. Slovensko bolo multietnické a to-
lerantné a takéto Slovensko bolo 150 rokov hrádzou proti osmanskej expanzii. 
Čo viac mohlo priniesť do spoločného historicko-kultúrneho dedičstva. Stre-
doveké Uhorsko bolo európskym štátom a Slovensko v ňom ešte európskejším 
regiónom.

Druhýkrát som sa k problematike vrátil pri príležitosti medzinárodnej 
interdisciplinárnej konferencie v novembri 2003, ktorá sa konala v Smoleni-
ciach v rámci projektu Historické korene integrácie strednej Európy so zame-
raním na fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po I. svetovú 
vojnu.

Príprava na túto konferenciu bola podnetom na zamyslenie sa nad naším 
vnímaním a prezentovaním revolučných rokov 1848-1849 a následného vývoja 
Slovenska najmä za dualizmu. Ešte predtým ma totiž oslovili odporučenia Rady 
Európy kompetentným odborníkom prednostne sa venovať oným revolučným 
rokom v Európe a ich dohrou vo výsledkoch prve svetovej vojny. Vo svojom 
vystúpení som sa opieral o výsledky medzinárodnej vedeckej konferencie 
roku 2003 v Braunschweigu, venovanej práve 40. rokom 19. storočia v Európe, 
ktoré som akceptoval ako spoločnú európsku dimenziu.9 Boli sformulované 
takto: všeobecným (rozumej európskym) základným motívom politických 
(a následne i vojenských) aktivít 40. rokov bolo úsilie demokratizovať riadenie 
spoločnosti v štáte (alias odstraňovanie nedemokratických režimov), presadzo-
vať demokratické občianske práva, čo v mnohonárodných štátoch znamenalo 
nacionalizáciu – to jest uplatňovanie práva na sebaurčenie (až do odtrhnutia). 
Okolo týchto celoeurópskych spoločných trendov sa potom štrukturovali  

9  Bližšie viď v príspevku: Národné dejiny 19. storočia ako didaktický problém. In: Hľadanie 
novej podoby strednej Európy. Bratislava 2005.
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aj ďalšie, vrátane regionálnych motívov. Tomuto problému som sa venoval aj 
v poslednom období. 

Meruôsme roky10 boli uzlovými nielen v dejinách Európy, ale aj v dejinách 
monarchie, Uhorska, i v slovenských národných dejinách. Majú svoju faktogra-
fiu, s ktorou sa zoznamujú žiaci už na ZŠ. Žili a neustále žijú v historiografii,
v umeleckej tvorbe, v ľudovej slovesnosti, ale aj v spoločenskom historickom 
vedomí. Ako každá uzlová udalosť boli viacrozmernými, modernou didaktic-
kou terminológiou povedané: už týmto multiperspektívnymi11 a aj po svojom 
doznení boli žičlivé na kreovanie rôznych politických koncepcií, od ktorých sa 
odvíjala propaganda, ktorá sa prelievala aj cez výpovednú hodnotu faktografie,
čím generovala mýty, legendy, ale aj predsudky, brzdiace vzájomné pochopenie 
sa a prepotrebné zbližovanie, na čo upozorňuje a čoho sa dovoláva Fréderic 
Delouche v predhovore k Dejinám Európy. Už v druhej polovici 19. storočia 
sa zrodilo národnopolitické ich vnímanie, ktoré dominuje dodnes a iba na tejto 
báze sa dá sotva dospieť ku konsenzu.

Revolučné roky v monarchii a v Uhorsku mali európske parametre. Takým 
bol atak na absolutistický režim a centralistickú správu. Svoju legitimitu mali 
aj národné hnutia. V ďalšom si dovoľujem aplikovať názor obsiahnutý v úvode 
publikácie zo smolenickej konferencie z pera jej zostavovateľov, ktorý platí 
nielen pre celé 19. storočie, ale aj pre jednotlivé jeho fenomény: Napriek exis-
tencie integračného potenciálu, dezintegračnú rolu zohrali moderné národné 
identity; neschopnosť politickej moci a elít dominujúcich národov reflektovať
tieto identity s plnou vážnosťou a dôsledkami (str. 15). Dodávam: revolúcia 
síce monarchiou zalomcovala, ale táto ten otras ešte ustala, čo považujem za 
spoločný neúspech národných a iných politických liberálnych hnutí a tento 
neúspech zostal zaťažený polarizáciou národnostnej otázky, čo predznamenalo 
ďalší vývoj. Som presvedčený, že práve táto platforma je motivujúca a nádej-
nou koncepciou na vyrovnanie sa s minulosťou, i vzájomnou. Škoda len, že do 

10  Nepresne zafixovaný pojem. Meru je nárečové označenie číslovky 40. Meruôsmy (1848) 
rok bol len jeden! Do tohto nepresného pojmu sa vkomponúva aj rok 1849 – tj. merudevi-
aty a tým vznikol nelogický plurál.

11  K tomuto pojmu mám tiež výhrady. Interpretuje sa ako rôzne vnímanie tohože historic-
kého fenoménu. Vzniká otázka: vnímanie kým?: aktérmi, reprezentatívnymi súčasníkmi, 
historikmi? A potom: multi znamená mnoho (to je didakticky nezvládnuteľné!) a v pod-
state tých vnímaní nikdy nie je mnoho; myslím si, že náležitejšie je viac. Pojem per-
spektíva v súvislosti s nevratnou, s minulosťou bez alternatív, tiež nie je vystihujúci, skôr 
nekorešpondujúci. Ako najvhodnejšie v uvedenom kontexte sa mi javí hovoriť o minulosti 
ako viacspektrálnej.
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prístupových podmienok do Európskej únie neboli zakomponované aj záväzky 
vzájomne sa vyrovnávať s politicky zaťažujúcim dedičstvom minulosti.

Na konferencii v Braunschweigu k 40. rokom v Európe Péter Bihary polo-
žil otázku, či minulosť má byť iba ťarchou, alebo aj zdrojom pre budúcnosť. 
Som najmä za to druhé, osobitne v edukačnom procese. Ani pri vyučovacom 
procese nemožno historicko-spoločenské hodnoty vnímať iba súdobo a ná-
rodnopoliticky. História nastavila danosti, ktorým sa vyhnúť nedalo. Obnažila 
nosné problémy štátu a spoločnosti. Otestovala kvalitu politických programov, 
použitých prostriedkov, zrelosť vedúcich osobností. Súdobú populáciu – peda-
gógov a študentov – by malo zaujímať predovšetkým poučenie z nej, ako upí-
nanie sa na zašlé a nevratné deje a ich aktérov. Aj nám nastavuje vývoj danosti, 
ktorých sa treba zmocniť a medzi nimi aj nejeden z tých problémov, ktoré 
nastolila a (ne) riešila revolúcia. V ľudskom rode sú také problémy, ktoré nikdy 
nie sú riešiteľné bezozvyšku a natrvalo. Vývoj pritom neustále kreuje nové 
historicko-spoločenské prostredie, jeho nositeľmi sú subjekty s iným poten-
ciálom a ambíciami. Rovnako ako v rokoch revolúcie aj v súčasnosti je napr. 
aktuálny problém stabilita a demokratický vývoj nášho národnostného štátu, 
plodná symbióza občianskej slobody aj občianskej akčnej jednoty pri napĺňaní 
etických hodnôt a noriem Európskej únie.

Mojím zámerom na smolenickej konferencii bolo konfrontovať učebnicu 
dejepisu pre 2. ročník gymnázia (z dielne J. Bartl a kol. 2002), presnejšie 
povedané príslušné kapitoly národných dejín obdobia od r. 1848-1918 so súdo-
bým európskym trendom: demokratizácia vlády a správy štátu a spoločnosti 
a budovanie modernej industriálnej spoločnosti. V historických podmienkach 
Uhorska a Slovenska to znamenalo mimo iného: prekonávanie feudálnej pre-
viazanosti výrobných sektorov; kreovanie trhového hospodárstva; prekonávanie 
stavovskej spoločenskej štruktúry novou, modernejšou, európskou; rozširova-
nie a legalizovanie občianskych demokratických práv vrátane s národnými 
a vyplývajúcimi zo sféry trhu práce.

Odhliadnuc od didaktickej vybavenosti učebnice, ktorá je naozaj bohatá 
a pestrá, odpovede na nastavené témy – kritériá z európskeho trendu by sa 
našli len s mimoriadnou pozornosťou, medzi riadkami a s toleranciou. To čo 
pripomeniem v súvislosti s učebnicou, platí všeobecne o našom vnímaní a pre-
zentovaní dejín druhej polovice 19. storočia. Z ôsmich kapitol sa päť zaoberá 
politickými dejinami, najmä slovenskými národnými politickými a kultúrno-

-politickými snahami, pričom sa neraz opakuje učivo z dejín literatúry. Ale ani 
pri tomto zábere do politických dejín učebnica neprekročila tieň tradície. Je 
pravdou, že k nosným princípom vnútornej politiky všetkých uhorských vlád 
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bolo úsilie (aj nevyberané) vytvoriť z Uhorska maďarský národný štát a povy-
šovanie subsidiality národných práv občianskymi za legislatívnu výnimočnosť 
a jedinečnosť, za vrchol demokracie. (Aj dnes je na stole problém individuálne 
občianske práva a kolektívne!). Učebnica, ale aj náš výskum postráda regis-
tráciu a zhodnocovanie vývoja vzťahov medzi uhorskou vládou a Viedňou 
(vyrovnaním sa to všetko neskončilo), vo vnútornej politike takého nespor-
ného dokladu demokratizácie, akým bolo oddelenie súdnej moci od výkon-
nej a sledovanie a zhodnocovania legislatívy (a praxe) v oblasti občianskych 
demokratických práv (najmä vývoj volebného práva, samosprávy, spolčovania 
a zhromažďovania, práva na slobodu prejavu, práva na vzdelanie, zdravotnícku 
starostlivosť), pretože ide o nezastupiteľné podmienky občianskej demokratic-
kej spoločnosti. Pod národnopolitickým dáždnikom nemôžu zanikať iné nosné 
parametre politického vývoja Uhorska. Uhorsko predsa nebolo iba maďarizá-
ciou a Slovensko a Slováci iba objektom odnárodňovania. Problém rovnosti 
a rovnoprávnosti občanov bol v krajine celospoločenským problémom, nie iba 
nemaďarských národov a národností. 

A ktoré boli ďalšie nosné sféry vývoja, ktoré treba tiež dostať tak do učeb-
níc ako aj výskumu, ale aj pod spoločného menovateľa, pod súdobý európsky 
trend. Čo sa vlastne udialo v Uhorsku a na Slovensku s výrobnými sektormi? 
Zovšeobecním moje poznatky na základe bádania z posledných rokov, a to aj 
z oblasti demografie. Priemysel sa na Slovensku i naďalej vyvíjal vlastne na
báze miestnych materiálno-technických a pracovnoprávnych tradícií. Nevzni-
kali moderné závody na finálnu výrobu (strojárenské, elektrotechnické, auto-
mobilky, vagónky – v ľahkom priemysle napr. na konfekciu, obuv). Proces 
industrializácie mal viac dynamiky v oblasti riadenia (majetková a organi-
začná integrácia) ako v moderných investičných zámeroch. Na Slovensku vzni-
kali síce priemyselné centrá ale viac miestneho významu a štatistiky ukazujú, 
že sa industrializácia nepremietala signifikantnejšie ani do urbanizácie. Mestá 
síce dostali nové dominanty (župné domy, zájazdové hostince, sedrie, nemoc-
nice), ale zaostávali svojou infraštruktúrou za štandardom európskych, ale aj 
rakúskych a českých miest. Treba nám meritórne preskúmať erárnu hospodár-
sku politiku, podnikateľské prostredie, záujmy investorov a prevádzkovateľov – 
najmä možnosti cudzích investícií pri nedostatku vlastného podnikateľského 
kapitálu. Vylučovanie či blokovanie cudzieho kapitálu nebolo európskym tren-
dom otvoreného slobodného podnikania. Až potom sa bude dať odpovedať na 
otázku a didakticky ju do učebníc zakomponovať, prečo Slovensko, ktoré na 
prelome 18. a 19. storočia zohrávalo v oblasti techniky a ekonomiky v kontexte 
so základmi industriálnej spoločnosti nadregionálnu, celokrajinskú úlohu, za 
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dualizmu stráca túto pozíciu, čo sa odrážalo aj v jeho demografickom potenci-
áli. Počet obyvateľov Slovenska za dualizmu (1858-1910) vzrástol iba o 22,7%, 
kým v ostatnom Uhorsku o 46,4%.12 (V učebnici sú demografické tabuľky).

A druhý základný výrobný sektor. Zbytočné je v učebnici a v publicistike 
všeobecne opakovať o poľnohospodárstve, že bolo ťažkopádne, vzdorujúce 
moderným agro – a zootechnológiám. Revolučné roky zrodili masu samostatne 
hospodáriacich roľníkov, najmä maloroľníkov. Treba sa konkrétne zaoberať 
genézou tohto stavu (segregácie, komasácie…), disproporciami vo vlastníctve 
pôdy a objasniť, prečo na Slovensku nevznikli moderné formy podnikania ako 
farmárstvo, plantážnictvo; prečo priemyselná výroba na báze poľnohospodár-
stva uviazla na úrovni priemyselnej prvovýroby miestneho významu. Vecne 
a didakticky sa ďalej treba vysporiadať s kategóriou námedzne pracujúcich, 
s trhom práce (napr. „osadnícke“ tradície blokovali mobilitu pracovnej sily, 
nerozvinuté sektory potrebu nárastu počtu pracovníkov a ich kvalifikácie),
nezamestnanosťou, vysťahovalectvom (problémy dobre známe i nám súčasní-
kom). Ilúziou je riadiť sa tézou, že každý dospelý človek mal potrebu pracovať 
a že mal nájsť svoje profesijné uplatnenie doma, alebo v bezprostrednom okolí. 
V čom sa societa na Slovensku signifikantnejšie vzhľadom k modernosti vypro-
filovala, to je oblasť tretieho sektoru (obchod, doprava, školstvo, zdravotníctvo, 
iné služby vo verejnom záujme). Všetky tu osobitne pripomenuté oblasti spo-
ločenského života a vývoja sú zovšeobecnené do jednej kapitoly učebnice – do 
lekcie na dve – tri hodiny.

Aj tieto kapitoly z dejín dualizmu v učebnici majú byť tiež otvorené regi-
onálnej histórii a sú mimoriadne významné, pretože je v nich zakódovaný 
ekonomický a sociálny vývoj Slovenska v 20. storočí. Je to učivo zakladajúce 
napr. transfer pamäti (využívanie poznatkov z učiva prírodných vied), tiež na 
rozvíjanie schopností a zručností samoštúdia, na porozumenie rôznym infor-
mačným zdrojom (grafy, mapy, štatistiky, diagramy), na rozvoj historického 
myslenia na trase poznávania nedávno minulých a súčasných spoločenských 
problémov.

Chcel som povedať len toto: Ak aj obdobie druhej polovice 19. storočia 
budeme i naďalej vnímať a prezentovať len národnopoliticky, nielenže nedo-
spejeme ku konsenzu, ale sa i naďalej budeme potácať v konfrontáciách, ktoré 
nie sú trendom, prínosom k európskej kultúrno-historickej integrácii.

12  SVETOŇ, J.: Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu. Bratislava 1958.
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Urobil som tisícročné premostenie. Bolo o tom, ako v mocensko-poli-
tickom vákuu, v historickom prostredí bez šance na národné štáty, vznikol 
mnohonárodný štát, ktorý plnil svoju historickú úlohu na európskom štandarde. 
Bolo to o štáte, ktorý v 19. storočí už nenapĺňal historické poslanie – poslanie 
strojcu a garanta modernej demokratickej industriálnej spoločnosti. Ale aj 
v tomto je oná európska analógia. Európa – matka národných a mnohonárod-
ných štátov, kolíska humanizmu a osvietenstva sa v 20. storočí stala sebazniču-
júcim kontinentom. Treba len veriť a všemožne sa pričiniť o to, čo je avizované 
v poslednej kapitole Dejín Európy – Európa nádejí. Je v našich silách, v silách 
Európskej únie, v silách dorastajúcej generácie takéto nádeje naplňať.

Summary

Finding of the european dimension of history of Slovakia and the Slovaks  
in the period of the hungarian state

Július Aberty

In this work, the author tries to find the European historical dimension of Slovakia and 
the Slovaks in the period of the Hungarian state. He considers it as opportunities to recon-
struct the content and aims of teaching of History as well as to go about with the traditional 
and conservative perception of Slovak and Hungarian History from the point of view of his-
toriography, social and political publicist. He focuses on the period from the establishing of 
the Hungarian state till its incorporation into the Habsburg Monarchy and on the period of 
revolutionary years 1848-1849 till the end of Hungary in 1918. He comes to an opinion, that 
while in the first period (till 1526) Hungary was a standard European medieval state, in the 
second half of the 19th century it lost its expected mission of mover and guaranty of modern 
industrial civil and democratic society and that was the main reason why it has fallen. 
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ŽIDÉVOSOBLAZEVPOSLEDNÍTŘETINĚ16.STOLETÍ

JANALSAHEB

Židovská minorita tvořila v prostředí českých zemí již od středověku nedílnou 
součást společnosti, a to především ve městech. Na Židy však bylo nahlíženo 
vesměs jako na pohany a lidi stojící na okraji society, což se mnohokrát odra-
zilo nejen v drastickém zacházení s nimi, ale později např. také v nerovném 
postavení Židů v systému právního zakotvení stavovského státu. Na druhou 
stranu představovali Židé pro okolí zdroj tolik potřebného ekonomického 
potenciálu, což neplatilo pouze ve středověku. Rovněž předbělohorská sta-
vovská společnost vnímala Židy poněkud rozporuplně. Na jedné straně vítala 
tento výrazný element podporující svými finančními zdroji rozvoj jejich hos-
podářských aktivit, na straně druhé však Židé zůstali těmi, na jejichž bedrech 
leželo břímě viny za ukřižování křesťanského Boha. Právě tento fakt, společně 
s odlišným životním stylem a zvyky, „opravňoval“ křesťany k nejrůznějším 
formám perzekuce, vnímaným zpravidla pouze jako „spravedlivý“ hněv.

Zloba okolního světa vůči Židům se projevila vedle pogromů také jejich 
vypovídáním z měst, respektive ze země, a to prostřednictvím panovnických 
dekretů. V 16. století vydal proti Židům hned několik takových patentů Fer-
dinand I. Na příklad v roce 1541 se bezprostředním podnětem k vypovězení 
stal požár Prahy, který měli údajně založit právě příslušníci tamní židovské 
komunity. Vypovězeni tehdy měli být Židé nejen z Čech, ale také z vedlejších 
zemí Koruny české. Především na Moravě se ale proti tomu postavila tamní 
stavovská obec, díky níž mohli na Moravě Židé i nadále setrvat. Rovněž 
exodus Židů z Čech se tehdy uskutečnil pouze zčásti, panovník jim totiž 
kvůli ekonomickým zájmům neustále prodlužoval vystěhovací lhůtu, až 
nakonec v roce 1545 své čtyři roky staré rozhodnutí zcela zrušil. Na nátlak 
Ferdinandova mladšího syna, místodržitele království českého, však císař 
roku 1557 znovu uvedl v život všeobecný dekret, na jehož základě se Židé 

„…pod propadnutím hrdla a statků…“ museli ze všech zemí Koruny české 
opět vystěhovat. Stejně jako toto, i další panovníkova nařízení z let 1558, 
1559 a 1561 byla realizována jen zčásti, přičemž nejméně jimi byli Židé 
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postiženi opět na Moravě.1 Další vlna vypovídání židovského obyvatelstva, 
vrcholící v polovině šedesátých let 16. století, postihla zejména židovské 
komunity ve Slezsku. Na základě císařova rozhodnutí se museli Židé vystě-
hovat např. z Horního Hlohova (patentem z 27. srpna 1563), Kozlí (paten-
tem ze 16. září 1563), Opolí (patentem z 8. listopadu 1563) nebo Prudniku 
(patentem ze 6. listopadu 1564). Prakticky ve všech uvedených případech se 
tak stalo na základě výslovné žádosti tamních měšťanů, kteří prostřednic-
tvím svých purkmistrů a konšelů prosili císaře „…abychom jim tu milost 
učiniti ráčili, aby nyní i na budoucí věčné časy tu v městě, na předměstí 
a vůkol města Židé se osazovati nemohli a mezi nimi na škodu vší obci trpěni 
nebyli…“ Přestože i v těchto městech jim byly lhůty k odchodu několikrát 
prodlouženy, a to především proto, aby mohli prodat své domy a dojít pro-
placení svých pohledávek, nakonec se stal i zde jejich exodus neodvratnou  
skutečností.2

Mnozí z odcházejících Židů z Čech, ale i ze Slezska našli svůj nový 
domov na Moravě, kde většina stavovské reprezentace nepodlehla nátlakům 
Vídně a její ekonomické zájmy zvítězily nad hystericky rozdmýchávanou xeno-
fobií. Rovněž ani tehdejší nejvyšší představitel katolické církve na Moravě, 
olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova, nijak nebránil Židům v usa-
zování se na biskupských dominiích, a to navzdory jejich odlišnému vyznání. 
Věroučné otázky totiž byly v tomto případě, vzhledem k chronickému a stále 
rostoucímu zadlužení biskupů a z toho vyplývající potřebě úvěrů, zatlačeny 
zcela do pozadí. Jiným ukazatelem ospravedlňujícím z jejich pozice přijímání 
Židů na své statky, byla jednoduše snaha zvýšit počet vlastních poddaných 
a tím také výnosnost jednotlivých panství. Nehledě k tomu, že Židé předsta-
vovali v tomto ohledu „velmi výhodné poddané“, neboť zpravidla byli podro-
beni vedle běžně odváděných dávek i tzv. židovské dani, což představovalo 
podstatné navýšení vrchnostenských příjmů. Právě výše uvedené argumenty 

1  Srovnej KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské III. Brno 1905, s. 233–234; 
BONDY, B. – DVORSKÝ, F. (ed.): K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. 
Praha 1906, č. 595–598, 628–632 aj.; PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. 
Praha 1993, s. 54–57. Ku příkladu moravský zemský sněm odpověděl v roce 1558 císa-
řovým vyslancům na mandát o vypovězení Židů ze země takto: „…z strany vypovědění 
Židův ven z[e] země na tom [j]sme se snesli: poněvadž někteří, kteříž [j]sou po otcích 
svých při rozdílích, anebo kupem na nich aužitky nemalé přijali, škoda by bejti musela. 
Jeho k[rálovsk]é m[ilos]ti, jako pána našeho milostivého, od nás prositi račte, ať nás 
při tom milostivě zůstaviti, jakž předešle bývalo, ráčí…“ Viz: Moravský zemský archiv 
(MZA) Brno, f. A 3 stavovské rukopisy, sign. 2, fol. 127.

2  BONDY, B. – DVORSKÝ, F. (ed.): c. d., č. 662, 664, 672, 673, 679–681.
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nám poměrně uspokojivě vysvětlují skutečnost, že již od středověku nebyly 
židovské komunity na biskupských dominiích žádnou výjimkou. Vedle Svitav, 
Mohelnice, Kroměříže a Vyškova, kde se Židé usadili na základě privilegia 
z roku 1322, existovala židovská minorita snad od třicátých let 14. století rov-
něž i v Osoblaze.3

Počátkem září roku 1570 se již zmíněnému nejvyššímu moravskému 
duchovnímu pastýři naskytla jedinečná možnost bez větších investic navýšit 
dosavadní výnosy právě z posledně jmenovaného panství. Osoblaha, náleže-
jící ke konglomerátu biskupských mensálních statků, tvořila společně s Ketří 
a dalšími drobnějšími územími tzv. moravské enklávy ve Slezsku. Vzhledem 
ke skutečnosti, že tato území se nacházela fakticky ve Slezsku, ale státoprávně 
příslušela k Moravě, je nasnadě, proč právě zde směřovaly kroky židovských 
vyhnanců z nedalekého slezského Prudniku. Nejen biskup Vilém Prusinovský, 
ale s podivem také sami osoblažští měšťané nově příchozí Židy přijali takřka 
s otevřenou náručí, neboť jejich kapitál jim měl výrazně pomoci při obnově 
města, zničeného v roce 1569 rozsáhlým požárem.4 Biskup se tehdy osobně 
vypravil do města, aby zde dne 8. září vydal svým novým poddaným rozsáhlé 
privilegium, vyměřující jejich postavení, práva a povinnosti.5 Stalo se tak na 
základě prosby Židů Izáka a Hanzela, kteří „…nás ve vší poníženosti prosíce, 
abychom je spolu s jinými desíti osobami za poddané do města našeho Oso-
blahy přijali a tu jim živnosti přáli…“ Dvanácti Židům tak bylo povoleno si 
ve městě vystavět celkem šest domů. Kromě obvyklého každoročního platu 
z nich však museli odvádět do biskupských důchodů i již zmíněnou židovskou 
vrchnostenskou daň, a to „…jeden každý hospodář obzvláštně každého roku 
jeden dukát na zlatě, vdova půl dukátu, podruh tak jak hospodář jeden dukát, 
vše na zlatě…“ Výjimku biskup udělil pouze rabínovi a učiteli. Celý rok po 
příchodu navíc „…nadepsaní Židé i s jinými… prázdni všech robot našich, 
i tolikéž k městu, bejti mají…“ Uvedený počet dvanácti nově příchozích Židů 

3  CHYTIL, J. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VI. Brno 1858, s. 159, 
č. 213; V literatuře viz: KOUŘIL, M.: Příchod židovských emigrantů z Prudniku do 
Osoblahy. In: Židé ve Slezsku. Český Těšín 2001, s. 48. Počátky židovského osídlení 
Osoblahy nejsou dosud zcela uspokojivě vyjasněny, prakticky veškerá literatura však 
uvádí rok 1334. Viz tamtéž, s. 49, pozn. č. 4.

4  KOUŘIL, M.: c. d., s. 50.
5  Zemský archiv (ZA) v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc (AO), inv. 

č. 57, sign. P, pag. 270–271 a inv. č. 6364, sign. K I b 2/1; ZA v Opavě, pobočka Olomouc, 
f. Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž (ÚŘAS), inv. č. 2493, sign. 
K I b 2/4, pag. 55–59. Text privilegia byl editován, viz RADIMSKÝ, J.: Příchod Židů do 
Osoblahy. Slezský sborník 45, 1947, s. 254–256.
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do Osoblahy Prusinovský v žádném případě nevnímal jako numerus clausus, 
neboť dále stanovil i podmínky pro příchod jejich dalších souvěrců do města. 
Prakticky jediným předpokladem bylo řádné odevzdávání předepsaných dávek. 
Mezi velmi důležitá ustanovení privilegia náležel především fakt, že celá židov-
ská obec Osoblaze měla náležet výhradně do jurisdikce biskupa, nikoliv města. 
Proto veškeré trestněprávní záležitosti mohl projednávat osoblažský hejtman, 
coby zástupce biskupa na panství a nikoliv městský soud. Jediné, v čem mohli 
představitelé osoblažské obce vůči Židům zčásti zasahovat, byly jejich finanční
transakce. Ty se mohly dít pouze se souhlasem hejtmana, anebo i městského 
rychtáře. Týkaly-li se některého z osoblažských osedlých, musely být navíc 
uzavírány na radnici v jeho přítomnosti a každou židovskou půjčku musel pro 
přehlednost městský písař zapsat do zvláštní knihy. V rámci ochrany osoblaž-
ských cechů a právovárečných měšťanů před případnou nežádoucí konkurencí 
ze strany nově příchozích židovských obyvatel města jim bylo zakázáno obcho-
dovat s kožešinami, prodávat maso, či vařit a šenkovat pivo. V koroboraci pri-
vilegia si pak biskup navíc ponechal svým způsobem „otevřená zadní vrátka“, 
a to pro případ, že by se buď on samotný nebo některý z jeho nástupců rozhodl 
Židy z Osoblahy vyhostit. Navzdory právům garantovaným v privilegiu, tak 
žili osoblažští Židé v neustálé existenční nejistotě, která vrcholila obvykle vždy 
se smrtí biskupa. Jejich další setrvání ve městě totiž záleželo vždy výhradně 
na libovůli a postoji jeho nástupce. Při této příležitosti se obvykle vydávali 
zástupci zdejší židovské obce do Kroměříže, aby tam žádali nového biskupa 
přinejmenším o verbální potvrzení dosavadního privilegia a získali tak ales-
poň na několik následujících let definitivu své další existence v Osoblaze. Dne
9. října 1573 si tak na biskupovi Janu Grodeckém vymohli dokonce písemnou 
konfirmaci tři roky starého privilegia Viléma Prusinovského.6

6  „My, Jan, z Boží milosti biskup olomůcký, známo činíme tímto listem obecně přede všemi, 
že [j]sau před nás předstaupili Židé, poddaní naši z Osoblahy, ukazujíce nám nějaké od 
předka našeho, biskupa Vilíma dobré paměti, sobě dané obdarování, ve vší poníženosti 
nás, abychom jim jeho z milosti naší milostivě potvrditi ráčili, prosíce. I chtíce jim v tom 
milostí naší dáti užíti, jim toho privilegium a obdarování tímto listem ve všech artikulích, 
punktích a klausulích tak, jako by do tohoto listu našeho vepsáno bylo, potvrzovati a je 
při tom obdarování zuóstavovati ráčíme. Chtěje tomu, aby nad tímž jich obdarováním[m] 
hejtman osoblažský, i auřad města Osoblahy, věrní naši milí, ruku ochrannů drželi a jim 
překážky činiti nedopauštěli, nýbrž k spravedlnostem jich podle práva dopomáhali. Tomu 
na svědomí naši menší [pečeť] k tomuto listu [j]sme přitisknůti rozkázati ráčili. Dán na 
Kroměříži v pátek po s[vatý]m Františku léta páně 1573 počítajíc.“ Viz ZA v Opavě, 
pobočka Olomouc, f. ÚŘAS, inv. č. 2493, sign. K I b 2/4, pag. 59–60.
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Stejně jako v jiných městech zemí Koruny české, také v Osoblaze žili 
Židé ve vlastní čtvrti, rozkládající se v severní části města, v ulici poblíž 
městské hradby. Z listiny Viléma Prusinovského vyplývá, že zde již krátce po 
roce 1570 existovala synagoga a při ní i židovská škola. Vně hradebních zdí 
pak nechybělo místo pro židovský hřbitov.7 Vzhledem k mnohým omezením 
ze strany vrchnosti, ale také zemských úřadů, se Židé mohli živit jen obcho-
dem a především pak finančními úvěry. I toto odvětví však podléhalo přísné
kontrole ze strany stavů jako celku, i každé vrchnosti zvlášť (viz výše). Tento 
fakt se odráží také v artikulech zemského zřízení markrabství moravského, 
nazvaném O Židy a jich lichvy. Na základě tohoto zákoníku byla přesně 
určena nejvyšší míra židovského úroku, který nesměl přesáhnout dvacet pro-
cent.8 Jen pro srovnání uveďme, že běžná úroková sazba „křesťanské“ půjčky 
činila na počátku 16. století deset procent, od roku 1544 pak byla na příkaz 
Ferdinanda I. snížena a ustálila se na šesti procentech.9 Vzhledem k nebý-
vale vysokým ziskům z lichvy Židé zpravidla v rámci měst prosperovali, a to 
mnohdy více, nežli byla okolní většinová societa schopna unést. Když se navíc 
někteří židovští podomní obchodníci snažili nabízet své zboží levněji než 
většina křesťanských kupců, stačilo jen málo a protižidovské nálady mohly 
každým okamžikem přerůst v menší či větší pogrom. Stejně tomu bylo samo-
zřejmě i v Osoblaze. Tamní měšťané si totiž již počátkem roku 1575 stěžovali 
u olomouckého biskupa Tomáše Albína z Helfenburku „…že by Židé, kteří 
[j]sau v Osoblaze, svejmi obchody byli na nemalé ublížení živností měšťanů 
osoblažských anebo vší obce města Osoblahy…“10 Představitelé židovské 
obce se proti údajně neopodstatněnému nařčení ohradili a naopak žádali bis-
kupa, aby jim potvrdil dosavadní privilegium, které dle jejich výpovědi mnozí 
z Osoblažských pošlapávají a Židy utiskují. Biskup měl tehdy zřejmě v úmyslu 
uklidnit rozjitřenou atmosféru, byl si ovšem rovněž vědom zisků, které z tamní  

7  FIEDLER, J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha 1992, s. 116–117.
8  KAMENÍČEK, F.: c. d., s. 228–229; KNOZ, T.: „Lidé na okraji“ v moravské legislativě 

předbělohorské doby. In: Milý Bore… Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho 70. naroze-
ninám. Brno 2003, s. 299 – edice tohoto pramene viz JANIŠ, D. (ed.): Práva a zřízení 
markrabství moravského z roku 1545. Brno 2005, s. 216–217.

9  MZA Brno, f. A 3 stavovské rukopisy, sign. 1, fol. 218–219. Srovnej KAMENÍČEK, F.: 
Zemské sněmy a sjezdy moravské I. Brno 1902, s. 312. Touto úrokovou sazbou se koncem 
16. století řídili ve svých finančních transakcích i olomoučtí biskupové. Viz např. ZA 
v Opavě, pobočka Olomouc, f. Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 3640, sign. Fa 25/4, 
č. k. 244.

10  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 74, sign. 13 a, fol. 20.
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židovské obce plynuly do jeho důchodů, proto se chystal zasáhnout v této 
věci na místě osobně. Vzhledem ke své nemoci však cestu do Osoblahy, na 
nejseverněji položené panství biskupských držav, odložil a tamním měšťanům 
pouze přikázal „…abyste zatím, dokud ta věc na místě postavena nebude, jim, 
Židuóm, křivdy činiti, ani jich utiskati, mimo spravedlnost, nedopůščeli, tak, 
aby mohli bez překážky svých svobod, privilegií a spravedlností užíti…“11 Na 
základě toho se můžeme právem domnívat, že biskup měl zřejmě v úmyslu 
Židům opět, stejně jako jeho předchůdci, potvrdit jejich privilegia, a to i na-
vzdory stížnostem Osoblažských. Dříve, než se mohl do Osoblahy vypravit, ho 
však zřejmě rukou traviče zastihla smrt.

Stejný postoj vůči Židům praktikoval také Albínův nástupce na olo-
mouckém biskupském stolci, Jan Mezoun z Telče. Přesně dva měsíce po svém 
zvolení, dne 13. dubna 1576, přikazoval v listu adresovaném Osoblažským, 
aby tamní Židy „…při spravedlnostech svých, jako kdy[ž] prve, zuóstavíte 
a křivdy jim činiti nedopustíte, ani jakými přílišnými dávkami, neb šacunkem, 
jež by bejti nemohli, obtěžovat nebudete…“12 Vyhověl tak dalším úpěnlivým 
prosbám ze strany osoblažských Židů, kteří v uplynulých několika měsících 
zažívali další vlnu zloby a útisku od svých křesťanských sousedů. Na druhou 
stranu to pouze podtrhuje fakt, že svými výnosnými finančními machina-
cemi přiváděli mnohé jedince zřejmě až do existenčních potíží a vyvolávali 
tak závist a zášť nejen ze strany představených města.13 Snad aby se zavděčil 
osoblažským měšťanům, které musela zjevná náklonnost posledních čtyř bis-
kupů vůči Židům přinejmenším znepokojovat, vydal biskup koncem roku 1576 
některé jedince z řad osoblažské židovské obce městské jurisdikci. Důvodem 
byla krádež, které se dopustili na jistém Židu z Lipníku nad Bečvou, když 

11  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 74, sign. 13 a, fol. 20.
12  „…věděti vám dáváme, že [j]sau u mne zde dnešního dne dva Židi z Osoblahy byli 

a mě snažně prosili, abych je, poněvadž z vuóle Boží na toto biskupství [z]volen [j]sem, 
v ochranu svů přijal a v spravedlnostech jejich neopauštěl, nýbrž nad nimi a privilegiemi 
jich ruku svů držel. I poněvadž se pokojně a dobře, jakž o tom zprávu mám, chovají, vám 
poraučíme, že při spravedlnostech svých jako kdy[ž] prve zuóstavíte a křivdy jim činiti 
nedopustíte, ani jakými přílišnými dávkami, neb šacunkem, jež by bejti nemohli, obtěžo-
vat nebudete…“ Viz ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 77, sign. 14, fol. 5.

13  Se vzrůstající rolí monetárních vztahů v moravské předbělohorské společnosti přirozeně 
vzrůstal i počet jedinců, kteří se svými nerozvážnými finančními machinacemi dostávali 
do bludného kruhu úvěrů, a to nejen židovských, v jejichž důsledku mnohdy přišli o veš-
keré jmění. K tomu viz AL SAHEB, J.: Případ zadlužení příborského měšťana Marka 
Stívara z počátku 17. století. In: Práce a studie Muzea Beskyd – společenské vědy 17, 
2006, s. 34–41.
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pobýval v Osoblaze. Za pravou příčinu, proč byli zmínění Židé nakonec odsou-
zeni městským rychtářem a nikoliv tamním vrchnostenským úředníkem, je 
ale možno považovat spíše skutečnost, že úřad osoblažského hejtmana nebyl 
již několik měsíců obsazen a správu panství vykonávali pouze regenti Urban 
Šmída a Jiřík Humburk.14

Navzdory snahám Jana Mezouna z Telče o urovnání narůstající animozity 
mezi osoblažskými měšťany a tamní židovskou obcí, spory nabíraly na síle 
a přerůstaly v drobné incidenty. Spory se týkaly jednak splácení židovských 
peněz jejich dlužníky z řad měšťanů, ale také snahy regentů Urbana Šmídy 
a Jiřího Humburka navýšit dosavadní vrchnostenské příjmy z Židů. Biskup si 
byl dobře vědom užitečnosti židovské minority pro vlastní pokladnu, a právě 
proto si nemohl dovolit stížnosti osoblažských Židů přehlížet. Na druhé 
straně z podnětu obou regentů začal velmi ochotně kalkulovat s jejich vyšším 
zpoplatněním. A vzniklá situace mu v tomto ohledu jen výrazně nahrávala 
do karet. Jan Mezoun z Telče, sužovaný ze všech stran voláním věřitelů po 
splácení biskupských dluhů proto neváhal a využil nabízené šance. Rozhodl 
se celou věc v Osoblaze oficiálně rozřešit prostřednictvím smírčí komise,
která měla na první pohled budit zdání nestrannosti. Dne 5. září 1577 tak psal 
oběma regentům, že než bude celá věc vyřešena „…[Židy] v pokoji zanecháte 
a na nějaké taxy, což by neobyčejného bylo, poněvadž oni do komory naši 
náležejí, vkládati a je sužovati nebudete, tolikéž poněvadž se nějaké dluhy tu 
u poddaných našich na panství osoblažském jmíti praví a všecko, když komu 
co půjčují, před rychtářem se děje, že o tom poručíte, aby jim zase takové 
dluhy před rychtářem platili…“15 Komise však ve skutečnosti vyřešila pouze 
polovinu problému, a to zdánlivě ve prospěch osoblažských Židů. Byl totiž 
potvrzen obecně přijímaný status quo ve věci návratnosti židovských půjček. 
Do další části rozporů se pak vložil sám biskup a prostřednictvím „privilegia“, 
vydaného počátkem prosince, upravil po svém postavení Židů na panství, což 
v konečném důsledku směřovalo k jedinému – k jejich vyššímu zpoplatnění. 
Židovská vrchnostenská daň tak od následujícího roku 1578 dosáhla dvojná-
sobku původního platu, k čemuž se osoblažská židovská obec zavázala bez 
zjevného odporu, pouze za cenu potvrzení všech dosavadních výsad. Ve znění 
privilegia se výslovně uvádí, že tento plat mají Židé odevzdávat namísto „…za 
roboty ty, kteréž by nám buď za půjčování koní, neb jiným zpuósobem činiti 

14  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 77, sign. 14, fol. 127. 
15  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 79, sign. 15, fol. 95.
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povinni byli…,“ z čehož je patrné, že jejich veškeré poddanské povinnosti (i ty 
nepravidelné), biskup převedl na stálý roční plat. Zachovány v původní výši 
pak zůstaly všechny běžné platy z usedlostí, a to jak do biskupské komory, tak 
do městské pokladny. Z textu rovněž vyplývá, že před vydáním tohoto pri-
vilegia byli osoblažští Židé, stejně jako jejich souvěrci na jiných biskupských 
statcích, zavázáni vůči své vrchnosti specifickou povinností, a to půjčováním
koní k potřebě dlouhých fůr, či jiným jízdám.16 Nad dodržováním všech v pri-
vilegiu obsažených artikulů měli dbát jak vrchnostenští úředníci, tak i předsta-
vitelé Osoblahy.17 Lze říci, že v konečném důsledku vytěžil biskup Jan Mezoun 
z Telče ze vzniklé situace maximum. Nejen že výrazně zvýšil výnosy plynoucí 
do vrchnostenské komory z židovských obyvatel města, ale zároveň obnovil 
hranici mezi povinnostmi a právy obou znesvářených táborů, čímž zajistil 
v Osoblaze na mnoho dalších měsíců alespoň relativní klid.

Soužití židovské minority s obyvateli Osoblahy však mělo i přesto nadále 
velmi daleko k ideálu. Především židovská lichva rozdmýchávala se železnou 

16  Blíže viz BONDY, B. – DVORSKÝ, F. (ed.): c. d., č. 730; PEŘINKA, F.: Dějiny města 
Kroměříže I. Kroměříž 1913, s. 293.

17  „My, Jan, z Boží milosti biskup olomůcký, vyznáváme tímto listem obecně přede všemi, že 
[j]sau před nás předstaupili Izák a Wolff, Židé, i na místě jiných Židů, poddaných našich 
z Osoblahy, ukazujíce nám od předkuóv našich slavné paměti nějaké obdarování a potvr-
zení na ně vyšlé, v tom nás v poníženosti prosíce, abycho[m] jim takové obdarování tolikéž 
potvrditi ráčili. I vzhlédnůce na poníženů prosbu jejich, též i na to, že nám platu stálého 
ročního mimo prvnější v nadání předkuó[v] našich jmenovaného a vyměřeného, se v plat 
stálý uvolili spravovati, jmenovitě za roboty ty, kteréž by nám buď za půjčování koní, neb 
jiným zpuósobem činiti povinni byli, dvanácte zlatých a zase obzvláštně nad první platy 
v obdarování jejich jmenované a vyměřené, dvanácte zlatých, vše za jeden zlatý třiceti 
gr. a za jeden gr. sedm peněz bílých počítajíc. Takže se toho platu na těch Židech mimo 
první vobdarování vyměřeném sběhne jakž dotčeno, dvaceti čtyry zlatý a nad to výše 
obzvláštně z jednoho každého domu mimo všecky prvnější platy dotčené, jakž kdo sedí, 
bude povinen plat kšosovní, jak horní i dolní saused k městu neb ku kostelu, jací platové 
od starodávna, neb vnově na nich přičiněné, dávati, jim tímto listem takového privile-
gium a obdarování od předka našeho slavné paměti, kněze biskupa Vilíma nadaného 
a kněze biskupa Jana, též slavné paměti potvrzeného, ve všech artikulích potvrzovati 
a že při to[m] obdarování zuóstavovati ráčíme. Chtíce, aby nad tímž obdarování[m] jich 
nynější správcové a auřad města Osoblahy, i budaucí hejtmané a auřadové téhož města 
a panství, věrní naši milí, ruku ochra[n]nů drželi a jim překážky, křivdy a násilé činiti 
nedopauštěli, nýbrž k spravedlnostem jich podle práva, jako i jiným obyvateluóm tohoto 
města dopomáhali. Tomu na svědomí sekret náš vlastní [j]sme k tomuto listu přitisknůti 
rozkázali, jenž jest dán a psán na Kroměříži v neděli, den Početí panny Marie léta Páně 
tisícího pětistého sedmdesátého sedmého počítajíc.“ Viz ZA v Opavě, pobočka Olomouc, 
f. ÚŘAS, inv. č. 2493, sign. K I b 2/4, pag. 60–62; ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, 
poř. č. 6415 a inv. č. 80, sign. K, fol. 15. 
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pravidelností tu menší, tu větší rozpory, které zaměstnávaly nejen oba správce 
osoblažského panství, ale jejich prostřednictvím i dalšího z řady olomouckých 
biskupů, Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Ten musel již nedlouho po převzetí 
svého úřadu, stejně jako mnohokrát jeho předchůdci, tlumit vášně rozhořče-
ných poddaných z Osoblahy vůči tamním Židům. Přesně dva měsíce po svém 
vysvěcení, dne 26. října 1579, zaslal Urbanovi Šmídovi a Jiřímu Humburkovi, 
správcům zmíněného panství, instrukci jak postupovat ve sporu jistého Matese 
Nafeho a Žida jménem Sláma, „…poněvadž týž Žid nějakými obchodními 
forteli na téhož Matese, jakž nám zprávu dává, chtíce jeho tím o živnůstku 
a stateček připraviti, tuze nalíhá…“ Oba měli jmenovaného Žida přimět, aby 
prodloužil lhůtu splatnosti své pohledávky, „…tak, aby tenž člověk při statečku 
svém zuóstati a se živiti pod námi mohl…“18 Ke sporům ale nezanedbatelnou 
měrou přispívali rovněž sami Osoblažští, když ve snaze za každou cenu zís-
kat od Židů úvěr, vědomě obcházeli předchozí biskupská nařízení. Příkladem 
budiž případ, kdy osoblažský rychtář, purkmistr i konšelé beze všeho povolili 
jednomu ze svých spoluměšťanů zastavit při úvěru ve výši dvou set zlatých 
Židovi Salomonovi vlastní dům i se všemi polnostmi. Rovněž zde musel do 
nastalého sporu, vzniklého v důsledku následné nesolventnosti dlužníka, 
zasáhnout biskup. V zájmu ochrany svých souvěrců pak nařídil Židovi, aby 
prodloužil dobu splatnosti na tři následující léta, zároveň však Stanislav Pav-
lovský udělil Osoblažským za vědomé pochybení přísné napomenutí „…jakž 
[j]ste vy, správcové a auřad toho, aby Židé na grunty a role jaké co půjčo-
vati měli dopustiti nemohli, protož abyste se toho napotom více nedopauštěti 
nesměli, pod skutečným trestáním vám poraučíme…“ Současně potvrdil plat-
nost židovského privilegia z roku 1577, přičemž zejména zdůraznil skutečnost, 
že tamní Židé náležejí pod biskupskou, nikoliv městskou jurisdikci „…a poně-
vadž obzvláštně podle téhož nadání tíž Židé do komory naší a ne vám k roz-
suzování, když by koli jich kdo z nich buď před rychtářem vašim, neb úřadem 
viniti chtěl, náležejí. Tolikéž tomu chceme, aby při tom zachováni a před 
námi neb úředníkem našim a ne rychtářem neb auřadem vašim viněni a bez  

18  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 84, sign. 17, fol. 72–73. Podobně Stanislav 
Pavlovský zasáhl i v prosinci 1579. Tehdy se rozhořel prakticky totožný spor mezi Židem 
Wolfem a jistým Kryštofem, měšťanem z Osoblahy, za něhož ručili dva další jeho spo-
luměšťané, Jakub Aichler a Tomáš Schwerlach. Aby nemuseli oba jmenovaní dát do zásta-
vy své vlastní domy, stanovil biskup Židovi rovněž prodlouženou lhůtu splatnosti jeho 
pohledávky, aby tím ochránil všechny tři uvedené osoblažské měšťany. Viz ZA v Opavě, 
pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 84, sign. 17, fol. 126.
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zvláštního dovolení našeho, neb úředníka, od rychtáře a auřadu vašeho 
do vězení dáváni nebyli…“19 Jestliže potvrzením privilegia zajistil Stanislav 
Pavlovský Židům v Osoblaze určitou ochranu vůči útisku ze strany většiny, 
nezbylo mu počátkem ledna 1582, než oplatit stejnou mincí a zajistit ochranu 
osoblažským řezníkům, a to vůči židovským obchodníkům. Ti totiž navzdory 
přísnému zákazu prodávali maso křesťanům, čímž narušili monopol a práva 
tamního masařského cechu.20 Již koncem téhož roku ale opět zasahoval ve pro-
spěch osoblažských Židů, kteří zjevně nepožívali přílišné obliby u hejtmana 
panství, Jana Hyršpergra z Bišofsvaldu. Ten si vyložil výkon jurisdikce nad 
židovským obyvatelstvem po svém a jak se dovídáme z dochované korespon-
dence, „…Izraelovi, Židovi, kuóň bez vědomí je[h]o vezmauc, na něm až 
ochromil, jezditi, fojta jejich i s ženů, která dítě malé chovajíc, do šatlavy 
a potomně starší jejich Židy v svátek jich některé do věže a toho staršího, Han-
šle, do vězení za obě nohy dáti a až posavad v něm chovati a držeti a nadto 
v nějaků pohrůžku, že se nad ním ještě za auřadu své[h]o mstíti chceš, činiti 
měl…“21

Dosud uspokojivě nezodpovězenou otázkou zůstává vývoj počtu pří-
slušníků osoblažské židovské obce, což beze zbytku platí rovněž i pro námi 
sledované období. I navzdory zlomkovitosti a nepříliš průkazné vypovídací 
schopnosti dochovaných archivních pramenů se proto nyní pokusíme shrnout 
fakta, která máme v tomto ohledu k dispozici. Starší, ale i nová literatura 
mapující osudy jednotlivých židovských obcí uvádí, že v roce 1570, tedy 
v době příchodu prudnických emigrantů do Osoblahy, žilo ve městě již 132 
židovských rodin.22 Vzhledem k řeči dochovaných pramenů se však evidentně 
jedná o velmi nadsazené číslo. Pokud bychom uvedenou cifru přeci jen brali 
v potaz (což není náš případ), tak výhradně s tím, že se mohlo jednat nanejvýš 

19  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 84, sign. 17, fol. 116, 117. Oba listy jsou 
datovány k 7. prosinci 1579.

20  Biskup o celé záležitosti napsal v listu z 10. ledna 1582 osoblažskému hejtmanu Janovi 
Hyršpergrovi z Bišofsvaldu toto: „…máme o tom jistau zprávu, kterak by Židé tu v Oso-
blaze zjevně masa na nemalé ublížení a škodu masařů osoblažských lidu obecnímu 
prodávati měli. A protožť poraučíme, že to dostatečně při dotčených Židech tak opatříš 
a nařídíš, aby se v to prodávání takových mas spokojili a dotčeným řezníkům osoblaž-
ským v tom žádné překážky nečinili, tak, abychom o to dalšího zaměstnání ujíti mohli…“ 
Viz ZA v Opavě, pobočka Olomouc, fond AO, inv. č. 92, sign. 19, fol. 2.

21  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, fond AO, inv. č. 92, sign. 19, fol. 176–177.
22  FIEDLER, J.: c. d., s. 116, PĚKNÝ, T.: c. d., s. 291. Oba autoři uvádějí počet židovských 

rodin, aniž by korektně odkázali na zdroj svých informací, proto lze tato fakta považovat 
za nepodložená. 
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o celkový počet Židů ve městě včetně žen a dětí, ale v žádném případě o stejný 
počet rodin. Toto naše tvrzení prokážeme ihned v následující stati. Židé byli 
ve své době ve srovnání s ostatním obyvatelstvem velmi výnosnou součástí 
společnosti, a to nejen z pohledu vrchnosti, ale rovněž země, v níž žili. Na 
rozdíl od křesťanského osedlého obyvatelstva totiž podléhali vyššímu zdanění, 
a to jak ve vztahu k vrchnosti, tak i zemi (státu). Díky tomuto modelu máme 
pro Moravu z druhé poloviny 16. století k dispozici poměrně spolehlivé údaje 
o počtu osedlých Židů ve formě tzv. přiznávacích listů, které odevzdával spo-
lečně s císařskou anebo zemskou berní ze svých panství vedle ostatních stavů 
i olomoucký biskup. Vzhledem ke složitosti moravského předbělohorského 
bernictví pouze konstatujme, že pro naše potřeby se zaměříme pouze výhradně 
na tzv. berni desátého groše. Ta se stala integrální součástí daňové soustavy 
markrabství moravského v roce 1570 a vybírána byla nepřetržitě dvakrát ročně 
až do roku 1611.23 Jednalo se ve své podstatě o jakousi daň z hlavy, která se 
tedy odvíjela od počtu osedlých na daném panství, přičemž ne všichni byli zpo-
platněni stejně.24 Židovské obyvatelstvo přitom podléhalo, stejně jako ostatní 
příslušníci tolerovaných nekatolických vyznání na Moravě, zvýšené berní taxe, 
která se navíc nevztahovala pouze na osedlé. Ženatí Židé tak museli odvádět po 
jednom a půl zlatém, neženatí Židé obojího pohlaví starší deseti let (tedy i ne-
osedlí) pak byli zdaněni nejprve pěti, od roku 1593 pak deseti groši. Zdaněny 
byly rovněž židovské vdovy a vdovci, a to dvaceti groši.25 Přestože se v jednot-
livých letech poskytovaly berní úlevy osedlým, kteří byli poškozeni v daném 
roce přírodními katastrofami, jako např. povodněmi nebo požáry, a také tzv. 
lhotníkům, tedy nově usazenému obyvatelstvu, osvobozenému na určitou dobu 
od všech kontribucí a vrchnostenských povinností, lze konstatovat, že tyto 
úlevy nemohly dlouhodobě výrazně ovlivnit počet vrchností přiznaných Židů. 

23  GINDELY, A.: Geschichte der böhmischen Finanzen 1526–1618. Wien 1868, s. 7–9, 
25 a 57; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské I. Brno 1902, s. 238–239;  
PLACHT, O.: České daně 1517–1652. Praha 1924, s. 30. Nejnověji KAHUDA-
STERNECK, T.: K účasti Jana Mencla z Kolsdorfu na placení berní v brněnském berním 
kraji. In: Vyškovský sborník I, 1999, s. 62, STERNECK, T.: Město, válka a daně. Praha 
2006, s. 165 an.

24  Osedlý na venkově odváděl z usedlosti deset grošů, podstatně vyšší taxa byla stanovena 
obyvatelstvu královských a komorních měst – z domu každý odváděl jeden a půl zlatého. 
Ze svobodných dvorů a mlýnů osedlí odváděli rovněž částku jeden a půl zlatého. 

25  V osmdesátých letech byla taxa vdovcům a vdovám zvýšena na dvaadvacet a půl groše. 
MZA Brno, fond A 3 stavovské rukopisy, inv. č. 4, fol. 53, 55, 152, 153, 188–190. 
V literatuře: STERNECK, T.: c. d., s. 171. 
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A to i navzdory zřejmé snaze každé vrchnosti minimalizovat počet přiznáva-
ných poddaných. Můžeme tedy pouze litovat faktu, že olomoučtí biskupové 
přiznávali židovské obyvatelstvo na svých statcích souhrně, a tudíž nelze 
přesně stanovit počet Židů na jednotlivých panstvích. Každopádně však lze 
na  základě berních přiznání konstatovat, že jejich celkový počet se pohyboval 
v rozmezí několika desítek a prakticky po celou druhou polovinu 16. století 
nepřesáhl hranici sta osob.26

Uvědomíme-li si, že tento počet je nutno dále rozčlenit na židovské obce 
v Kroměříži, Vyškově, Mohelnici, Svitavách, Osoblaze a snad i v dalších 
městech a městečkách na mensálních statcích olomouckých biskupů, dostává 
se výše uvedený počet 132 židovských rodin v Osoblaze do příkrého rozporu 
s realitou. Přikloňme se tedy k předpokladu, že po příchodu 12 Židů do města 
v roce 1570 se počet členů zdejší komunity pohyboval právě okolo tohoto čísla. 
Předpokládejme totiž, že příchozí pouze rozšířili již existující zdejší minoritu. 
Tu ovšem bezprostředně před rokem 1570 netvořilo rozhodně více jak deset 
členů. Teprve s příchodem exulantů z Prudniku totiž bylo biskupem Prusinov-
ským povoleno Židům v Osoblaze si zřídit vlastní školu „…I tolikéž k tomu 
povolujeme, po[ku]dž mezi nimi ten pořádek jest, když deset Židů osedlých 
jest, že školu mezi sebau míti jmají, aby sobě, když jich deset usedlých bude, 
též školu i tolikéž místo pro pohřeb svůj, s vuólí a vědomostí naší v místě jim 
od nás neb hejtmana našeho ukázaném, postaviti dáti mohli…“27 Je zřejmé, 
že židovská minorita v Osoblaze se i po roce 1570 dále rozšiřovala. O deset 
let později (21. září 1580) totiž v souvislosti s tím napsal tehdejší olomoucký 
biskup Stanislav Pavlovský osoblažskému hejtmanovi, nám již dobře známému 

„židobijci“ Janovi Hyršpergrovi z Bišofsvaldu, aby dohlídl na důslednou evi-
denci nově příchozích Židů „…item poněvadž se tomu srozumívá, že tu vždy víc 
a víc Židův do toho města přibejvá, jakým zpuósobem se přijímají a dochází-li 
nám také z těch Židuóv zúplna ti platové, jakž by náležité bylo, neb nedochá-
zejí, v tu věc tak nahlídnůti a tomu porozuměti…“28 Nemáme pochyb o tom, 
že Jan Hyršpergr z Bišofsvaldu se zachoval jako příkladný biskupův služebník, 
neboť pro zvýšení úrovně evidence všech osedlých na panství nechal ve shodě  

26  MZA Brno, fond A 7, berní přiznávací listy. Opisy některých berních přiznání olomouc-
kých biskupů jsou zachovány rovněž v tzv. kopiářích. Viz ZA v Opavě, pobočka Olomouc, 
fond AO. 

27  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 57, sign. P, pag. 270–271 a inv. č. 6364, sign. 
K I b 2/1; ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. ÚŘAS, inv. č. 2493, sign. K I b 2/4, pag. 
55–59.

28  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. AO, inv. č. 87, sign. 18, fol. 163–168.
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s přáním Stanislava Pavlovského sepsat ve stejném roce urbář. Vzhledem 
k tomu, že tento pramen zachycuje pouze osedlé obyvatelstvo, nenacházíme 
zde zmínky o všech osoblažských Židech. Bereme-li v úvahu, že na základě 
privilegia z roku 1570, kdy jim bylo povoleno zřídit si vlastní školu, již muselo 
být ve městě nejméně deset židovských usedlostí (včetně usedlostí rabína 
a učitele, osvobozených od vrchnostenských dávek, které tedy nejsou v urbáři 
zahrnuty), zaznamenal urbář zdánlivě úbytek zdejších Židů. Jmenovitě jsou 
totiž zachyceni pouze Židé Izák, Abrahám, Michl, Šmol a Ester. Nejpravdě-
podobnější vysvětlení toho zřejmě souvisí s faktem, že ne všichni osedlí Židé 
byli v tomto prameni označeni přídomkem „Žid“, na základě čehož nejsme 
schopni s jistotou rozlišit jejich jména mezi ostatními osedlými. Je jen málo 
pravděpodobné, že by se v té době počet Židů v Osoblaze vzhledem k roku 
1570 snížil, ba naopak. V urbáři je navíc již také zmínka o dalších nově 
příchozích Židech, kterým bylo povoleno vystavět si už sedm nových domů, 
z nichž ovšem v roce 1580 vzhledem k obvyklé lhůtě ještě neodváděli žádný 
plat „…což j[es]t obzvláštně přistaveno židovských domečkuóv, z kterýchž 
prve ještě platuóv nedávali -- 7, kterýchž se také mezi jiné napřed psané osoby 
zaplatí a takový plat z každého domečku po 6 gr. o s[vatý]m Michale vybrajíc, 
podle jiných platů ut s[upra] odvozovati mají, kteréhož učiní ročně -- 1 R., 6 
gr.sle[z]ských…“29 V roce 1582 pak přivedla cesta osudu do Osoblahy další 
dva Židy, Anšela a Josefa, kterým bylo rovněž povoleno si ve městě vysta-
vět usedlost. V polovině osmdesátých let 16. století tedy můžeme kalkulovat 
v Osoblaze s celkovým počtem minimálně devatenácti osedlých Židů, přísluš-
níků městského ghetta, jejichž počet však nepřekročil hranici tří desítek.30

Závěrem lze shrnout, že židovská minorita v Osoblaze, stejně jako v ostat-
ních městech a městečkách na mensálních statcích olomouckých biskupů, žila 
pod poměrně účinnou ochranou těchto nejvyšších představitelů moravské  

29  ZA v Opavě, pobočka Olomouc, f. ÚŘAS, inv. č. 2493, sign. K I b 2/4, pag. 17. Později 
bylo v této souvislosti jinou rukou do urbáře připsáno: „…Item ti Židé také vystavěli před 
některým létem 7 domečkův, kteréž ještě do register zapsané nebyly a nyní se již připsa-
ly, že také podle jiných měšťanuóv platy odvozovati budau. A oni zase s jinými platy do 
komory je[ho mil]o[s]ti tak, jakž napřed o to[m] poznamenáno jest…“ ZA v Opavě, 
pobočka Olomouc, f. ÚŘAS, inv. č. 2493, sign. K I b 2/4, pag. 63. 

30  Dne 8. června 1582 psal biskup osoblažskému hejtmanovi: „…před tebau tajiti nechceme, 
že [j]sme tyto dva Židy, Anšele a Josefa, dodatele listu tohoto, na poníženů prosbu jich, 
za poddané přijali a aby sobě v městě naše[m] Osoblaze, aneb kdež by sobě oblíbili, živ-
nosti kaupiti mohli, povolili. Protož poraučíme, že jim toho zbraňovati nebudeš, tak, aby 
oni jako jiní Židi, poddaní naši, se pod námi živiti mohli…“ Viz ZA v Opavě, pobočka 
Olomouc, inv. č. 92, sign. 19, fol. 73.
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katolické církve. Tento protektorát ovšem museli zdejší Židé vykoupit vysokými 
částkami, odváděnými do biskupské pokladny. Zároveň se však nevyhnuli při-
rozeným konfliktům s většinovou společností, zapříčiněných především střetem
ekonomických zájmů, jen minimálně pak náboženskými a kulturními odliš-
nostmi obou skupin obyvatelstva. Navzdory všem ochranným prostředkům ze 
strany vrchnosti však i zde Židé žili na okraji společnosti v nerovnoprávném 
postavení. Trvalo ještě dlouhých dvě stě let, než dosáhli alespoň relativně lep-
ších pozic. Za tím, že se v Osoblaze židovská obec takového uznání ze strany 
osvícenského absolutistického státu vůbec dočkala, stojí především síla jejího 
vlastního hospodářského potenciálu. Právě ten byl totiž bezvýhradně jediným 
motivačním elementem, bránícím olomouckým biskupům ve vyhoštění této 
vrstvy poddaných ze svých statků, což vyniká především ve srovnání s přísluš-
níky jiných nekatolických vyznání, které na rozdíl od Židů potkal hořký osud 
emigrantů.

Zusammenfassung

Juden in Osoblaha im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts

Jan Al Saheb

Juden bildeten das unmittelbare Bestandteil der mährischen Gesellschaft in der Zeit vor 
der Schlacht am Weißen Berge, jedoch gegen die Umgebung standen sie in der ungleichberech-
tigten Stellung. Dank der Kraft ihres Wirtschaftspotenzials standen sie unter dem Schutz der 
Obrigkeit, was mussten sie nicht geringe Geldsummen, abgeführte nach der obrigkeitlichen 
Schatzkammer, erkaufen. Ebenfalls auf dem bischöflichen Gut Osoblaha waren die Juden 
unter dem wirksamen Schutz der einzelnen Bischöfen, für die ihre Anwesenheit in der Stadt 
erwünschtes Aufkommen an den Finanzen bedeuteten. Im ganzen beobachteten Zeitraum 
vorkamen Streite zwar der Angehörigen der Judengemeinde mit der Mehrheitsgesellschaft, 
aber die Bischöfe ließen niemals zu, diese Streite in die weitgehenden Zwischenfälle zu über-
waschen. Unter ihrem Schutz breitete sich hiesiges Judenghetto im beobachteten Zeitraum aus 
und wurde integrierenden Bestandteil der Stadt.

(Deutsch von Lenka Králová)



43

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/232

 

14/2007

OSUDOPOMENUTÝPRAMENKESTUDIUPOPULAČNÍHOVÝVOJE

LUMÍRDOKOUPIL—JIŘÍSTIBOR

Zatímco soupisy duší (status animarum) bývaly v Čechách obvyklé, na severní 
Moravě a ve Slezsku se vyskytují pouze ojediněle.1 Pod tímto pojmem je třeba 
si představit seznam všech obyvatel jednotlivých usedlostí a chalup, omezený 
někdy zpovědním věkem dětí. Tyto prameny jsou velmi cenné pro historic-
kodemografický výzkum, protože poskytují dobrou představu o pohlaví, věku
a sociální skladbě obyvatel v jednotlivých obcích dané farnosti. Častěji se 
v našem regionu vyskytují přehledy o odváděném desátku (tacmu), v nichž 
však je zásadně uváděn jen aktuální držitel statku, zahrady či chalupy. Pře-
devším proto věnujeme pozornost velice pečlivě zpracovanému soupisu duší 
pro farnost Stará Ves nad Ondřejnicí, k níž náležela také ves Košatka, a pro 
připojenou farnost Petřvald se sousední vsí Petřvaldíkem.

Než si povšimneme rozboru tohoto cenného materiálu, podáváme základní 
informaci o farnosti a dochovaných matrikách. Stará Ves nad Ondřejnicí patřila 
již od časů biskupa Bruna ke stolním statkům olomouckého biskupství a někdy 
před rokem 1370 se stala manstvím. Velmi pravděpodobně zde existoval starší 
dřevěný farní kostel neznámého patrocinia, který byl 1591 nahrazen zděnou 
novostavbou zasvěcenou Narození sv. Jana Křtitele (24. června). Tento kostel 
se stal velice důležitým střediskem nastupující rekatolizace, neboť jeho donáto-
rem se stal významný katolický šlechtic Ctibor Syrakovský z Pěrkova, majitel 
Staré Vsi († 8. září 1600).2 Poněkud odlišně se vyvíjela situace v sousedním 
Petřvaldě, jehož majitelé z rodu Petřvaldských se hlásili k jednotě bratrské 
a výrazně se podíleli na stavovském povstání. Zdejší dřevěný kostel sv. Miku-
láše sloužil evangelíkům a během třicetileté války zůstala fara neobsazena 
a zanikla. Kostel sv. Mikuláše se tedy stal filiálním ke Staré Vsi. Od 8. srpna

1  K tomuto typu pramene viz MAUR, E.: Základy historické demografie. Praha 1978, 
s. 58.

2  MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. 
Opava – Ostrava 1996, s. 112–113.
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1660 byly obnoveny matriční záznamy v nově pořízených knihách. Obě nej-
starší matriky jsou smíšené, obsahují tedy rodné, oddací i úmrtní zápisy z let 
1660–1696 (pro Petřvald a Petřvaldík do roku 1698).

Kniha pro Starou Ves a Košatku, uložená ve Sbírce matrik bývalého 
Severomoravského kraje v Zemském archivu Opava (ZAO), má inventární 
číslo 1952.3 Má rozměry 31,1×20,7 cm a obsahuje 99 popsaných folií. Kniha 
pro Petřvald a Petřvaldík byla do roku 2001 považována za ztracenou.4 Teprve 
v průběhu inventarizace farních archivů byla objevena ve Státním okres-
ním archivu ve Frýdku-Místku, předána do ZAO a zařazena jako dodatečný 
přírůstek s inventárním číslem 1970a. Svými rozměry 32×20,2 cm je téměř 
totožná s předešlou, sestává z 83 popsaných a nečíslovaných folií. Obě knihy 
byly konzervovány a jsou přístupné badatelskému využití. Od 8. srpna 1660 do 
konce října 1667 vedl matriční záznamy P. Joannes Slabonius, staroveský a pe-
třvaldský farář, který je také autorem soupisu duší se stejným datováním. Kněz 
jej umístil v obou případech na poslední folia knihy (Stará Ves a Košatka na 
fol. 90–97, Petřvald a Petřvaldík na fol. 78–83). Úvodní zápis s datací ve sta-
roveské matrice schází, domníváme se proto, že úvodní část se nedochovala. 
Podpůrným důkazem pro toto tvrzení je úvodní formule v petřvaldské knize 
(fol. 78): „Forma describendi statum animarum. Anno igitur 1660 8 Augusti 
in pago Magno petersvaldt invenci ut infra patebit.“

Farář Slabonius drobným a pečlivým rukopisem zaznamenal ve všech 
čtyřech obcích usedlosti, které rozlišil na statky (aedes – příbytek, dům) 
a chalupy (gaza), mezi selské grunty zahrnul jistě i zahradnické usedlosti. 
Zvlášť jmenoval fojtství, kovárnu a mlýn. Abychom mohli spolehlivě vyvrátit 
či potvrdit úplnost soupisu duší pro Starou Ves nad Ondřejnicí, sáhli jsme 
k dalšímu důležitému pramenu, jímž jsou lenní knihy.5 V knize posudků, 
zvodů, odhadů a přidědění z let 1589–1636 se nachází také odhad Staré Vsi 
hlavnímu věřiteli Ctibora ml. Syrakovského z Pěrkova, Kryštofu Karlovi 
Podstatskému z Prusinovic. Je datován v pondělí po památce sv. Medarda 
(12. červen) 1617 a obsahuje veškeré peněžní i naturální dávky včetně rozsahu 
robot a dalších povinností 41 sedláků a 8 zahradníků. Většina usedlých je zde 
uvedena křestním jménem i příjmením (výjimkou jsou Jan, zákupní rychtář, 
Melichar, starý šafář; nejisté je, zda Kovář, Kovářů není možno chápat spíše 

3  Zemský archiv Opava (ZAO), Sbírka matrik, inv. č. 1952, sign. MO-IX-1.
4  ZAO, Sbírka matrik, inv. č. 1970a, sign. MO-IX-20.
5  ZAO, pobočka Olomouc, Lenní dvůr Kroměříž, III. Lenní knihy 1364–1888, Kniha 

posudků, zvodů, odhadů a přidědění 1589–1636, f. 337–342.
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jako označení profese než stálé příjmení). Poněvadž ve Slaboniově soupisu 
duší z roku 1660 ve Staré Vsi se dochovaly záznamy jen pro 34 selských či 
zahradnických usedlostí, docházíme k absenci 15 gruntů. Můžeme tedy téměř 
s jistotou konstatovat, že ve staroveském soupisu scházejí dva listy, první z nich 
byl opatřen výrazným nadpisem. Bereme samozřejmě v úvahu vliv válečných 
událostí na možný pokles počtu obyvatel, zběhnutí ze zpustlých gruntů apod. 
Tyto skutečnosti se projevily ve změně skladby místních příjmení, již doku-
mentuje nesporná péče nové vrchnosti – Podstatských – o příliv nově osedlých 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ze 42 různých příjmení, která se vyskytla 
v seznamu v roce 1617 ve Staré Vsi (některá příjmení byla uvedena dvakrát, 
v případě Tylečků dokonce třikrát), zůstalo do roku 1660 zachováno jen 16, 
pouze ve dvou případech vysoký věk a shodné křestní jméno umožňují soudit, 
že mohlo jít o téhož držitele usedlosti – v roce 1660 sedmdesátiosmiletého 
Matěje Šupíka a sedmdesátiletého chalupníka Vavřince Hodera. Nově jsme ve 
statu animarum nalezli celkem 31 příjmení.

Přesnost soupisu, přestože staroveský farář u všech osob (s jedinou 
výjimkou) zapsal jejich věk, nemůžeme přeceňovat. Ze srovnání s nejstaršími 
záznamy matrik vyplývají zřejmé nepřesnosti: Na příklad 16. srpna 1660 
zemřel Tomáš, syn zemřelého Jiříka Šebesty z Košatky ve věku 22 let v domě 
Řehoře Grigara. V soupisu se však rodina Jiříka Šebesty nevyskytuje, neznáme 
ani dům Řehoře Grigara, pouze chalupu Ondřeje téhož příjmení. 14. 2. 1661 
zemřel ve Staré Vsi žebrák Vavřinec Novák, 89 let, v domě Petra Petrovského, 
v soupise jeho jméno nenajdeme. 15. února 1661 zemřela Anna, dcera Matěje 
Sýkory ze Staré Vsi, v 5 letech v domě Martina Poláška, na statku Martina 
Poláška však soupis žádného Matěje Sýkoru s rodinou neuvádí. Stejná nejistota 
zůstává v případě Petřvaldu a Petřvaldíku: 19. října 1660 zemřel v 18 letech 
Jiří, syn  Piskořův z Petřvaldu v domě Ondřeje Vantucha, v soupisu jej marně 
hledáme. Naopak je uveden Jiří Šrámek, sedlák v Petřvaldíku, již jako vdovec, 
přestože jeho manželka Kateřina zemřela teprve 15. listopadu 1660 ve věku 47 
let. 12. března 1661 zesnula v Petřvaldíku tříletá Dorota, dcera Adama Char-
váta, žádný ze zdejších usedlíků však neměl toto příjmení.

Staroveský farář zaznamenal v srpnu 1660 ve čtyřech obcích celkem 
846 osob. Nejvíce jedinců – přes pravděpodobnou ztrátu úvodní části pra-
mene – bylo zapsáno ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – celkem 372, následoval 
s 239 záznamy Petřvald, s odstupem zůstaly malé populace Petřvaldíku se 135 
a nejmenší Košatka pouze se 101 zápisem.

Základním problémem, který přináší pramen pro demografickou charak-
teristiku souboru čtyř obcí, je skutečnost, že farář Slabonius, jak bylo dobovým 
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územ, velmi sporadicky registroval děti tzv. předzpovědního věku. Není však 
jasný důvod, proč u populace Staré Vsi zapsal 47 dětí ve věku 1–4 let a navíc 
i 13 dětí označených křížkem, zřejmě při nebo brzy po narození zemřelých 
a snad jím pohřbených, ale zcela opomenul uvést děti ve věku pěti až deseti 
let, v ostatních lokalitách kromě tří devítiletých dívek již žádné dítě do 10 let 
neuvedl. Pokud přijmeme tezi o přibližně třicetiprocentním podílu této katego-
rie v tehdejší populaci,6 postrádáme záznamy přibližně o 200 dětech a celkový 
počet obyvatel uvedených obcí by převýšil tisíc osob, při korekci s přihlédnu-
tím ke ztracené části staroveského soupisu pak 1 100 jedinců.

Pořadí podle velikosti populace odpovídá též počet selských a zahradnic-
kých usedlostí a chalup (Tabulka 1). Největší bylo centrum farnosti Stará Ves se 
34 selskými a zahradnickými usedlostmi včetně fojtství, dále s mlýnem a s 24 
domy, k nimž patřila též kovárna. Větší obcí byl i Petřvald s 32 usedlostmi při 
zahrnutí fojtství, mlýnem a 10 chalupami. S odstupem sotva poloviční hod-
noty dosahoval Petřvaldík se 16 selskými a zahradnickými usedlostmi (fojtství 
nebylo uvedeno), pouze jedinou chalupou a kovárnou. Nejmenší Košatka měla 
jenom 9 usedlostí včetně fojtství a 8 chalup. Selské a zahradnické usedlosti tak 
v záznamu pro čtyři obce představovaly dvě třetiny osedlých, na chalupníky 
a domkáře zůstal třetinový podíl.

Počet osob připadajících na dům je podstatně ovlivněn nedostatečnou regis-
trací dětí a v průměru čtyř obcí dosahuje hodnoty 6,2 osob na jeden dům. Podíl 
přitom nebyl nejvyšší ve Staré Vsi, kde byly děti zčásti zapsány (6,3 osob/dům), 
ale v Petřvaldíku s výrazně nízkým zastoupením chalup (7,4). Podstatně méně 
osob připadalo na dům v Košatce (5,9) a zejména v Petřvaldě (5,6). Značný je 
ovšem rozdíl mezi selskými a zahradnickými usedlostmi, kde je uváděno více 
čeledi a podruhů, a chalupami a domy, v průměru čtyř obcí v poměru 7,1 : 4,3. 
Pokud jde o selské a zahradnické usedlosti, nejvyšší průměrnou hodnotu vyka-
zoval Petřvaldík (8,1), nejnižší byl podíl v Petřvaldě (6,2), pokud jde o chalupy 
a domy, nejvyšší byl podíl v Košatce (4,9), nejnižší naopak v Petřvaldíku, kde 
byly zapsány pouze dvě chalupy obývané v prvém případu vdovou s jedinou 
dcerou, ve druhém pak bezdětnou rodinou místního kováře.

Při sledování pohlaví v soupisu zaregistrovaných osob zjistíme, že mužům 
náleží 407 a ženám 439 záznamů (Tabulka 2). Ve všech obcích je uvedeno 
více žen než mužů, celkem tu v přepočtu na tisíc mužů připadalo téměř 1 079 
žen. Nejvyšším indexem feminity se vyznačovala staroveská populace (téměř 

6  Viz MAUR, E.: Problémy demografické struktury Čech v polovině 17. století. 
Československý časopis historický 19, 1971, č. 6, s. 844–845.
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1 114), této hodnotě se blížila i malá populace Košatky (1 104), méně výrazný 
byl rozdíl v Petřvaldě (1 043) a hlavně v Petřvaldíku (1 030). Přihlédneme-li 
však též k věku, zjistíme překvapivě velké rozdíly, protože převaha žen je 
hlavně dílem mladších skupin – mezi 10. a 20. rokem věku dosahuje 1 068, 
v následující desetileté kategorii pak dokonce 2 132. Ve skupinách od 30 let je 
však vždy zapsáno více mužů než žen, takže na příklad na osoby padesátileté 
a starší připadá překvapivě pouze hodnota 762.

I když ve většině usedlostí se počet osob pohyboval mezi 6-8 (medián 7, 
modus 6) a v chalupách mezi 3–5 (medián i modus 4), při podrobné analýze 
zjistíme značné rozdíly. Nejvíce jedinců (15) bylo zapsáno na fojtství v Petř- 
valdě, kde kromě šedesátisedmiletého ovdovělého fojta Tomáše bydlel jeho 
svobodný bratr Jan, v podruží dvě rodiny ženatých fojtových synů, čtyři další 
příbuzní, čtyři děvečky a šedesátiletá stařena. Lze však oprávněně předpoklá-
dat, že skutečný počet osob na fojtství byl ještě vyšší, protože u obou v podruží 
žijících synů – čtyřicátníka Jakuba a jeho dvacetisedmileté manželky Marie 
a třicetipětiletého Ondřeje a o deset let mladší manželky Kateřiny – je pravdě-
podobná existence malých, do soupisu nezapsaných dětí. Naproti tomu rovněž 
v Petřvaldě nacházíme usedlost, na níž kromě hospodáře Matěje Tkadlece (39 
let) a jeho manželky Kateřiny (27 let) je uvedena pouze patnáctiletá děvečka 
Barbora. I v tomto případu však nelze zcela vyloučit absenci malých dětí. 
Usedlosti se čtyřmi zápisy jsou však již poměrně časté, kromě Petřvaldíku je 
nacházíme ve všech lokalitách.

Přes výraznou absenci dětí v soupise duší z hlediska věkové skladby byly 
populace všech čtyř obcí podle očekávání velmi mladé (Tabulka 3). Celkový 
medián zapsaných dosahoval hodnoty 25 let. Věkovou strukturou nejmladší 
byla staroveská populace s aspoň částečným zápisem mladších dětí (medián 22 
let), obyvatelstvo Košatky s 24 léty se blížilo průměrné hodnotě, typické i pro 
Petřvald a Petřvaldík. Je zřejmé, že při registraci všech dětí by medián u žádné 
ze čtyř obcí nedosáhl ani úrovně 20 let.

Ve všech lokalitách bylo zaznamenáno nejvíce osob ve věku mezi deseti 
a dvaceti lety – více než třetina (36,2%), přičleníme-li skupinu mezi dvaceti 
a třiceti lety věku, podíl přesáhne polovinu populace (55,8%). Věkovou hranici 
50 let překročilo pouze 13,1%, rozhodující přitom je podíl padesátníků. I když 
údaje o věku mají jistě jen aproximativní hodnotu, můžeme konstatovat, že se 
v nich neprojevilo jinak časté zaokrouhlování, na příklad k desítkám. Výraz-
něji jsou z mladších věkových skupin zastoupeni patnáctiletí (52 jedinců–6,1% 
populace) a v celém souboru nejpočetnější devatenáctiletí (65–7,7%), ve vyšších 
pak bylo uvedeno nejvíce jedinců ve věku 49 (34–4,0%) a 57 let (20–2,4%). 
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Jako nejstarší byl zapsán petřvaldský devadesátiletý výměnkář Adam Vašek, 
který žil se svou o čtyřicet let mladší manželkou Marií na usedlosti svého syna 
Jiřího, jen o rok mladší Jan Sýkora se svou o jedenáct let mladší manželkou 
Markétou byl podle Slabonia stále ještě hospodářem na asi velké usedlosti (14 
osob) ve Staré Vsi, věk uvedených tří synů (15–19 let) však údaj o věku rodičů 
zpochybňuje.

U naprosté většiny zaregistrovaných jedinců lze určit také jejich stav 
(Tabulka 4). Z rozboru bylo vyloučeno 8 osob (v 7 případech nebylo možno 
stanovit bezpečně stav, u svobodné dívky nebyl udán věk). I v tomto případě 
je výsledek významně ovlivněn podregistrací dětí, což způsobilo relativně 
nízký podíl svobodných, který nedosáhl poloviny studované populace (48,9%). 
Ve Staré Vsi, kde dětská kategorie je zčásti uvedena, podíl svobodných tvořil 
51,1%. Zajímavé je zjištění, že mimo manželství v polovině 17. století zůstá-
valo zřejmě minimum lidí, lze předpokládat po demografické krizi vyvolané
třicetiletou válkou zájem vrchností na obsazení usedlostí. Ve věku definitiv-
ního celibátu nad 50 let nebyl zaznamenán žádný svobodný jedinec,7 ve věku 
30–49 let se nevyskytla žádná svobodná žena a jen minimum svobodných 
mužů (celkem 7). Podíl ženatých a vdaných byl proto relativně vysoký (44,8%), 
zajímavý obraz však poskytují především výsledky podle věku. Velmi mladých 
snoubenců bylo relativně málo – do 20 let se nevyskytoval ženatý muž a jenom 
5 vdaných žen (0,6%). Vůbec nejmladší byla sedmnáctiletá Kateřina, man-
želka podruha Jiřího Kučery v Košatce; ve všech případech však šlo o mladé 
podružské rodiny, žijící většinou na usedlostech rodičů a čekající na jejich 
předání. Ve věku mezi dvaceti a třiceti lety výrazně dominují vdané ženy (91 
osob – 10,9%) nad muži (24 – pouze 2,8%), v následující skupině mezi třicít-
kou a padesátkou je poměr opačný (79 žen–9,4% ve srovnání se 108 muži –  
12,9%). Značný byl nepoměr manželů ve věku vyšším 50 let, kde na 56 mužů 
(6,7%) připadalo pouze 13 žen (1,5%). Podíl ovdovělých přesáhl dvacetinu (53 
osob–6,3%), převážně ve věku nad 50 let. Typická je převaha vdov (46 – 5,5%) 
nad vdovci (7 – 0,8%), dokládající větší šanci ovdovělého muže na uzavření dal-
šího sňatku. Brzký sňatek byl zejména pro ovdovělého držitele usedlosti nezbyt-
ností, proto nepřekvapí, že se s vdovci setkáme jen výjimečně. Příkladem je 
petřvaldský fojt Tomáš, který, jak bylo zmíněno, žil na fojtství s řadou příbuz-
ných a čeledě. Kromě něho nacházíme v pozici hospodáře v Petřvaldě téměř 
padesátiletého vdovce Jakuba Kubiendu, který žil se svými třemi dospělými  

7  Mohl tu náležet jen některý ze sedmi nezařazených, na příklad zmíněná stařena na fojt-
ství v Petřvaldě.
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dětmi, a osmačtyřicetiletého Jiřího Šrámka, držitele usedlosti v Petřvaldíku, 
ovdovělého až v listopadu 1660, který hospodařil se dvěma nedospělými dětmi 
a dvěma čeledíny. Vdovy – s výjimkou chalupnice Anny Zborové (53 let) v Pe-
třvaldíku – žily v podruží, zčásti šlo o výměnkářky, matky držitelů usedlostí.

Záznamy staroveského faráře umožňují také určit věkové rozdíly manželů. 
Ve studovaném souboru čtyř obcí byly poměrně značné, průměrná hodnota 
stanovená mediánem, vylučujícím extrémní krajní údaje, dosáhla u téměř 
200 rodin 11 let (modus 12 let). Podle základních sociálních skupin u držitelů 
usedlostí byl medián 12 let, pouze u podruhů byl nižší (8 let). Významnější 
rozdíly nejsou ani mezi populacemi jednotlivých obcí, nejnižší medián 10 let 
byl vypočten u populace Košatky, kde byla též nejnižší hodnota u podružských 
rodin (5,5 roků), populace Petřvaldíku hlavně zásluhou podruhů (medián 9,5 
let) zůstala na průměru 11 let, u větších populací Staré Vsi a Petřvaldu byl 
medián shodně 12 let.

Největší věkovou vzdálenost mezi manžely postihneme především u hos-
podářů na usedlostech, u nichž podle věku dětí lze usuzovat na uzavření 
palingamního manželského svazku. Věk hospodářových dětí z předchozího 
manželství se pak často blíží věku nové manželky a je zřejmé, že bylo dobo-
vým územ vstupovat do dalšího sňatku obvykle s mladou svobodnou dívkou. 
Příkladů takových sňatků poskytuje pramen řadu, v Petřvaldíku byla man-
želkou hospodáře Tomáše Strakoše (61 let) teprve dvacetišestiletá Anna, čtyři 
Strakošovy děti byly ve věku 14–19 let, podobně ve Staré Vsi držitel usedlosti 
Jiří Vavroš (67 let), s dospělým synem Martinem (27 let), byl manželem třiceti-
čtyřleté Marie. Příklady velkých věkových rozdílů – byť méně často – najdeme 
i u domkářů, Na příklad ve Staré Vsi Matěj Pohludka (57 let) žil s manželkou 
Markétou (22 let), blízkou věku jeho dcery Marie (19 let). Nejmenší udaná 
věková vzdálenost manželů byla tři roky, zcela výjimečný byl jediný případ 
starší manželky v Petřvaldu, kde zřejmě rovněž u palingamního sňatku držitel 
chalupy jednatřicetiletý Bartoloměj Karas byl manželem čtyřicetitříleté Hed-
viky, u dvou dětí byl zapsán věk 15 a 12 let.

Velká pozornost historickodemografického výzkumu se v posledních
letech orientovala ke studiu domácností a rodin, zejména jejich struktur a stra-
tegií.8 Staroveský soupis i v tomto případě může být cenným pramenným 
východiskem, přestože neúplnost záznamů v něm nám někdy interpretaci ztě-
žuje. Při zařazování podružských rodin jsme akceptovali závěr M. Seligové, že 
v našich podmínkách je vhodnější podružské rodiny vyloučit a začlenit pouze 

8  HORSKÝ, J. – SELIGOVÁ, M.: Rodina našich předků. Praha 1996, s. 12 an.
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podruhy a podružské rodiny se shodným příjmením s hospodářem, u nichž lze 
předpokládat příbuznost.9 Obtíž vzniká, na štěstí v nepříliš četných případech, 
jestliže příjmení schází a objevuje se označení příbuzný-příbuzní, ale vztah 
k hospodáři nelze přesněji vymezit. Ty jsme vyčlenili do zvláštní skupiny 
v kategorii rozšířená rodinná domácnost. V souboru domácností pramenem 
neodlišeni sedláci a zahradníci jsou zastoupeni dvěma třetinami (67,9%), 
na chalupníky a domkáře připadá zhruba třetina (32,1%).

Ve struktuře domácností staroveské farnosti (Tabulka 5) byl podíl nero-
dinných domácností zcela zanedbatelný (0,7%), mezi rodinnými domácnostmi 
dominovaly jednoduché rodinné domácnosti s více než třípětinovou převahou 
(62,0%). Přes značnou podregistraci dětí podstatné bylo především zastou-
pení manželských párů s dětmi s téměř poloviční účastí v celém souboru (48, 
2%). Podíl této skupiny byl ve skutečnosti nepochybně ještě vyšší, protože na 
její úkor absencí zápisů dětí získala skupina bezdětných manželských párů 
(12,4%). V kategorii rozšířených rodinných domácností (16,1%) s výjimkou 
descendentního typu je zastoupení rovnoměrné, k tomuto typu, případně ke 
kolaterálnímu, patří případy, u nichž nelze vztah k hospodáři přesně určit. Slo-
žené domácnosti s více rodinnými jádry převyšovaly pětinu (21,2%) s celkem 
vyrovnaným podílem ascendentního i descendentního typu. Ve druhém pří-
padě šlo vždy o soužití manželské dvojice hospodáře se ženatým synem čeka-
jícím na předání usedlosti. Podíl takových domácností v souboru představoval 
asi desetinu (9,5%). Příkladem může být hospodářství padesátiletého Adama 
Kotka v Petřvaldíku, na němž žil se svou o osm let mladší manželkou Barbo-
rou, syny Jiřím (19 let) a Janem (17 let), dcerami Dorotou (24 let) a Marií (14 let) 
a ženatým synem Matějem (26 let), s nímž v podruží žila jeho manželka Anna 
(19 let). V podružské poddomácnosti tu nacházíme Jana Václavkova (29 let) 
s manželkou Magdalenou (25 let). Z porovnání selské a zahradnické katego-
rie s chalupníky a domkáři je zřejmý především menší výskyt rozšířených 
(11,7:4,4%) a hlavně složených domácností (20,5:0,7%) ve druhém případě. 
Kromě již zmíněné Anny Zborové, která žila v chalupě v Petřvaldíku pouze 
se svou osmnáctiletou dcerou Annou, přednostou domácnosti byl vždy muž.

Situace v jednotlivých lokalitách farnosti se však někdy od průměrných 
hodnot značně odlišuje. Zatímco v Petřvaldíku jednoduché rodinné domác-
nosti tvoří pouze třetinu, v Petřvaldě dokonce tři čtvrtiny a převahu mají i ve 
Staré Vsi (62,7%) a v Košatce (58,8%). Rozšířené a též složené domácnosti 

9  SELIGOVÁ, M.: Příspěvek ke studiu rodinných struktur v Čechách v polovině 17. století. 
In: Historická demografie 17. Praha 1993, s. 112.
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byly nejčastější v Petřvaldíku (22,2 a 44,4%), nejnižší bylo jejich zastoupení 
v Petřvaldě (11,6 a 14,0%).

Podružské rodiny (úplné i kusé) s odlišným příjmením ve srovnání s hos-
podářem byly vyloučeny do samostatné skupiny poddomácností.10 Byly zastou-
peny ve všech lokalitách, nejvíce v Petřvaldě (12), v celém souboru celkem 35 
případů. Hlavně na selských a zahradnických usedlostech nacházíme i mnoho 
vdov bez příbuzenského vztahu k hospodáři, mnohdy však označených jen 
křestním jménem (celkem 26, nejvíce ve Staré Vsi 11). Na příklad na staro-
veských usedlostech Šimona Hlavatého i Vavřince Chvalky registrujeme vždy 
dvě vdovy označené jen křestním jménem, podobně na příklad na hospodářství 
Tomáše Strakoše v Petřvaldíku, kde byl zapsán i v souboru výjimečný případ 
vdovce v podruží, šedesátiletého Tomáše Oneše. Pokud bychom tyto případy 
začlenili jako podružské poddomácnosti,11 byl by jejich podíl asi dvoupětinový 
(42,6%), ve srovnání s poddomácnostmi rodinnými (57,4%).

Zajímavé je srovnání s výsledky rozboru M. Seligové, která zpracovala 
přehled domácností děčínského panství na základě soupisu obyvatel podle 
víry z roku 1651.12 Ve staroveské farnosti při shodně zanedbatelném podílu 
nerodinných domácností (0,6:1,6% na děčínském panství) je poněkud nižší 
zastoupení jednoduchých rodinných domácností (62,0:74,9%); nevýznamný 
je rozdíl u rozšířených rodinných domácností (16,1:13,3%), ale zřetelné je 
odlišení u domácností s více rodinami (21,2:6,0%). Častěji se tu setkáváme 
se soužitím příbuzných manželských párů i se setrváním hospodáře v čele 
domácnosti i ve vyšším věku. I když záznamy o věku chápeme pouze jako 
přibližné, nalézáme mnoho poměrně vysokých hodnot. Typický je již zmíněný 
příklad petřvaldského fojta Tomáše (67 let) se dvěma ženatými syny (35 a 41 let 
v podruží), ale podobně i stejně staří Jiří Chvostek ve Staré Vsi a Matěj Jindra 
v Košatce nepředali hospodářství svým ženatým synům Melicharovi (29 let) 
a Matějovi (34 let); ve Staré Vsi je uveden dokonce i osmdesátidevítiletý hos-
podář Jan Sýkora (přes uvedené zpochybnění tohoto údaje), u něhož v podruží 
žil ženatý syn Jiří (37 let) aj. Tyto skutečnosti naznačují častější výskyt rodin 
východního typu na severovýchodní Moravě než v severních Čechách, ale je 
třeba zároveň uvést, že setrvání hospodáře v čele domácnosti až do smrti, jak 
ukazuje řada rodičů na výměnku, ani tu nebylo pravidlem.

10  SELIGOVÁ, M.: c. d., s. 112.
11  HORSKÝ, J. – SELIGOVÁ, M.: c. d., s. 92–94.
12  SELIGOVÁ, M.: c. d., tabulka č. 2, s. 118 (pro srovnání využito odpovídající klasifi- 

kace II.).
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Soupis podává též základní informaci o sociální skladbě vesnické popu-
lace po třicetileté válce (Tabulka 6). Při zařazování členů rodin jsme použili 
kritérium hlavního živitele. Základní složku populace staroveské farnosti 
představovalo osedlé obyvatelstvo, podstatná – dvoupětinová část – patřila 
k držitelům selských a zahradnických usedlostí, které pramen nerozlišuje. 
Méně než pětina připadla na držitele chalup a domků, z nichž někteří se 
věnovali řemeslné výrobě. Podíl osedlých tak dosáhl zhruba tří pětin stu-
dované populace. Na usedlostech žilo též poměrně četné příbuzenstvo; 
často šlo o sourozence hospodáře nebo jeho manželky, na příklad ve Staré 
Vsi na usedlosti Václava Domeška byli zapsáni manželčini sourozenci Jan, 
Jiří a Anežka Zemančíkovi ve věku 15–22 let, podobně na statku Tomáše 
Korpase kromě hospodářových rodičů a jeho sestry Doroty ještě příbuzní 
patnácti až devatenáctiletí Lidmila, Anna a Šimon. Někdy se vyskytuje též 
označení sirotek, případně i ve spojení s příbuzný, na příklad v Petřvaldíku 
na usedlosti Ondřeje Kučery byli příbuzní Ondřej cizí (26 let), Matěj siro-
tek (14 let) a Kateřina (18 let). Často šlo o rodiče na výměnku, kde pisatel 
používal označení otec či matka. Podíl této skupiny se blížil desetině zapsa-
ných. V některých případech, zejména u vdov, schází upřesňující označení, 
mnohdy není uvedeno ani příjmení. Tyto případy byly zahrnuty do kategorie 
podruhů; zčásti tu tak mohli být začleněni i výměnkáři. Jen u podružské 
vrstvy zjišťujeme podstatnější rozdíly v zastoupení obou pohlaví, podruhyně 
převyšují své mužské protějšky téměř dvojnásobně. Tato část populace, v níž 
nescházely mladé rodiny, tvořila ve čtyřech obcích farnosti ležící v průcho-
zí tzv. Moravské bráně přibližně pětinu populace a naznačuje, že již poměrně 
brzy po demografických krizích třicetileté války tu pro vrchnosti existoval
k využití určitý potenciál neosedlého obyvatelstva.

V sociální stratigrafii jednotlivých obcí nebyly podstatné rozdíly.
Poněkud vyšší podíl sedláků a zahradníků prokázal rozbor v Petřval-
díku (44,0%) a hlavně v Petřvaldě (46,4%), což bylo dáno hlavně nízkým 
zastoupením chalupníků a domkářů – v Petřvaldě pouze 13,0%, v Petřval-
díku dokonce jen 3,0%. Naproti tomu ve Staré Vsi a v Košatce tvořila tato 
kategorie asi čtvrtinu populace. Podíl podruhů kolísal, největší byl v Petř- 
valdíku, kde překročili čtvrtinu tamní populace (25,4%), nejmenší naproti 
tomu v Petřvaldě (18,4%), při započtení čeledě – s podílem v rozmezí 
11,2% v Petřvaldíku až po 18,8% v Košatce – představovali asi třetinu 
populace staroveské farnosti.

Údaje v soupise využijeme i pro analýzu čeledě v poddanských used-
lostech. Ani tento pramen nepotvrdil Plachtův názor o převaze čeledě mezi 
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venkovským obyvatelstvem,13 i když skutečný počet sloužících v poddanských 
usedlostech byl vyšší, než zachytila Tabulka 7, do níž byli zaneseni pouze ti, 
pro které staroveský farář použil termíny pacholek, děvečka nebo sloužící. Jak 
bylo uvedeno, vedle podruhů žily na usedlostech též osoby označené jako pří-
buzní, případně sirotci, kteří tu zastávali stejnou roli. Takové místo nepochybně 
měli zmínění příbuzní na usedlostech Václava Domeška, Tomáše Korpase, 
Ondřeje Kučery a na některých dalších. Počet sloužících tak na jednotlivých 
usedlostech značně kolísal, v soupise nejvyšší zapsaný dosahoval čtyř (vždy 
dva čeledíni a dvě děvečky) na staroveském gruntu Filipa Matěje a též Jana 
Merty v Petřvaldě, na tamním fojtství sloužily čtyři děvečky; při započtení 
příbuzných v příslušném věku bylo takových případů více.

Z hlediska pohlaví podíl sloužících děveček (52,8%) mírně převyšoval 
čeledíny (47,2%). Pokud jde o jednotlivé obce, při vcelku vyrovnaném poměru 
ve Staré Vsi a mírné převaze mužů nad sloužícími dívkami v Košatce a v Petř- 
valdíku o celkové dominanci dívek rozhodlo jejich vyšší zastoupení v Petř- 
valdě (20 žen a pouze 7 mužů).

Rozbor podle věku potvrdil obecně přijatý názor, že selská čeleď bývala 
velmi mladá,14 věkový medián byl vypočten shodně pro obě pohlaví jenom 18 
let. Více než dvoutřetinový její díl (70, 8%) byl ve věku 15–19 let, vyskytovali 
se i mladší – nejnižší věk měla desetiletá dívka, ale výskyt do 15 let nebyl 
četný. Na skupinu 20–24 let připadala asi osmina sloužících, se staršími se 
setkáváme jen zcela výjimečně, a to pouze s muži. Nejstarším čeledínem byl 
jednačtyřicetiletý Petr (bez příjmení), který sloužil na petřvaldské usedlosti 
Jana Merty, o čtyři roky mladší byl pacholek Jan Kokot na usedlosti Jana 
Tylečka v Košatce. Je zřejmé, že služba byla jen časově omezenou etapou v ži-
votě poddaného, která u většiny žen po dvacátém roce života byla ukončena 
sňatkem, u mužů v optimálním případě obvykle ve vyšším věku vedla cesta 
k roli hospodáře, častěji však do podruží.15

Dosud badatelsky nevyužitý status animarum staroveské farnosti – přes 
omezení daná v prvé řadě podregistrací dětí, ale též jistě jen hrubými údaji 
o věku, nedůsledným rozlišením typu poddanských usedlostí a někdy i po-
zice jedinců na nich – obohacuje dílčím způsobem pohled na demografickou

13  PLACHT, O.: Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.–18. století. Praha 
1957, s. 150. Viz též SLÁDEK, M.: Čeleď na třeboňských panstvích v polovině 17. století.  
In: Historická demografie 11. Praha 1987, s. 59.

14  SLÁDEK, M.: c. d., s. 56.
15  K tomu viz MAUR, E.: Čeleď a tovaryši v Čechách v soupisu podle víry z roku 1651.  

In: Historická demografie 23. Praha 1999, s. 87.
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a sociální problematiku regionu severovýchodní Moravy po třicetileté válce. 
Může být východiskem dalšího historickodemografického i genealogického
výzkumu.

Tabulka 1: Počet domů a osob

Obec

Selské a zahradnické 
usedlosti*

Chalupy a domy Celkem

D
om

y

O
so

by

D
ům

/
os

ob

D
om

y

O
so

by

D
ům

/
os

ob

D
om

y

O
so

by

D
ům

/
os

ob

Stará Ves 35 261 7,5 24 111 4,6 59 372 6,3
Košatka 9 62 6,9 8 39 4,9 17 101 5,9
Petřvald 33 204 6,2 10 35 3,5 43 239 5,6
Petřvaldík 16 130 8,1 2 4 2,0 18 134 7,4
Celkem 93 657 7,1 44 189 4,3 137 846 6,2

* včetně mlýna ve Staré Vsi a v Petřvaldě

Tabulka 2: Obyvatelstvo podle pohlaví

Obec
 

Muži Ženy Celkem
Ženy/1000 mužů

Počet % Počet % Počet %

Stará Ves 176 47,3 196 52,7 372 100 1113,6
Košatka 48 47,5 53 52,5 101 100 1104,2
Petřvald 117 49,0 122 51,0 239 100 1042,7
Petřvaldík 66 49,3 68 50,7 134 100 1030,3
Celkem 407 48,1 439 51,9 846 100 1078,6
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Tabulka 3: Obyvatelstvo podle věku

Věk

Stará ves Košatka Petřvald Petřvaldík
Farnost  

Stará Ves

Po
dí

l v
 %

M
už

i

Ž
en

y

M
už

i

Ž
en

y

M
už

i

Ž
en

y

M
už

i

Ž
en

y

M
už

i

Ž
en

y

C
el

ke
m

0-9 27 20 - - - 1 - 2 27 23 50 5,9
10-19 57 66 21 20 45 43 25 29 148 158 306 36,2
20-29 15 46 6 13 14 40 18 14 53 113 166 19,6
30-39 22 25 8 8 22 18 6 6 58 57 115 13,6
40-49 25 18 8 6 19 9 6 6 58 39 97 11,5
50-59 13 10 3 5 11 7 5 9 32 31 63 7,4
60-69 7 6 2 1 4 2 2 1 15 10 25 3,0
70-79 9 5 - - - 2 3 - 12 7 19 2,2
80+ 1 - - - 2 - 1 - 4 - 4 0,5
Neuveden - - - - - - - 1 - 1 1 0,1
Celkem 176 196 48 53 117 122 66 68 407 439 846 100,0

Tabulka 4: Obyvatelstvo farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí podle stavu (%)

Věk

Muži Ženy Celkem

Sv
ob

od
ní

Ž
en

at
í

V
do

vc
i

Sv
ob

od
né

V
da

né

V
do

vy

Sv
ob

od
.

Ž
en

./v
d.

V
do

vc
i/v

y
0-14 7,9 - - 8,7 - - 16,6 - -
15-19 13,0 - - 12,3 0,6 - 25,3 0,6 -
20-29 3,5 2,8 - 2,7 10,9 - 6,2 13,7 -
30-49 0,8 12,9 0,2 - 9,4 1,7 0,8 22,3 1,9
50+ - 6,7 0,6 - 1,5 3,8 - 8,2 4,4
Celkem 25,2 22,4 0,8 23,7 22,4 5,5 48,9 44,8 6,3
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Tabulka 5: Struktura domácností populace farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí

Typ domácnosti
Sedláků  

a zahradníků
Chalupníků 
a domkářů

Celkem

Počet % Počet % Počet %
Domácnosti jednotlivce - - - - - - 
Domácnosti bez manž. páru 1 0,7 - - 1 0,7
Jednoduché rodinné domácnosti 48 35,0 37 27,0 85 62,0
V tom:  
a/ manželský pár bez dětí 8 8 16  
b/ manželský pár s dětmi 39 27 66  
c/ vdovec s dětmi 1 1 2  
d/ vdova s dětmi - 1 1  
Rozšířené rodinné domácnosti 16 11,7 6 4,4 22 16,1
V tom:  
a/ ascendentní 3 2 5  
b/ descendentní - - -  
c/ kolaterální 4 2 6  
d/ kombinace a + c 3 2 5  
e/ neurčeno 6 6  
Složené domácnosti 28 20,5 1 0,7 29 21,2
V tom:  
a/ shora (ascendentní) 10 - 10  
b/ zdola (descendentní) 12 1 13  
c/ stranou (kolaterální) 6 - 6  
Celkem 93 67,9 44 32,1 137 100,0

Tabulka 6: Sociální skladba populace farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí

Kategorie
Počet %

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Sedláci a zahradníci 182 163 345 21,5 19,3 40,8
Chalupníci a domkáři 72 78 150 8,5 9,2 17,7
Příbuzní 41 31 72 4,8 3,7 8,5
Čeleď 50 56 106 5,9 6,6 12,5
Podruzi 62 111 173 7,4 13,1 20,5
Celkem 407 439 846 48,1 51,9 100,0
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Tabulka 7: Čeleď podle věku

Věk
Muži Ženy Celkem

Počet % Počet % Počet %
10 –14 6 5,7 3 2,8 9 8,5
15–19 30 28,3 45 42,5 75 70,8
20–24 7 6,6 7 6,6 14 13,2
25–29 4 3,8 1 0,9 5 4,7
30+ 3 2,8 - - 3 2,8
Celkem 50 47,2 56 52,8 106 100,0

Zusammenfassung

Bisher der unterlassene Quellentext zum Studium der Populationsentwicklung

Lumír Dokoupil – Jiří Stibor

Die Autoren berichten über Status animarum (Verzeichnis der Seelen) des Pfarrbezirkes 
Stará Ves nad Ondřejnicí aus dem Jahre 1660, den wertvollen Quellentext zum Studium der 
Populationsverhältnisse und soziale Bevölkerungsstruktur nach dem dreißigjährigen Krieg. 
Es ist der Bestandteil der ältesten Matrikeln im Pfarrbezirk und umfasst die Gemeinden 
Stará Ves, Košatka, Petřvald und Petřvaldík. Die Angaben werden zur Analyse der 
Bevölkerungsstruktur nach dem Geschlecht, Alter, Familienstand, Typ der Hauswirtschaft 
und auch Sozialgefüge ausgewertet, die Resultate des Verzeichnisses werden in sieben 
Tabellen in der Anlage verarbeitet.

(Deutsch von Lenka Králová)
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/232

 

14/2007

PŘÍSPĚVEKKPROBLEMATICEPODNIKATELSTVAVÉŘE
AKCIOVÝCHSPOLEČNOSTÍNAPŘÍKLADUSPOLKU

PROCHEMICKOUAHUTNÍVÝROBUVÚSTÍNADLABEMVDOBĚ
POČÁTKUJEHOVÝVOJEVLETECH1856—1873

JANAENGLOVÁ

Na příkladu Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem (CHS) 
v počátečním období let 1856–1873 můžeme velmi názorně sledovat proměny 
funkcí podnikatelstva v éře akciových společností. Jeho původní název až do 
vzniku samostatného československého státu zněl Österreichischer Verein für 
chemische und metallurgische Production. Tento podnik nevznikl z malých 
počátků, ale byl již v roce 1856 založen jako akciová společnost se základním 
kapitálem jednoho milionu zlatých rakouské měny. Výrobu zahájil již v hospo-
dářském roce 1857/1858.1

V období let 1851–1865, kam založení CHS spadá, bylo založeno v Ra-
kousku celkem 47 průmyslových akciových společností s celkovou sumou 
základního kapitálu 46 228 milionů zlatých. Průměrná výše se tedy blížila jed-
nomu milionu a činila 983 574 zl. Z těchto průmyslových společností se však 
udrželo pouze 21 s průměrnou výší základního kapitálu 830 238 zl.2 CHS byl 
tedy s výší svého základního akciového kapitálu 1 milion zlatých mírně nad 
uvedeným průměrem.3

Počátky CHS tedy spadají do období, které je označováno v Rakousku 
za podnikatelskou epochu velkého stylu.4 Položil základy moderního rozvoje 
chemického průmyslu v celé habsburské monarchii a nastartoval výrazný 
vzestupný trend tohoto průmyslového odvětví v rámci ekonomického vývoje 

1  K 150. výročí založení byla zpracována rozsáhlá publikace Dějiny Spolku pro chemickou 
a hutní výrobu v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2007.

2  Výpočty autorky z údajů v práci SOMARY, F.: Die Actiengesellschaften in Österreich. 
Wien 1905, s. 37.

3  V tom se liší mé závěry od mylného tvrzení viz NOVÁK, M.: Mládí mezinárodního che-
mického monopolu. Ústí nad Labem 1967, s. 31.

4  MATIS, H.: Österreichs Wirtschaft 1848–1913. Berlin 1982, s. 83.
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v následujících desetiletích. Vždyť v průmyslové struktuře podíl chemického 
průmyslu stoupl ze 2% v roce 1865 na 4% v roce 1880 a v roce 1911 činil 
nejméně 10%.5 Rozsahem své chemické produkce se tak dostalo Rakousko 
na páté místo ve světě.6 Velký podíl na tomto úspěchu měl právě CHS. Svým 
vybavením a rozsahem výroby byl zcela nepochybně již v roce 1870, pro který 
máme srovnatelné údaje, nejvýznamnějším chemickým podnikem Rakouska-

-Uherska a žádný jiný se mu nemohl rovnat.7 Hlavní složkou výrobního sorti-
mentu v tomto sledovaném období byla soda spolu s výrobou kyseliny sírové, 
sulfátu, kyseliny chlorovodíkové a chlorového vápna.

Tohoto svého postavení dosáhl po překonání velkých těžkostí počátečního 
rozvoje. Právě v těchto počátcích je možné výrazněji sledovat problémy pro-
měn úlohy průmyslového podnikatelstva v éře akciových společností v porov-
nání s podnikateli klasických továren v období průmyslové revoluce, respektive 
i s dřívějšími manufakturními podnikateli. Problematika historického výzkumu 
podnikatelstva se dostala do popředí v české historiografii teprve na počátku
devadesátých let 20. století, na čemž měla důležitý podíl katedra historie Filozo-
fické fakulty Ostravské univerzity ať již pořádáním speciálních kolokvií či inici-
ativou při zpracování biografie, která je věnována podnikatelským osobnostem.8

Zatímco podnikatel klasické továrny byl s jejím osudem pevně a možno 
říci i trvale svázán, vystupuje u akcionářů jistá odtrženost od výrobního pod-
niku, do kterého investovali svůj kapitál. Problémem je i do jisté míry určitá 
anonymita díky množství počtu akcionářů a zároveň i pohyb ve vlastnictví 
akcií, což může podnikatelskou aktivitu silně ovlivňovat i limitovat. Možnosti 
provést analýzu složení akcionářů a pohybu akcií jsou zároveň vzhledem k tor-
zovitosti pramenů značně omezené.

5  GROSS, N. T.: Industrialization in Austria in the Nineteenth Century. Berkeley 1966, 
s. 70, 71.

6  Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Bd. I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien 
1973, s. 169.

7  Propočteno autorkou z údajů Nachrichten űber Industrie, Handel und Verkehr III. Wien 
1873, s. 239–260. Viz ENGLOVÁ, J.: Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad 
Labem. In: KAISEROVÁ, K. – KAISER, V. (ed.): Dějiny města Ústí nad Labem. Ústí nad 
Labem 1995, s. 111.

8  Velmi podnětné bylo kolokvium se zahraniční účastí, pořádané v prosinci 1993 v Ostravě, 
na téma Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu se zaměřením na Proměny 
funkcí podnikatelstva v éře akciových společností. Výsledkem dlouholeté práce řady 
historiků hospodářských dějin bylo vydání publikace: MYŠKA, M. a kol.: Historická 
encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. Ostrava 2003



61

V dosavadní literatuře bývají udáváni pouze ti akcionáři, kteří stáli na 
samotném počátku zrodu Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Vedle iniciá-
tora Dr. Christiana Gustava Clemma jsou uváděni jako zakladatelé jednak pří-
slušníci šlechtických rodů, jednak významní průmysloví, bankovní a dopravní 
podnikatelé. Byli to Johann Adolf kníže Schwarzenberg, Max Egon kníže 
Fűrstenberg, Vinzenz Karl kníže Auersperg, kníže Edmund Clary, Otto hrabě 
Chotek, Albert hrabě Nostitz, Werner Friedrich svobodný pán Riese-Stallburg, 
Louis von Haber, Moritz von Haber, Samuel von Haber, Leopold von Laemel, 
Alexander von Schoeller, C. D. Satzger, komerční rada H. D. Lindheim, sekční 
rada Dr. Gustav Hőfken a C. A. Fiedler.9 K nim brzy přistoupilo jedenáct dal-
ších velkých akcionářů (ještě v roce 1856) tj. Adolf hrabě Ledebur, Othenio 
hrabě Lichnowsky, Ludwig Ladenburg, Dr. Josef Neumann, C. W. Aue, Otto 
Hermann, Carl Merk, G. Zimmer, Carl Clemm, Adolf von Grolmann a Louis 
von Haber jun.10 Každý z nich upsal nejméně 20 000 zlatých a získal tak 40 
akcií. Dr. Christian Clemm upsal pětinásobek této částky tj. 100 000 zl., což 
později, když se s ním Spolek musel rozejít, činilo značné potíže. Tři z jme-
novaných akcionářů Louis von Haber, Alexander von Schoeller a C. D. Satz-
ger upsali dvojnásobek toho, co většina ostatních a drželi tedy po osmdesáti 
akciích. To dohromady představovalo 700 000 zl. upsaného kapitálu. Protože 
1. emise akcií byla ve výši 1 000 000 zlatých, muselo být ještě rozprodáno 600 
akcií dalším zájemcům v různém množství.

Ve vlastnictví akcií byl ovšem pohyb, který se dá sledovat ze zachovaných 
pramenů jen velmi obtížně. V souvislosti s přípravou vypsání 2. emise akcií 
v roce 1871 byl pořízen pro zasedání správní rady seznam akcionářů, kteří 
patřili mezi zakladatele, dále soupis těch z nich, kteří ve Spolku setrvali, a ko-
nečně i přehled těch zakladatelů, kteří svého členství v průběhu doby pozbyli.11 
Celkový seznam zakladatelů obsahuje celkem 31 jmen. Kromě již dříve uve-
dených jsou to tito další akcionáři, kteří stáli u zrodu této významné akciové 
společnosti: Emil kníže Fűrstenberg, Rudolf hrabě Chotek, M. A. Schopper, ) 

9  Národní archiv Praha (NA), f. Spolek pro chemickou a hutní výrobu (CHS), sig. Generální 
sekretariát (GS) 319, k. 680, inv. č. 1238. Viz též MILBAUER, J.: Chemický průmysl 
organický. In: Československá vlastivěda 9. Praha 1929, s. 368 a NOVÁK, M.: c. d., 
s. 301–302 aj.

10  NA, f. CHS, sig. GS 319, k. 680, inv. č. 1238.
11  NA, f. CHS, sig. GS 1/1, k. 20, inv. č. 146. Příloha k protokolu ze zasedání správní rady 

dne 29. a 30. srpna 1871.
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Franz Tichý a hutní ředitel Müller.12 Z jednatřiceti zakladatelů Spolku zůstalo 
trvale jeho akcionáři přes celé období těžkého počátečního vývoje až do docí-
lených úspěchů v podnikání a dalšího rozvoje v roce 1871 celkem dvě třetiny.13 
I když vezmeme v úvahu, že motivace pro opuštění řad akcionářů mohla být 
různá, přeci jen jde o podíl značně vysoký, který jistě nepřispěl k posílení sta-
bility podnikatelských záměrů.

I když jsou archivní prameny k problematice akcionářů Spolku pro che-
mickou a hutní výrobu jen kusé, přeci jen poskytují alespoň částečnou možnost 
vytvořit si představu o jejich majetkovém postavení v této akciové společnosti. 
To se týká především zachovaného seznamu ohlášených akcionářů na VI. 
řádnou valnou hromadu v roce 1864.14 Sloužil k zaznamenávání přítomnosti 
a počtu hlasů vlastních i zastupujících. Je jediným tohoto druhu, který se pro 
počáteční období do roku 1873 zachoval. Obsahuje celkem 115 jmen s uvede-
ním počtu držených akcií a tomu odpovídajících hlasů. Těchto 115 akcionářů 
mělo dohromady 1 390 akcií a disponovalo 183 hlasy.

Množství akcií v rukou jednotlivých akcionářů bylo značně rozdílné. Nej-
větší počet byl těch, kteří měli ve vlastnictví po pěti akciích, což znamenalo, 
že každý z nich měl jeden hlas. Bylo jich téměř 70%. Třináct akcionářů, tj. 
11% vlastnilo akcie v rozmezí 6–19 kusů, jedenáct akcionářů, tj. asi 9½% mělo 
po dvaceti akciích, a rovněž jedenáct vlastníků drželo větší počet než dvacet. 
I když tento seznam nezahrnuje akcionáře všechny, protože zachycuje z dvou 
tisíc akcií celkem 1390, je možné učinit si na jeho základě konkrétnější obraz 
o hlavních majitelích akcií.

12  Dvě jména objevující se v prvních dvou výčtech zde nejsou uvedena vůbec. Jedná se 
o Vinzenze Karla knížete Auersperga a Otto Hermanna. Jejich jména se nevyskytují ani 
v žádném ze zachovaných šesti seznamů přítomných akcionářů, ani mezi funkcionáři 
CHS.

13  Akcionáři CHS přestali být: Ad. kníže Schwarzenberg, Edmund kníže Clary, Albert hrabě 
Nostitz, M. H. Satzger (viz původně C. D. Satzger), komeční rada Lindheim, Leopold von 
Lämmel, Franz Tichý, hutní ředitel Műller, C. A. Fiedler a syn a C. W. Aue – viz uvedená 
příloha v odkazu 11. Problematické je postavení (Christiana) Gustava Clemma, který na 
tomto seznamu není. V seznamu těch, kteří setrvali, je jeho jméno sice uvedeno, ale s do-
datečným přeškrtem, což zřejmě souvisí s procesem postupného vyplácení jeho původně 
vloženého vysokého podílu.

14  NA, f. CHS, sig. GS 2/1, k. 64, inv. č. 153, 1864 (6), příl. k č. 624.
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Tabulka 1: Největší vlastníci akcií podle seznamu ohlášených akcionářů 
v roce 1864 15

Pořadí Jméno Počet akcií Počet hlasů
1. G. L. Zimmer 105 10
2. Otto hrabě Chotek 59 6
3. Rudolf hrabě Chotek 59 6
4. C. A. Fiedler 58 6
5. Adolf hrabě Ledebur-Wicheln 58 6
6. Werner svobodný pán Riese-Stallburg 57 6
7. Carl Clemm Lennig 55 6
8. Kníže Schwarzenberg 53 5
9. Loebbecke & Co. 40 4

10. Othenio hrabě Lichnowsky 39 4
11. Dr. Gustav Höfken 24 2

CELKEM 607 61

Při sledování síly akcionářů je nutné vzít v úvahu i množství akcií a od-
povídající počet hlasů u členů určité zájmové skupiny, kterou mohla tvořit 
rodina nebo jiné vztahy hůře zachytitelné. Např. šestý největší akcionář Spolku 
a president správní rady baron Werner Friedrich von Riese-Stallburg měl sám 
57 akcií (tj. 6 hlasů). V seznamu akcionářů se objevuje za jeho jménem i Frau 
Baronin Aug. v. Riese-Stallburg s dvaceti akciemi (tj. 2 hlasy) a dále následují 
jména čtyř dcer, z nichž každá měla pět akcií s jedním hlasem. Dohromady 
tedy měla tato rodina 97 akcií představujících 12 hlasů.

Na seznamu ohlášených se také objevují skupiny stejných jmen, jejichž 
souhrn akcií i počtu hlasů mají váhu. I když nelze podchytit ani příbuzenské 
vztahy v úplnosti, je nutné s těmito skupinami počítat. Tak např. příslušníci 
širší rodiny Hőfken měli v roce 1864 celkem 59 akcií s devíti hlasy, rodina 
Grolmanna měla celkem 40 akcií se sedmi hlasy, ke kterým mohla ještě patřit 
skupina dalších tří Grolmannů se 17 akciemi. Po pěti akciích měli členové širší 
rodiny Hessemera, což představovalo celkem 40 akcií, ovšem s osmi hlasy; 
stejně na tom byla rodina Hallwachs. Schoellerové drželi celkem 38 akcií. Řada 
z těchto akcionářů se kromě vlastnictví akcií žádným způsobem na činnosti 
Spolku pro chemickou a hutní výrobu nepodílela a zajímala je hlavně otázka 
výše vyplácených dividend.

15  Tamtéž. Sestaveno autorkou z údajů zde obsažených. Původní seznam nebyl sestaven ani 
abecedně, ani podle výše akcií.
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Zajímavý pohled na pohyb vlastnictví akcií poskytuje pět zachovaných 
seznamů akcionářů valných hromad v letech 1867–1871.16 Tyto seznamy uvádějí 
pouze počet hlasů patřících jednotlivým účastníkům, takže přesný počet akcií 
nelze vyčíslit, ale i tak jde o srovnatelné údaje. V porovnání s rokem 1864 je 
v roce 1867 vidět velký vzestup počtu akcií u skupiny hlavních akcionářů. Tak 
např. jestliže G. L. Zimmer disponoval v roce 1864 deseti hlasy, v roce 1867 měl 
již vlastních hlasů dvacet. Jak ukazují seznamy pro následující léta, toto velké 
množství si udržel. S dvaceti hlasy v roce 1867 i v letech následujících je uveden 
i J. M. Miller jako nový akcionář poté, co jeho banka poskytla Spolku pro che-
mickou a hutní výrobu finanční výpomoc. (Ještě v roce 1870 je uveden na listině
přítomných akcionářů – tentokrát se 17 hlasy; na následující valné hromadě bylo 
oznámeno jeho úmrtí.) Velmi kolísavý vzestup lze sledovat u barona Wernera 
von Riese-Stallburga, který byl prezidentem správní rady v letech 1860–1872. 
Jeho počet hlasů stoupl v roce 1864 z šesti na dvacet v roce 1867, pak ale poklesl 
v příštím roce na 8, v roce 1869 opět stoupl na 19 a v roce 1870 i 1871 měl již 
znovu 20 vlastních hlasů. Velký vzestup podílu na akciovém kapitálu nastal 
u akcionáře M. A. Schoppera, který patříl mezi významné funkcionáře Spolku. 
V roce 1858 se stal účetním revizorem, od roku 1861 zasedal ve správní radě 
a rokem 1863 počínaje je uváděn jako její vicepresident. Tuto funkci zastával 
až do své smrti v roce 1871. Jestliže disponoval v roce 1864 pouze dvěma hlasy, 
v roce 1867 měl již hlasů 13. V roce 1869 měl dokonce 14 hlasů, ale v roce 1870 
deset. Obdobně tomu bylo i u L. Hoffmanna, který měl v roce 1864 také jen dva 
hlasy, ale v roce 1867 již 11 hlasů a tento počet si trvale udržel. Přechodně i Carl 
Anton Fiedler z šesti hlasů v roce 1864 postoupil na 11 hlasů v roce 1867, ale již 
v následujícím roce měl jen čtyři hlasy.

Za pozornost stojí i osobnost Maxe Schaffnera. V říjnu 1859 byl přijat 
do CHS jako speciální technický ředitel. Bylo především jeho zásluhou, jeho 
odborných i manažerských schopností prosadit pozitivní záměry, že se CHS 
postupně dostal z počátečních obtíží. Právě v akciových společnostech se pro-
jevoval růst významu odborného vedení a zejména technických ředitelů, což se 
mělo za důsledek zvyšování úlohy technické inteligence. Rostla potřeba odbor-
níků, kteří by byli schopni probojovávat podnikatelské záměry bezprostředně 
ve správní radě, a pak vůči akcionářům na valných hromadách. Schaffnerův 
význam v CHS se projevoval postupným dosažením významných pozic v jeho 
vedení. (V roce 1873 byl jmenován generálním ředitelem a nakonec v roce 

16  NA, f. CHS, sig. GS 2/1, k. 64, inv. č. 153, 1867 (9), příl. k č. 626; 1868 (10), příl. k č. 627; 
1869 (11), příl. k č. 628; 1870 (12). příl. k č. 629; 1871 (13), příl. k č. 630.
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1890 získal i post nejvyšší – stal se prezidentem správní rady.) Postupně se 
stával i významným akcionářem. Roku 1867 měl již 8 vlastních hlasů, v roce 
1868 deset, v roce 1869 již šestnáct a v roce 1870 a 1871 dosáhl dvaceti hlasů 
a ocitl se mezi akcionářskou špičkou. V jeho případě došlo k optimálnímu 
propojení odbornosti s akcionářskou účastí. Růst počtu akcií byl dokladem 
nejen jeho stoupajících majetkových možností, ale i příkladného přesvědčení 
o dlouhodobé prosperitě CHS.

Jestliže v roce 1864 pouze jediný akcionář měl tolik akcií, aby disponoval 
deseti vlastními hlasy, v roce 1867 měli tři akcionáři po dvaceti hlasech a další 
čtyři deset a více hlasů. I když poskytované údaje nejsou kompletní, lze konsta-
tovat, že se do této změny promítla snaha skupiny akcionářů CHS v těžké době 
podržet a podpořit.17 Na rozdíl od jiných, kteří požadovali zisk okamžitě, byli 
schopni nést podnikatelské riziko, dokázali si uvědomit perspektivní možnosti 
prosperity CHS a z toho pak vyplývající velké zisky v budoucnu. Je pochopi-
telné, že to záviselo i na jejich majetkových možnostech.

Pro zajímavost uvádím, jak velká propast zela mezi akcionáři a dělníky 
CHS. Na zakoupení jedné akcie v hodnotě 500 zlatých by musel plně zaměst-
naný dělník věnovat veškerý svůj výdělek za celé dva roky. Získání jediného 
akcionářského hlasu (při pěti akciích) by představovalo nejméně desetiletý 
výdělek plně zaměstnaného dělníka. Vložený kapitál největších akcionářů CHS 
představoval průměrnou mzdu dělníka za 400 let tvrdé práce.18

O omezeném zájmu akcionářů o konkrétní chod podniku, do kterého 
investovali své prostředky, svědčí i účast, respektive neúčast na valných hro-
madách. I když především drobní akcionáři se nechávali plnomocně zastoupit, 
řada nositelů akcií se ani přímo ani v zastoupení valných hromad nezúčastnila. 
Propočty z valných hromad v letech 1859, 1862, 1863 a 1864 prokazují, že 
se jednalo cca o 30 % nezastoupených akcií. Počet zastoupených přímo či 
nepřímo se pohyboval v rozmezí 57,3 %–69,5 %.19 Valná hromada však byla 
platná za účasti jedné čtvrtiny akciového kapitálu, respektive když bylo zastou-
peno alespoň 500 akcií. Z tohoto hlediska byla účast podstatně vyšší, než byla 

17  Tak to také bylo hodnoceno na IX. valné hromadě 19. října 1867, NA, f. CHS, sig. GS 2/1, 
k. 64, inv. č. 153, 1867 (9) č. 626, Auszug aus dem Protokolle.

18  O mzdách v CHS viz podrobněji: ENGLOVÁ, J.: Základní podmínky úspěšného velko-
podnikání Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem v letech 1857–1873. 
In: Sborník Severočeského muzea – Historia 8. Liberec 1986, s. 48–49.

19  Propočteno autorkou z údajů příslušných valných hromad. NA, f. CHS, sig. GS 2/1, k. 64, 
inv. č. 153.
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nezbytná nutnost. Toto opatření však zároveň ukazuje, že se s vysokou účastí 
nepočítalo.

K problému odtrženosti akcionářů od podniku, do kterého nákupem akcií 
investovali svůj kapitál, přispívala jistě i okolnost, když místo valných hromad 
nebylo totožné se sídlem podniku. U CHS to bylo zcela evidentní. Statutárním 
sídlem této akciové společnosti podle §4 v roce 1857 schválených stanov byla 
Vídeň. Tam probíhala zasedání správní rady a sem byly svolávány valné hro-
mady. Beze změny to bylo přijato do nově upravených stanov v roce 1867. Ale 
již na prosincovém zasedání správní rady v témže roce byl v dlouhé debatě 
projednáván návrh na přenesení statutárního sídla do Ústí nad Labem. To se 
nepodařilo prosadit, i když bylo dosaženo alespoň toho, že zasedání správní 
rady byla v následujícím roce střídavě svolávána jednou do Vídně, jednou do 
Ústí n. L. V návrhu na změnu stanov v roce 1872 bylo za sídlo společnosti 
opět uvedeno Ústí, což však nebylo přijato. Stalo se tak až usnesením valné 
hromady z 12. 10. 1880, což ministerstvo vnitra schválilo výnosem z 10. 10. 
1881.20 I když je nutné vzít v úvahu i otázku daňových důsledků při změně 
statutárního sídla, hrál jistě úlohu i nezájem o bezprostřední styk s chodem 
podniku.

Výrazným problémem akciových společností je otázka trvalého a pohybli-
vého faktoru ve vazbě na zisk. Zatímco u individuálního podnikatele převažuje 
zabezpečování zisku s ohledem na trvalý rozvoj podnikání, akcionáři mají ten-
denci uplatňovat nárok na zisk bez ohledu na budoucnost podniku, do kterého 
svůj kapitál vložili. I když jde o určité zjednodušení, můžeme jej v každém 
případě rozdělit na dvě kategorie: a) bezprostřední výnosnost a b) dlouhodobá 
výnosnost s tendencí převahy kategorie první. Souvisí to s možností pohybu 
ve vlastnictví akcií, což má vedle stránek pozitivních i tuto stránku negativní. 
Typickým příkladem postoje těch akcionářů, kteří usilují o co nejrychlejší 
výnosnost investovaného kapitálu, bylo jednání na 4. valné hromadě CHS 
31. 10. 1862. Vzhledem k tomu, že v tomto bilančním roce byl vlastně poprvé 
vykázán čistý zisk ve výši 27 859 zl. 62 kr., rozpoutala se bouřlivá diskuse 
o otázce výplaty dividendy. Nejvýrazněji ve prospěch návrhu na vyplacení 
3% dividendy vystoupil v diskusi akcionář Dr. Josef Neumann. Nakonec zcela 
nepokrytě prohlásil: „Mann könne nicht immer für die Zukunft sorgen; mann 
müsse auch der Gegenwart etwas gewähren.“21 Toto vystoupení bylo typické 

20  NA, f. CHS, sig. GS 3/1, k. 76, inv. č. 154a, sig. GS 3/2, k. 77, inv. č. 155a GS3/4, k. 81, 
inv. č. 157.
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pro poměry v CHS a názorně ukazuje, s jakými těžkostmi se musela továrna 
potýkat ve svých začátcích, když o výsledcích hospodaření spolurozhodovali 
lidé, které zajímal pouze bezprostřední zisk. Po větší diskusi byl 113 proti 
16 hlasům přijat sice návrh na výplatu dividendy ve výši 3% za hospodářský 
rok 1861/1862. Zároveň však bylo usneseno vyplatit ji až po ukončení dalšího 
hospodářského roku. O rok později však bylo přeci jen rozhodnuto využít tuto 
částku k odpisu z konta nemovitostí a zařízení. Poprvé byla vyplácena divi-
denda až z výsledků hospodaření za rok 1864/1865 ve výši 2% akciového kapi-
tálu. (Z čistého zisku bylo na ni vynaloženo 23,88%.) Pak již byla dividenda 
vyplácena pravidelně a to s výrazně vzestupným trendem. Již za příští rok 
byla vyplácena dividenda ve výši, s kterou počítaly stanovy, tj. 5%. Ve všech 
následujících letech byla tato hranice stále výrazněji překračována. Nejvyšší 
hodnoty dosáhla v posledních dvou sledovaných letech. Průměrná dividenda 
od prvního jejího přiznání za posuzovaných devět let byla značně vysoká, 
činila 12,33%. Tím byli akcionáři odškodněni za počáteční období sedmi-
letého čekání. Při vypočítání průměru za celé období hospodářským rokem 
1857/1858 počínaje a rokem 1872/1873 konče, činila i tak průměrná roční divi-
denda 6,93%, tj. více, než se původně očekávalo.22 Na tomto případě se jasně 
ukázalo, že snaha o okamžitý zisk bez ohledu na perspektivní dlouhodobější 
vývoj by byla z hlediska úspěšného podnikání negativní limitací. Teprve prosa-
zení změn navzdory krátkozraké politiky části akcionářů přineslo své pozitivní 
výsledky těm akcionářům, kteří dokázali podnik v těžké době podržet.

21  NA, f. CHS, sig. GS 2/1, 1862 (4) č. 621, k. 64, inv. č. 153. 
22  Podrobněji o dividendách: ENGLOVÁ, J.: Počáteční vývoj Spolku pro chemickou a hut-

ní výrobu v Ústí nad Labem v letech 1857–1873 ve světle výročních bilančních zpráv. 
Slezský sborník 80, 1982, č. 2, s. 260–261.
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Zusammenfassung

Der Beitrag zur Problematik des Unternehmens in der Ära der Aktiengesellschaften 
auf dem Beispiel des Vereines für chemische und metallurgische Produktion in Ústí 

nad Labem in der Zeit am Anfang seiner Entwicklung in den Jahren 1856–1873

Jana Englová

Die Studie konzentriert sich auf den konkreten Beispiel der Anfangsstufe der 
Entwicklung „Österreichischer Verein für chemische und metallurgische Produktion“ in Ústí 
nad Labem, auf konkrete Probleme der Aktiengesellschaften in der industriellen Produktion: 
die Loslösungsmöglichkeiten der Aktionäre von eigenem Fabrikationsprozess, die Gefahr 
ihrer Richtung auf unmittelbaren Gewinn, die Rolle der Aktienbewegung  im Zusammenhang 
mit dem Problem der Konzentrierung, die Strukturumwandlung der Aktieninhaber, wachsen-
de Aufgabe der technischen Intelligenz und das Problem der Durchkämpfung in den langfris-
tigen unternehmerischen Absichten.

(Deutsch von Lenka Králová)
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MOŽNOSTIHISTORICKODEMOGRAFICKÉHOVÝZKUMUPORODNOSTI
VČESKÝCHZEMÍCHV18.A19.STOLETÍ

LUDMILAFIALOVÁ

Úvod
Český historickodemografický výzkum zaznamenal od konce šedesátých let 20.
století poměrně značný rozmach, a tak je užitečné zmínit současný stav bádání na 
poli výzkumu přirozené měny obyvatelstva, zvláště pak úrovně porodnosti. Díky 
tomuto výzkumu se rok 1785, počátek celostátního sběru dat o přirozeném pohybu 
obyvatelstva na území českých zemí, stále více stává mezníkem, jen pokud jde 
o rozlišení znalostí založených na tvrdých datech demografické statistiky a měk-
kých datech vycházejících z výsledků historickodemografických bádání. Tak je
možné pojednat protostatistické i statistické období souvisle. Výzkum úrovně 
demografické reprodukce je po celé období založený na stejné pramenné základně,
na evidenci vedené ve farních matrikách. Způsob evidence přirozeného pohybu 
obyvatelstva zůstal od roku 1784 v zásadě tentýž jako v období předchozím, pouze 
se změnilo spektrum informací zapisovaných o jednotlivých událostech a způsob 
vykazování.1 Protože se na počátku statistického období získávala jen základní 
data a zachovaly se pouze jednoduché sumáře, získání detailnějších znalostí o způ-
sobu reprodukce vyžaduje i v této době opětovný průzkum prvotních pramenů.

Třebaže se nejstarší data zachovala pouze v rukopisech, během 20. století 
byly vydány tři vzájemně se doplňující edice.2 Rukopisná data se však nezacho-
vala až do roku 1823 v úplnosti pro všechny tři země – například ještě v roce 
1815 není znám celkový počet narozených dětí.3 Od roku 1866 jsou základní 

1  MAUR, E.: Církevní matriky jako historický pramen (se zvláštním zřetelem k historické 
demografii). Sborník archivních prací (SAP) 20, 1970, s. 425–457.

2  DVOŘÁČEK, F.: Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 
1754–1921. Čsl. statistický věstník V/1924–VII/1926 (též zvl. otisk); KÁRNÍKOVÁ, L.: 
Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914. Praha 1965, s. 327–342. SEKERA, V.: 
Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754–1918 I., II. Praha 1978 a 1979.

3  Pokud jsou v některých souborech dat demografické statistiky publikovány celé řady, 
byly v příslušných letech autory těchto přehledů chybějící položky odhadnuty. Na příklad 
Demografická příručka. Praha 1982.
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data také za okresy (v územním vymezení příslušného období), od roku 1895 
zpravidla i podle velikostní skupiny obce rodiště. Lze je najít stejně jako ostatní 
údaje o pohybu obyvatelstva z této doby v příslušných svazcích pramenných 
děl státní statistiky.4

Druhou úrovní výzkumu obyvatelstva jsou výsledky průzkumů pod-
niknutých na úrovni mikroregionů. Rozbor úrovně porodnosti je nedílnou 
součástí všech dosud zpracovaných lokálních sond zaměřených na populační 
vývoj. Ve druhé polovině 20. století bylo publikováno osm sond založených na 
rekonstrukci rodin: čtyři pro městské lokality – část Brna,5 Budyni nad Ohří,6 
Domažlice,7 Rudolfov8 a čtyři pro venkovské farnosti – Chelčice,9 Břevnov,10 
Jablonec nad Nisou,11 Komín,12 v rukopise zatím zůstaly rekonstrukce zpra-
cované formou diplomových prací.13 Další sondy jsou založeny sice pouze 
na agregovaných datech, ale základní informace o počtech narozených dětí 
a o jejich skladbě dle pohlaví či legitimity poskytují: jsou to sondy publikované 

4  1828–1865 Tafeln zur Statistik der oesterreichische Monarchie; 1866–1880 Statistischen 
Jahrbuch; 1881–1914 Oesterreichische Statistik – Bewegung der Bevölkerung.

5  BRABCOVÁ P.: Plodnost vdaných žen v první polovině 18. století dle dvou brněnských 
farností. In: Historická demografie (HD) 25. Praha 2001, s. 85–100.

6  DUŠEK, L.: Obyvatelstvo Budyně nad Ohří v letech 1700–1850. Historickodemografická 
studie. In: Ústecký sborník historický 1985, s. 143–239.

7  MUŽÍK, P.: Obyvatelstvo města Domažlic v letech 1651 až 1830. SAP 36, 1986, s. 103–207.
8  HONC, J.: Příspěvek k poznání populačního vývoje horních městeček. Rekonstrukce 

203 rodin ročníků 1610–1690 v matrikách fary Rudolfov u Českých Budějovic. In: Acta 
Universitatis Carolinae – Philosofica et Historica 3. Praha 1972, s. 101–126.

9  KALSEROVÁ, J.: Populační vývoj jihočeské vesnice v 17. století a v první polovině 
18. století. In: HD 1, 1967, s. 28–34.

10  ČÁŇOVÁ, E. – HORSKÁ, P.: Obyvatelstvo obce Břevnova v církevních pramenech z let 
1652–1800. In: Acta Universitatis Carolinae – Philosofica et Historica 3. Praha 1972, 
s. 81–100.

11  WOWKOVÁ, W. – FIALOVÁ, L.: Plodnost vdaných žen v Jablonci nad Nisou do roku 
1800. In: Demografie 34, 1992, s. 223–234.

12  BRABCOVÁ, P.: c. d., s. 85–100.
13  Na příklad pro Hostivař (LAŠTOVKOVÁ, B.: Demografický vývoj hostivařské farnos-

ti v 18. století. Praha 1994 /rkp. dipl. práce, FF UK/), Stružinec (KLUSÁKOVÁ, J.: 
Obyvatelstvo obce Stružince v 18. a 19. století. Praha 2000 /rkp. dipl. práce, PřF UK/), 
Rokytnici nad Jizerou (PÁCALTOVÁ, J.: Obyvatelstvo Rokytnice nad Jizerou v 18. sto-
letí. Praha 2001 /rkp. dipl. práce FF UK/), část Prahy (KAČEROVÁ, E.: Demografický 
vývoj farnosti Panny Marie pod řetězem v Praze v 17. a 18. století. Praha 2004 /rkp. rigor. 
práce PřF UK/), Rožmberk (POULOVÁ, Plodnost a porodnost na panství Rožmberk 
v 19. století (historickodemografická studie). České Budějovice 2006 /rkp. dipl. práce 
PedF Jihočeské univerzity) nebo Vracov (VEVERKOVÁ, S.: Populace Vracova od konce 
17. století do poloviny 19. století. Ostrava 1999 /rkp. dipl. práce, FF OU/).
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ve sborníku Dlouhodobé trendy na území ČR,14 dále studie o obyvatelstvu Kou-
řimi,15 Pavlova,16 Prahy,17 Třeboně,18 Únětic19 a Ústí nad Labem,20 pro 19. sto-
letí také monografie pro Lochenice21 a Žitenice.22 Pro jižní Moravu pro 18. 
a první polovinu 19. století existuje vynikající shrnutí Ludmily Nesládkové.23

Porodnost je jednou ze dvou hlavních komponent demografické repro-
dukce, a tak jsou metody její analýzy detailně rozpracované. Sleduje se celkový 
počet narozených dětí, věk, v němž je matka porodila, pořadí jejich narození 
a další charakteristiky, které umožňují rozlišit charakter reprodukce zkoumané 
populace a také diference dané vnějšími podmíněnostmi demografické repro-
dukce. Pro některé z ukazatelů jsou nutná podrobná data dostupná až z novější 
doby, některé se ale dají získat historickodemografickým studiem, takže je
možná konfrontace historické a současné úrovně.

Z charakteru demografické reprodukce vyplývá, že je vždy významně
podmiňována vnějšími podmínkami, v nichž obyvatelstvo žije – širokým rám-
cem kulturních zvyklostí zejména typu rodinných struktur, vlivu náboženství, 
právních systémů (manželské a dědické právo) a v neposlední řadě i širších 
ekonomických podmínek. I těmto podmínkách je ve výzkumu porodnosti 
věnována náležitá pozornost, a to jak na úrovni lokální, tak pokud jde o obecné 
tendence.24 Vzhledem k rozsahu příspěvku se však omezím o přehled pouze 

14  Publikovány výsledky průzkumu za 15 farních obvodů; Broumov, Budyně nad Ohří, 
Domažlice, Doudlevce, Chvojnovsko, Jablonec nad Nisou, Kralice na Hané, Králíky, 
Milevsko, Oslavany, Plzeň, Poruba, Smečno, Třeboň a Židovské město pražské.

15  BERÁNKOVÁ, J.: Demografický vývoj města Kouřimi v letech 1650–1850. In: HD 18, 
1994, s. 69–104.

16  DOKOUPIL, L. – NESLÁDKOVÁ, L.: Populace Pavlova od třicetileté války do poloviny 
19. století. In: Sborník prací FF OU – Historica 1, Ostrava 1994, s. 123–135.

17  FIALOVÁ, L.: Vývoj obyvatelstva Prahy v letech 1650–1800 na základě matrik. In: HD 
30, 2006, s. 219–276.

18  REPÁSOVÁ, M.: Demografický vývoj farnosti Třeboň v letech 1750–1829. In: Archivum 
Trebenense ’82, Sborník studií jihočeských archivářů. Třeboň 1982, s. 82–100.

19  HEŘMÁNKOVÁ, M.: Demografický vývoj únětické farnosti v 18. století. In: HD 24, 
2000, s. 83–108.

20  DUŠEK, L.: Obyvatelstvo města Ústí nad Labem do konce 18. století (na základě matrik). 
Ústí nad Labem 1974; DUŠKOVÁ, S.: Demografický vývoj Ústí nad Labem v 19. století. 
In: HD 24, 2000, s. 109–162.

21  KALOUSKOVÁ, V.: Demografický vývoj farnosti Lochenice v letech 1784–1900. In: 
HD 30, 2006, s. 67–144.

22  VAŇKOVÁ, M.: Demografický vývoj Žitenic v 19. století. In: HD 30, 2006, s. 145–194.
23  NESLÁDKOVÁ, L.: Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy 

v novověku na příkladu křesťanů a židů. Praha 2003.
24  Zvláště HORSKÁ, P.: Historický vývoj plodnosti v českých zemích. Stav a možnosti 

výzkumu. In: HD 6, 1972, s. 3–39; Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996.
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demografických charakteristik, které se v podmínkách českých zemí používají
nebo použít dají.

Základní ukazatele úrovně porodnosti
Nejsnáze dosažitelnou je informace o počtu narozených dětí na určitém území. 
Prostý počet dětí narozených za určitou dobu je cenný údaj, jehož význam se 
násobí s délkou pozorování (na stále stejném území). Protože před demogra-
fickou revolucí předpokládáme zhruba stálé reprodukční chování, lze z delších
časových řad usuzovat na trendy ve vývoji počtu obyvatelstva sledované loka-
lity nebo oblasti.

Pro české země je k disposici odhad počtu živě narozených, zemře-
lých a sňatků pro období 1650–1800 založený na representativním vzorku.25 
Odhadnutá data jsou použitelná pro studium porodnosti již od ukončení třiceti-
leté války, a to jak v celostátním měřítku tak v regionech. Vypovídací hodnotu 
získaných dat prověřila mimo jiné Ludmila Nesládková ve studii o reprodukci 
obyvatelstva jižní Moravy v novověku.26

Pro analýzu porodnosti je třeba znát skladbu narozených dětí podle vita-
lity. Rozlišování vitality obnáší až do počátku 19. století metodické problémy, 
protože děti byly do matrik zapisovány podle toho, zda a jakého se jim dostalo 
křtu.27 Okolnost, že mrtvě narozené děti nemusely být evidovány všechny, 
omezuje pozorování zpravidla na děti živě narozené. Autoři edicí upozorňují, 
že v letech 1785–1805 není jasné, zda se sumarizovaná data týkají dětí naro-
zených živě nebo všech (tj. i mrtvě narozených), i když předpokládají, že jde 
o úhrn obou těchto kategorií.28 Rozlišení podle vitality je důsledné teprve od 
roku 1806.

25  Údaje o přirozeném pohybu obyvatelstva byly získány za 170 územních jednotek rozmís-
těných pravidelně po celém území českých zemí pro období od počátku farních matrik 
do roku 1800, pro Moravu do roku 1850. Viz DOKOUPIL, L. – FIALOVÁ, L. – MAUR, 
E. – NESLÁDKOVÁ, L.: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. 
Praha 1999, s. 18–20.

26  NESLÁDKOVÁ, L.: c. d.
27  K problematice nouzových křtů srovnej MAUR, E.: Základy historické demografie. Praha 

1978, s. 69.
28  Domnívá se tak například Václav Sekera (SEKERA, V.: c. d. I., s. 88–89). Z praxe zapiso-

vat mrtvě narozené děti do úmrtní matriky nelze ale vyloučit ani možnost, že data získaná 
pro roky 1785–1805 se týkají spíše pouze živě narozených dětí než úhrnu narozených. 
Bezprostředně byla data o pohybu obyvatelstva publikována až od roku 1828 – všechny 
starší údaje jsou výsledkem následného badatelského úsilí a dopátrat se metod používa-
ných při sběru těchto dat dnes již nelze.
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Počtů narozených dětí za určité období se používá k odhadu velikosti stu-
dované populace (v českých zemí v době před rokem 1830, neboť zhruba v této 
době se začalo postupné prosazování nového reprodukčního režimu). Úroveň 
hrubé míry porodnosti pro české země lze na základě vzorku obyvatelstva 
odhadovat od konce 17. století, ale relativně přesná data jsou až od roku 1785 
a teprve od roku 1805 je možné hovořit o hrubé míře živorodnosti.

Graf 1: Hrubá míra porodnosti v českých zemích v letech 1695–1945, pěti-
leté klouzavé průměry

S charakterizováním úrovně porodnosti pomocí hrubé míry porodnosti 
se setkáváme ve studiích o vývoji obyvatelstva regionů či lokalit pro období 
od konce 18. století, zejména v 19. století, kdy jsou data o počtech obyvatel 
míst dle dat konskripcí a sčítání. Zvláště detailně je zpracována oblast severo-
východní Moravy a přilehlé části Slezska zvláště v době vytváření ostravské 
průmyslové aglomerace.29

29  Např. DOKOUPIL, L.: Přirozený pohyb obyvatelstva a jeho úloha v populačním vývoji 
ostravské průmyslové oblasti v období její geneze a počátečního vývoje. In: SPPFO C 
7, 1972, s. 3–30; DOKOUPIL, L.: Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 
1869. Praha 1986; DOKOUPIL, L. – NESLÁDKOVÁ, L.: Vývoj lidnatosti hornoslezské 
průmyslové oblasti do první světové války. In: SPPFO, řada C–25, 1990, s. 51–72, C–26, 
1991, s. 53–82, C–27, 1992, s. 53–82.
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Ze souboru živě narozených dětí lze zjistit poměr pohlaví při narození 
(sekundární index maskulinity).30 Tento poměr je vhodným kontrolním uka-
zatelem úplnosti registrace narozených dětí a tím i kvality pramene, neboť se 
dlouhodobě pohybuje v rozmezí 1 040–1 070 narozených chlapců na 1 000 
narozených dívek.31 To dosavadní rozbory potvrzují.32

Pro rozbor reprodukčního chování má význam také výše podílu dětí naro-
zených mimo manželství. Avšak tento ukazatel patří k těm, který není možné 
získat jednoduše. Na celostátní úrovni je dostupný od roku 1785 (s výjimkou 
let 1819–1822, kdy chybí data za Čechy). Řadí se k ukazatelům, o jehož úrovni 
před rokem 1785 informují průzkumy na úrovni mikroregionů, zpravidla jed-
notlivých farností.

Na rozdíl od indexu maskulinity jde o ryze sociokulturní charakteris-
tiku, regionálně i dobově diferenciovanou.33 Lze ji využít ke studiu rozdílů 
sexuálního a matrimonijního chování (kombinací s úrovní předmanželských 
koncepcí). Počínaje druhou třetinou 19. století se v podílu dětí rozených mimo 
manželství odrážely odlišnosti reprodukčního a sňatkového chování českého 
a německého obyvatelstva. Vzestup podílu dětí rozených mimo manželství 
(z hodnot kolem 5% místy na více než čtyřnásobek) se týkal hlavně obyvatel-
stva německého jazykového okruhu, a to bez ohledu na tehdejší státní hranice.34

Zvláštní pozornost této problematice věnovala Alice Velková, která nestu-
dovala pouze frekvenci dětí narozených mimo manželství, ale i sociální pro-
středí, z něhož neprovdané matky pocházely, a jejich další osudy.35

30  Za primární index maskulinity je označován poměr pohlaví při početí. PAVLÍK, 
Z. – RYCHTAŘÍKOVÁ, J. – ŠUBRTOVÁ, A.: Základy demografie. Praha 1986, s. 110.

31  Tamtéž, s. 111–113.
32  U dat publikovaných za farní je obvody rozptyl hodnot směrem dolů i nahoru větší. Na 

příklad na židovském městě pražském v letech 1800–1849 byl sekundární index maskuli-
nity sima 1 123 (šlo o 12 171 dětí), v Kralicích v letech 1670–1709 byl 1 138 (3 503 naro-
zených dětí) a v Porubě v letech 1750–1799 činil 1 123 (3 348 narozených dětí). Naopak 
nižší byl sima zjištěn v Broumově v letech 1650–1699, a to 1 018 (7 835 narozených dětí). 
Pramen: Dlouhodobé trendy na území ČR. Praha 1981.

33  HORSKÁ, P.: K otázce vlivu nemanželských porodů na vývoj plodnosti z hlediska histo-
rické demografie. In: Demografie 22, 1980, s. 343–350.

34  SHORTER, E. – KNODEL, J. – van DE WALLE, E.: The decline of non–marital fertility 
in Europe, 1880–1940. In: Population Studies 25, 1971, s. 375–393.

35  VELKOVÁ, A.: Nemanželské děti ve venkovské společnosti na přelomu 18. a 19. století. 
In: JIRÁNEK, T. – KUBEŠ, J. (eds.): Dítě a dětství napříč staletími. Sborník vědeckých 
prací Univerzity Pardubice Série C, Fakulta Humanitních studií Supplementum 5, 2002, 
Pardubice 2003, s. 205–227.
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Jsou-li k disposici i počty sňatků, lze zjistit počet narozených dětí připada-
jících na jeden sňatek. Tento ukazatel má značnou vypovídací hodnotu, i když 
při interpretaci vyžaduje určitou obezřetnost, neboť se v jeho úrovni odrážejí 
dva vlivy: úroveň manželské plodnosti a skladba snoubenců podle věku a ro-
dinného stavu. Ukazatel klesá, když je nižší úroveň plodnosti stejně jako při 
vzestupu podílu opakovaných sňatků. Dosavadní zjištění podporují jeho použití 
tam, kde nejsou jiné údaje.36 Zpravidla všechny lokální sondy obsahují data 
potřebná pro výpočet tohoto ukazatele stejně jako po roce 1785 demografická
statistika.

Snadno získatelným ukazatelem je rovněž vitální index, definovaný jako
počet živě narozených dětí připadající na počet zemřelých osob. Ten však cha-
rakterizuje spíše přirozenou reprodukci jako celek než úroveň porodnosti. Jeho 
úroveň lze získat jak z dat pořízených pro vzorek obyvatelstva, tak z takřka 
všech lokálních sond a od roku 1785 z dat demografické statistiky.

Mezi snadněji dostupné charakteristiky porodnosti lze zařadit i sezonnost, 
(relativní rozložení narozených dětí během roku). Data pro 17. a 18. století byla 
zpracována ze vzorku obyvatelstva,37 informace o sezonosti bývají součástí 
většiny lokálních sond.38 Celostátně jsou od roku 1850.39

Hlubší analýza porodnosti
Pro výše uvedené ukazatele platí, že k jejich sestavení stačí znát počty naro-
zených dětí za určité období, případně tříděné dle dalších snadno dostupných 
charakteristik (vitalita, pohlaví, legitimita, měsíc narození). K výpočtu hrubé 
míry porodnosti už je zapotřebí znalost počtu přítomného obyvatelstva a k zís-
kání dalších ukazatelů je nutná znalost skladby obyvatelstva podle věku, 
pohlaví, rodinného stavu, případně jeho sociální, etnická a náboženská skladba 
získatelná ze soupisů obyvatelstva či sčítání lidu. Ačkoli se i v protostatistic-
kém období zachovaly soupisy obyvatel, kvalitní data o demografické skladbě
populace poskytují až moderní populační censy, u nás od roku 1869. Právě tato 
okolnost vedla k rozpracování metody rekonstrukce rodin, která pomocí prin-
cipů longitudinální analýzy umožňuje odvozovat s určitými omezeními také 
věkovou strukturu aktuální populace.

36  DOKOUPIL, L. – FIALOVÁ, L. – MAUR, E. – NESLÁDKOVÁ, L.: c. d., s. 103.
37  Tamtéž, s. 80–83.
38  Např. ČÁŇOVÁ, E.: Sezónní pohyb narozených v předstatistickém období. In: Demografie 

32, 1990, s. 41–44; NESLÁDKOVÁ, L.: c. d., s. 158.
39  FIALOVÁ, L.: Sezonnost demografických událostí v českých zemích v 17. – 20. století. 

In: Demografie 37, s. 9–21.
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Ukazatelem, zjistitelným pouze na základě jednoho pramene, soupisu 
obyvatel (s tříděním dle věku a pohlaví) nebo sčítání je index plodnosti (počet 
dětí ve věku 0–4 roky na 100 žen ve věku 15–49 let). Ten může sloužit také 
jako vnitřní kritika pramene, neboť jeho nízká úroveň může naznačovat podre-
gistraci kojenců a mladších dětí (v roce 1869 činil index plodnosti 48,5).

Také míra obecné plodnosti (počet narozených dětí připadající na sto žen 
v plodném věku) je ukazatel pro starší období málo počítaný, neboť vyžaduje 
znalost počtů živě narozených dětí a celkového počtu žen ve věku 15–49 let. 
Od roku 1869 ho lze počítat za úhrn českých zemí (i podle jednotlivých zemí) 
v letech konání censu. Z uvedeného vyplývá, že v tomtéž časovém horizontu 
lze zjišťovat i úroveň indexů plodnosti, které navrhl A. J. Coale pro sledování 
úrovně plodnosti v zemích s nedokonalou demografickou statistikou. K výpo-
čtu stačí třídění věkové struktury žen podle rodinného stavu a počty naroze-
ných dětí dle legitimity.40 Další ukazatele již předpokládají znalost i věku žen 
při narození dítěte a případných dalších charakteristik.

Nejčastěji užívanou mírou je věkově specifická míra plodnosti žen (defi-
novaná jako poměr počtu živě narozených dětí ženám v určitém věku ke střed-
nímu stavu žen v tomto věku). Vyžaduje třídění narozených dětí podle věku 
matky a také věkovou skladbu žen, proto bývá dosažitelná až z novější doby, 
v podmínkách českých zemí od roku 1895 dle pětiletých věkových skupin. 
V novější době se specifické míry dají počítat i podle generací žen. Řada měr
plodnosti podle věku a jejich kumulativních hodnot je základem tabulky plod-
nosti. Součet měr plodnosti podle věku (počítaný zpravidla pro ženy ve věku 
15–49 let) vyjadřuje intenzitu plodnosti dané populace. Počítá-li se v určitém 
období transverzálně (pro jeden rok nebo průměr více let), nazývá se součet 
úhrnná plodnost a udává počet dětí, které by se narodily jedné ženě během 
reprodukčního období (15–49 let), kdyby se po celé toto období reprodukční 
poměry nezměnily a zůstaly stejné jako v době pozorování (jde tedy o fiktivní
ukazatel). Jestliže se sleduje úroveň plodnosti žen podle věku z pohledu gene-
rací, pak je součtem tzv. konečná plodnost, která udává, jaký počet živě naroze-
ných dětí připadá v průměru na jednu ženu sledované generace (za neexistence 
úmrtnosti žen). Úhrnnou stejně jako konečnou plodnost lze na úrovni českých 
zemí studovat v našich podmínkách až po roce 1895.

40  PAVLÍK, Z. – RYCHTAŘÍKOVÁ, J. – ŠUBRTOVÁ, A.: c. d., s. 292–293; podrobněji též 
FIALOVÁ, L.: Změny ve vývoji plodnosti v českých zemích za demografické revoluce.  
In: HD 15, 1991, s. 143–189.



77

Vzhledem k rozdílům úrovně plodnosti žen v závislosti na rodinném stavu 
sleduje se zvlášť plodnost vdaných žen a žen nevdaných. Při studiu manželské 
plodnosti jsou studovanými událostmi manželské porody a jejich nositeli man-
želské páry. Úroveň manželské plodnosti lze studovat jak podle délky trvání 
manželství tak podle věku ženy, přičemž další proměnnou je věk ženy při 
sňatku. I když celostátní data jsou až od roku 1895, lze potřebné údaje získat na 
úrovni mikroregionu i pro dobu předchozí rekonstrukcí rodin (tj. rekonstruo-
váním životních drah – biografií – jednotlivých manželských párů). Používá se
zpravidla longitudinálního přístupu a úroveň plodnosti se sleduje podle sňatko-
vých kohort. Tak lze získat nejen úroveň manželské plodnosti podle věku žen, 
ale také úroveň konečné manželské plodnosti. Pro české země jsou k disposici 
za výše uvedené sondy (farnost sv. Petra a Pavla v Brně pro sňatkové kohorty 
1710–1769, Budyně nad Ohří 1701–1849, Domažlice 1670–1799, Jablonec nad 
Nisou 1700–1799, Komín 1700–1759). Zajímavý a poněkud ojedinělý byl pří-
stup J. Honce, který pro městečko Rudolfov spočetl manželskou plodnost pro 
muže (ročníky narození 1610–1690);41 přestože demografická statistika posky-
tuje třídění narozených dětí podle věku otce od roku 1895, příliš se s těmito 
daty nepracuje.

Graf 2: Průměrný počet dětí v úplných rodinách podle věku matky při 
sňatku, sňatkové kohorty 1700–1749

41  HONC, J.: c. d.
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Dalšími charakteristikami jsou průměrný věk žen při narození dítěte, a to 
všech pořadí celkem nebo dětí prvního, druhého či dalšího pořadí, což je údaj 
o průměrném časovém rozpětí dvou následných generací. Takovéto informace 
zpravidla neobsahují historickodemografické analýzy sestavené z rekonstrukcí
rodin. Ty naopak poskytují data o průměrném věku vdaných žen při narození 
posledního dítěte, protože ten dovoluje v komparaci s věkem při sňatku sledo-
vat délku realizovaného plodného období žen a zároveň je cenným podkladem 
k analýze reprodukčního chování, neboť pokles průměrného věku žen při 
posledním naznačuje zpravidla počátek vědomého omezování manželské plod-
nosti. Tento ukazatel je z běžné statistiky nezjistitelný.

Z rekonstruovaných rodin lze odvodit věkovou skladbu ženatých mužů 
a vdaných žen, takže je možné vypočítat tabulku manželské plodnosti, pří-
padně další ukazatele: pravděpodobnosti zvětšování rodiny, průměrné počty 
dětí v rodině a také konečnou plodnost. Důležitým limitujícím faktorem je 
v tomto případě zpravidla nízký počet rekonstruovaných rodin.42 Na celostátní 
úrovni se tato data dají spočíst zpravidla po roce 1925.

Z rodinných listů je podobně jako ze soupisů obyvatelstva možno zjišťovat 
aktuální velikost a strukturu rodiny k určitému datu – oba přístupy mají svá 
pro i proti: z rodinných listů to jsou počty žijících osob v rodině (dospělých 
i dětí) včetně pořadí narozených dětí; ze soupisů jen počty osob zdržujících se 
k určitému datu doma; ideální by tedy byla kombinace obou pramenů, která 
by umožnila sledovat životní cyklus jednotlivých rodin a hlavně jednotlivých 
členů (dětí i rodičů) právě s ohledem na aktuální velikost rodiny. Pokusily se 
o to například Věra Hrušková43 a do určité míry i Alice Velková (roz. Kláš-
terská).44 Studovat skladbu ženské populace podle věku (a roku narození) 
a počtu narozených dětí umožňuje sice až sčítání od roku 1930, ale data jsou 
za celé věkové spektrum žen, to je i za generace narozené ve druhé polovině 
19. století.

42  Na příklad při výpočtu tabulek manželské plodnosti pro vdané ženy, které uzavřely sňatek 
ve věku 20–24 let v Jablonci nad Nisou v období 1760–1779, dosahuje pravděpodobnost 
narození prvního dítěte hodnoty 1, pravděpodobnost narození druhého dítěte je 0,983, 
třetího 0,814. Výchozí soubor čítá však pouze 66 žen, a protože v ČR neexistuje centrální 
databáze zpracovaných rodinných listů, nelze z rozšířením výzkumu tímto směrem uva-
žovat ani do budoucna.

43  HRUŠKOVÁ, V.: Vliv změny profese na rodinu příměstské vesnice druhé poloviny 19. sto-
letí. In: HD 17, 1993, s. 201–228.

44  KLÁŠTERSKÁ, A.: Výběr partnera a sňatkový věk dědiců venkovských usedlostí a je-
jich sourozenců na Šťáhlavsku v 18. a na počátku 19. století. In: HD 22, 1998, s. 145–168.
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Graf 3: Vdané ženy v prvním manželství podle počtu živě narozených dětí podle 
generací, české země, generace 1861–1945

Pozornost se věnuje také analýze frekvence rození dětí v rodinách, a to 
pomocí délky meziporodních intervalů (od sňatku do narození prvního dítěte, 
mezi narozením prvního a druhého dítěte apod.). Přitom je možné zohlednit 
i vliv úmrtnosti kojenců nebo malých dětí na délku meziporodního intervalu. 
Studium meziporodních intervalů, třebaže je značně náročné, je cenným pří-
spěvkem k poznání životních cyklů nejen za starého demografického režimu
nebo v době přechodu k novému typu chování. I tyto charakteristiky jsou z re-
konstrukcí rodin podniknutých v českých zemích dostupné (z celostátních dat 
až od roku 1925). Demografie sleduje také podíl předmanželských koncepcí
(podíl dětí prvního pořadí narozených do osmi měsíců po sňatku) a délku 
období mezi narozením předposledního a posledního dítěte, obojí je dosaži-
telné jak ze sond, tak z dat demografické statistiky (od roku 1895).

Závěr
Znalost populačního vývoje patří k nezbytným premisám poznání celko-
vého vývoje společnosti určitého období. Demografické chování obyvatelstva
odráží vztah společnosti k reprodukci dlouhodobě vytvářený sice především 
kulturní tradicí, ale modifikovaný dopady současné situace politické a ekono-
mické a v neposlední řadě také zdravotními poměry dané populace. Z tohoto 
hlediska má zvláštní význam studium porodnosti. Je proto potěšitelné, že 
nedávný historickodemografický výzkum podstatně rozšířil znalosti o vývoji 



80

porodnosti na území českých zemí již od konce 17. století a že se datová 
základna k jeho výzkumu trpělivou prací historických demografů postupně 
rozšiřuje. Kombinací různých zdrojů lze dnes získat kontury jak charakteru 
reprodukčních poměrů v době tradiční společnosti, tak také během drama-
tických změn za demografické revoluce od počátku 19. století. Přesto v tomto
poznání zůstávají ještě mnohá bílá místa, která ponechávají prostor pro další 
výzkum.45

45  Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru MSM 0021620831 
Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace.

Zusammenfassung

Die Möglichkeiten der historisch-demographischen Forschung der Natalität  
in den Bedingungen der Tschechischen Republik im 18. und 19. Jahrhundert

Ludmila Fialová

Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts änderten sich die Reproduktionsverhältnisse der 
Population in den tschechischen Ländern ganz grundsätzlich. Ihre Forschung ist möglich 
größtenteils in den ganzen Zeiträumen nur mit der Analyse von den sekundären Quellen. Der 
vorgelegene Beitrag macht mit den Methoden bekannt, die bei dem Studium der Natalität in 
den Bedingungen der tschechischen Länder gebraucht wurden, und auch mit der Datenbasis, 
die es für die Forschung der Fertilität auszubauen gelang.

(Deutsch von Lenka Králová)
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OBRAZEDVARDABENEŠEVSOUČASNÝCH
ČESKÝCHUČEBNICÍCHDĚJEPISU

BLAŽENAGRACOVÁ

„Bílý od hlavy až k patě, s tváří do modra uřícenou. Je drobný, ale je všude. 
Žádný míček mu není dost špatný, aby ho nedohnal. Běží mu vstříc, vyskakuje 
do výše jako kobylka, chytá každý aut. Kdyby se míček zaryl do země, zaryl by 
se střemhlav za ním. Nesleví si ani ránu předem ztracenou. Nepustí ani jednu 
šanci mimo sebe. Hraje tenis tak, jako dělá politiku. Neboť tento náruživý 
a houževnatý hráč se jmenuje Edvard Beneš.“

Citací Čapkova sloupku Muž na kurtu doplnila autorka jedné z dějepis-
ných učebnic charakteristiku dlouholetého tvůrce československé zahraniční 
politiky.1 Lze předpokládat, že historička, která je známa svým pozitivním 
pohledem na osobnost Edvarda Beneše a která již léta předsedá Společnosti 
Edvarda Beneše, zahrnula i do svého učebního textu nadstandardní množ-
ství informací o této neobyčejné, ale současně také kontroverzní postavě naší 
nedávné minulosti. Zda tomu tak skutečně je, to nám odhalí výsledek analýzy 
vybraných titulů nejnovější učebnicové produkce.

Metodický přístup
Analýza, jíž byly podrobeny dějepisné učební materiály určené základnímu 
i střednímu stupni vzdělávání, sledovala nejen kvantitu údajů vztahujících se 
k Edvardu Benešovi, ale především jejich charakter a míru emocionality pří-
tomné v prezentaci této osobnosti. Zvláštní pozornost byla upřena i na složitá 
politická rozhodování tohoto státníka v osudových meznících československé 
historie 20. století.2 Z početné nabídky titulů jsme zvolili dějepisné učebnice 

1  Lidové noviny, 30. dubna 1926. In: OLIVOVÁ, V.: Dějepis. Nová doba. II. díl. 
Československá republika v letech 1918–1938. Praha 1993, s. 30–31. 

2  Inspirací pro tento příspěvek byly e–mailové konzultace textu seminární práce studentky 
historie FF UK GABRIELY LITEROVÉ Edvard Beneš a jeho obraz v učebnicích v prů-
běhu 20. století. Rukopis 30 stran textu + přílohy.
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na školách nejfrekventovaněji využívané, tedy s předpokládaným nejsilnějším 
dopadem ve vědomí mladých lidí.3

Obsahová analýza učebních textů si všímala několika etap působení 
Edvarda Beneše v československé politice:

• Role Edvarda Beneše v prvním československém odboji
• Jeho vlivu na československou zahraniční a vnitřní politiku v letech 1918–

1935
• E. Beneše jako prezidenta první republiky
• Postojů a rozhodnutí Edvarda Beneše v souvislosti s Mnichovem
• Jeho podílu na znovuobnovení Československa (druhý zahraniční odboj)
• Možností prezidenta v letech 1945–1948
• Tragické role Edvarda Beneše v únoru 1948 a v následujících měsících

Analýze byl podroben jak výkladový text učebnic, tak doplňující texty 
a ikonografický materiál související s osobností E. Beneše.

Edvard Beneš jako reprezentant prvního československého odboje
Informace o Edvardu Benešovi se žáci dočítají při líčení událostí první svě-
tové války. V tomto kontextu totiž nikde nechybí sdělení o Masarykově akci 
směřující k osamostatnění českých zemí. E. Beneš je zmiňován jako nejagil-
nější a nejvýkonnější spolupracovník Tomáše Garrigue Masaryka (T.G.M.), je 
připomenut jeho podíl na vzniku tajné odbojové organizace Mafie, odchod do
emigrace v roce 1915 a aktivity v rámci Československé národní rady (ČNR). 
Objevuje se rovněž odkaz na francouzské uznání ČNR jako základu příští 
vlády a na ženevské setkání delegace českých politiků se zástupci zahranič-
ního odboje, reprezentovaného právě E. Benešem.4 V jednom doplňujícím 

3  Z učebních materiálů určených základnímu vzdělávání byla analyzována starší řada Nová 
doba, která se na řadě škol doposud používá, dále novější sada vydavatelství SPN a učeb-
nice nakladatelství Prodos. Kromě těchto titulů jsme sledovali ještě sérii Lidé v dějinách 
(Fortuna), poskytující vcelku nadstandardní množství informací. Ze středoškolských 
učebních textů jsme vybrali tzv. Čornejovu řadu (SPN) a České dějiny II (SPL – Práce). 

4  KVAČEK, R.: České dějiny II. Praha 2002, s. 91–92, 96, 98; POKORNÝ, J.: Dějepis. 
Nová doba. 1. díl. Praha 1993, s. 84–86; HLAVAČKA, M.: Dějepis. Novověk. Pro 
8. ročník ZŠ. Praha 2002, s. 125–126; BUREŠOVÁ, J.: Dějepis 9. Moderní dějiny. 
Olomouc 2000, s. 29–30, 31; KUKLÍK, J.: Lidé v dějinách. Období 1918–1945. Rozkvět 
a soumrak československé demokracie. Praha 1996, s. 10; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: 
Dějepis. Nejnovější dějiny. Pro 9. ročník ZŠ. Praha 1999, s. 8; HLAVAČKA, M.: Dějepis 
3. Novověk. Pro gymnázia a střední školy. Praha 2001, s. 166–168. (dále Dějepis 3); 
KUKLÍK, J. a J.: Dějepis 4. Nejnovější dějiny. Pro gymnázia a střední školy. Praha 2002, 
s. 13. (dále Dějepis 4). Vesměs není opomenuta ani jeho fotografie. 
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textu nalezneme Benešovu charakteristiku M. R. Štefánika. Budoucí ministr 
zahraničí v ní oceňuje Štefánikův přínos odboji slovy: „On to byl, …který dal 
první základy naší diplomatické činnosti a který právě byl prvním a nejlepším 
naším diplomatem.“5 Nechybí ani proslulé Masarykovo hodnocení Benešova 
podílu na vzniku československého státu – „bez Beneše bychom republiku 
neměli.“6 Jeden z autorů vyzvedává oprávněnost jeho strmého politického 
vzestupu. „Za války vyrostl dosud neznámý Beneš v politika a diplomata se 
značnými mezinárodními styky.“7 Jinak se množství ani charakter faktografie
související s rolí E. Beneše v prvním odboji nabízené učebnicemi pro základní 
a střední školy příliš neliší.

Edvard Beneš jako ministr zahraničí
Ve většině učebnicových textů se jejich autoři omezují na konstatování, že E. 
Beneš byl jako dlouholetý ministr zahraničí zkušeným a uznávaným evrop-
ským politikem, a to mimo jiné i díky své aktivitě na půdě Společnosti náro-
dů.8 Výjimku představuje učebnice Věry Olivové, která zahraniční politice 
meziválečného Československa a jejímu tvůrci věnuje samostatnou kapitolu.9 
Autorka připomíná, že osobou E. Beneše byla zaručena její stabilita, neboť ji 
vedl sedmnáct let ve funkci ministra zahraničí a nepřestával ji řídit ani jako 
prezident republiky. Podtrhává rovněž skutečnost, že Beneš měl plnou podporu 
T.G.M., který vysoce oceňoval jeho diplomatické schopnosti. Charakterizuje 
zahraničně politický program E. Beneše, odvíjející se od geografické polohy
nového státu, a dokládá ho navíc citací z ministrovy úvahy otištěné v revue 
Zahraniční politika. Pozornost je upřena na postavení E. Beneše ve Společ-
nosti národů. Čtenář se kupříkladu dočte i o jeho autorství tzv. ženevského 
protokolu. Samostatné odstavce jsou pak v knize věnovány vztahům ČSR ke 
všem evropským velmocím a sousedním zemím, funkci Malé dohody a fran-
couzsko–československé smlouvy v obranném systému první republiky, a to 
s objasněním konkrétních zásluh E. Beneše.10

 
5  POKORNÝ, J.: c. d., s. 85.
6  KUKLÍK, J.: c. d., s. 63; Dějepis 4, s. 133; KVAČEK, R.: c. d., s. 170. Benešovo jméno 

nalezneme ještě pod výňatkem z textu Washingtonské deklarace. Viz OLIVOVÁ, V.: c. d., 
s. 11. 

7  KVAČEK, R.: c. d., s. 91. 
8  KUKLÍK, J.: c. d., s. 7; BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 41; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 7; 

Dějepis 4, c. d., s. 22. 
9  OLIVOVÁ, V.: c. d., s. 26–31.
10  Tamtéž, s. 26–31.
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V. Olivová představuje rovněž Benešovy diplomatické aktivity první 
poloviny třicátých let, usilující o odvrácení hrozícího válečného konfliktu.11 
Využívá k tomu jak výkladového textu, tak popisek k fotografiím nebo prame-
nů.12 Nalezneme zde i úryvek z Benešova varovného parlamentního projevu 
Rozhodne se Evropa pro mír nebo válku? Středoškolské učební texty se množ-
stvím informací přibližují knize V. Olivové, byť tak nečiní v koncentrované 
podobě. Textem i ikonograficky dokumentují aktivní účast E. Beneše na mí-
rové konferenci. Úsilí ministra zahraničí zabezpečit Československo roku 1935 
spojeneckou smlouvou se SSSR je okomentováno větou, že E. Beneš „totalitní 
podstatu sovětského režimu nikdy nepochopil, ale s vnitřním uspořádáním 
v SSSR se nikdy neztotožnil.“13 R. Kvaček zdůrazňuje skutečnost, že délka 
jeho působení na postu ministra zahraničí neměla v Evropě obdobu. Dodává 
k tomu, že se „vyznačoval pracovitostí, politickou dynamikou a vyhraněným 
sebevědomím“ a že ve střetech se svými četnými domácími politickými pro-
tivníky „používal někdy i hodně tvrdých způsobů.“14

Jako doklad mimořádné aktivity československého ministra zahraničí je 
kromě v úvodu citované pasáže Muž na kurtu v učebnici Nová doba zařazen 
ještě jeden úryvek, v němž je E. Beneš prezentován jako osoba neobyčejně 
výkonná, pro kterou denní pracovní doba mezi 16–18 hodinami byla zcela 
běžná. Ukázka charakterizuje schopnost ministra nárazově relaxovat při jeho 
četných zahraničních cestách, aby po příjezdu dostál pověsti neúnavného 
vyjednavače. Volba doplňujících textů nejen že usnadní zejména mladšímu čte-
náři fixaci základní faktografie, ale postavu E. Beneše výrazně zlidšťuje. Totéž
platí i o dalším příkladu.15

Vliv E. Beneše je v dějepisných učebnicích vesměs redukován na oblast 
zahraniční politiky, která ostatně byla jeho doménou. Jen výjimečně se připomíná  

11  V kapitolce nazvané Československý spojenecký systém. Tamtéž, s. 50–51. 
12  Zachycují E. Beneše při jednáních s francouzským kolegou Louisem Barthouem a s vy-

slancem Sergejem Alexandrovským při podpisu československo-sovětské smlouvy. 
Fotografii L. Barthoua s T.G.M. a E. Benešem nalezneme i s vysvětlujícím komentářem 
v učebnici KVAČEK, R.: c. d., s. 123. 

13  Dějepis 4, s. 10–11, 22, 31. Podobně v medailónu zařazeném na s. 133 a v učebnici 
KUKLÍK, J.: c. d., s. 64; KVAČEK, R.: c. d., s. 106, 110. 

14  KVAČEK, R.: c. d., s. 116. V popisce k fotografii Beneše sedícího ve své pracovně. 
15  OLIVOVÁ, V.: c. d., s. 27, 37. Ve fiktivním telefonickém rozhovoru s E. Benešem ho 

podnikatel Tomáš Baťa žádal o určitý politický postup při mezinárodních jednáních. 
Zdůrazňoval v něm, že by se tím otevřely nové příležitosti pro export jeho bot. Z telefonu 
se ozvala údajně dobrosrdečná ministrova odpověď: „To je možné, ale já, bohužel, jsem 
jen ministrem pro zahraniční záležitosti – a ne pro boty.“
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epizodické fungování v premiérském křesle a rovněž členství v národně soci-
alistické straně, jejíž politiku „výrazně ovlivňoval.“ Marxismus prý odmítal, 

„ale byla mu blízká myšlenka sociálně rozvinutého státu.“16 V. Olivová a R. 
Kvaček jmenují E. Beneše ještě jako přední osobnost skupiny Hradu a zmiňuje 
se rovněž jeho spolupráce s F. Peroutkou při vzniku knihy Budování státu.17

Edvard Beneš prezidentem první republiky
Zatímco kvalifikace ministra zahraničí nebyla zpochybňována, již první

učebnicové informace o zvolení Edvarda Beneše prezidentem naznačují 
kontroverznost dobového vnímání výběru tohoto politika do nejvyšší státní 
funkce. Dočítáme se, že byl zvolen především díky podpoře svého předchůdce 
ve funkci, že jeho autorita nebyla přijímána bezvýhradně a že jeho volbě 
předcházela „mimořádně dramatická zákulisní jednání.“18 Čtenář se dovídá 
i o existenci prosincového bloku a o okolnostech, které nakonec rozhodly 
ve prospěch E. Beneše.19 Kvačkova kniha k tomu dodává, že politický vývoj 
přinesl prezidentu Benešovi „problémy a zkoušky, jimž jeho předchůdce T.G.M.  
čelit nemusel.“20

Pouze učebnice V. Olivové věnuje létům prezidentství E. Beneše samo-
statnou kapitolu.21 Autorka však pominula informace o událostech předcháze-
jících volbě a soustředila se na její vcelku už jednoznačný průběh. Čtenář tak 
získává dojem, že Benešova kandidatura doporučená Masarykem měla širokou 

16  KUKLÍK, J.: c. d., s. 64. Tento údaj nalezneme v biografickém medailónu zařazeném 
ovšem v kontextu pojednání o druhém zahraničním odboji; Shodný text viz Dějepis 4, s. 
133; Funkci premiéra připomíná i KVAČEK, R.: c. d., s. 114. 

17  OLIVOVÁ, V. c. d., s. 31–32; KVAČEK, R.: c. d., s. 110.
18  KUKLÍK, J.: c. d., s. 17. Nový prezident je zachycen v situaci, kdy je mu představována 

Hodžova vláda, nebo také při přijetí svým předchůdcem. 
19  Tamtéž, s. 27–28; Dějepis 4, s. 52; KVAČEK, R.: c. d., s. 125–126. Autor přikládá i voleb-

ní listinu potvrzující zvolení prezidenta hned v prvním kole a dodává, že výsledek volby 
byl sice jednoznačný, ale předcházel jí „tuhý politický zápas, jeden z nejostřejších, jaký se 
v politickém zákulisí ČSR odehrál,“ neboť v něm šlo jak o hodnotu prezidentské funkce, 
tak o další politické směřování státu. 

20  Zčásti shodný text obsahuje učebnice KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 34. Informaci 
o změně prezidenta doprovázenou Benešovou fotografií nalezneme i v dalších učeb-
ních materiálech. Viz BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 51; Dějepis 4, s. 52; KVAČEK, R.: c. d., 
s. 126. 

21  Edvard Beneš prezidentem. OLIVOVÁ, V.: c. d., s. 55–58. V tomto oddíle nalezneme dvě 
fotografie prezidenta, celostránkový portrét doplněný stručným životopisem a momentku 
z přijetí nového německého vyslance.
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podporu. V dalším textu jmenuje nového ministra zahraničí a Kamila Kroftu 
označuje za Benešova blízkého spolupracovníka.

Tento učební materiál se od ostatních odlišuje i v jiném ohledu. Zatímco 
většina autorů jmenuje osobu E. Beneše až v kontextu událostí konce září 1938, 
V. Olivová si všímá i některých momentů předcházejících oné osudové chvíli. 
Jedním z nich je úmrtí prvního prezidenta. Autorka zde zařadila Benešovu 
fotografii nad Masarykovou rakví v okamžiku známé přísahy, jejíž znění je
citováno.22 Připomíná se rovněž, že E. Beneš stanul v čele „zápasu na život 
a na smrt, zápasu o existenci státu a jeho demokracii,“ který symbolicky 
předznamenal právě Masarykův odchod. Fotografie zaujatých posluchačů
prezidentova rozhlasového projevu posloužila autorce ke sdělení, že se v něm 
E. Beneš 10. září obrátil na světovou veřejnost s žádostí o podporu Českoslo-
venska v boji proti hrozící nacistické agresi.23 Že se o osudu československé 
demokracie nakonec rozhodovalo v zahraničí, to chtěl autor středoškolského 
textu naznačit zařazením snímku zachycujícího britského vyjednavače lorda 
W. Runcimana u prezidenta Beneše.24

Edvard Beneš a Mnichov
Dramatickým událostem jsou věnovány poslední dvě kapitoly učebnice V. Oli-
vové.25 Autorka zařazuje úryvek z dalšího rozhlasového projevu prezidenta 
Beneše (z 22. září 1938), kterým oznamoval ustavení Syrového vlády obrany 
republiky, upozorňoval na vážnost situace a možnost války. Jako doklad při-
pravenosti na vojenskou obranu státu slouží i citace jeho výroku ze zasedání 
vlády v předvečer Hitlerem ohlášeného útoku na Československo.26 V kontextu 
informací o průběhu konference v Mnichově autorka cituje ministra Kroftu, 
reagujícího na britsko–francouzské ultimátum. „Jménem prezidenta republiky 
a jménem vlády prohlašuji, že se podřizujeme rozhodnutí, která byla učiněna 
v Mnichově bez nás a proti nám.“ Vyhnula se tedy posouzení možností, které 
tehdy hlava státu měla a představuje Edvarda Beneše jako oběť do poslední 
chvíle rozhodnutou čelit nátlaku vojenským odporem.

22  OLIVOVÁ, V.: c. d., s. 69. Delší pasáž z přísahy je ocitována rovněž v učebnici KVAČEK, 
R.: c. d., s. 127. Jedině v tomto textu nalezneme i zmínku o tajných jednání prezidenta 
s neoficiálními německými zástupci o případném paktu o neútočení. 

23  OLIVOVÁ, V.: c. d., s. 73. Autorka hovoří o německé agresi. 
24  Dějepis 4, s. 53. 
25  Bude válka? a Mnichovský diktát. OLIVOVÁ, V.: c. d., s. 74–79.
26  Tamtéž, s. 76. „Budeme-li zítra napadeni, jest fronta zrekonstruována… Musíme hledět 

s nadějí na výsledek.“ 
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A jak se liší obraz prezidenta Beneše v obtížné situaci v ostatních dějepis-
ných učebnicích? Podobný názor sdílí autor navazujícího textu když konstatuje, 
že mnichovská dohoda představovala „v podstatě rozsudek, proti kterému 
se nebylo kam odvolat“ a že „prezident a vláda se podřídili neúprosnému 
nátlaku, neboť se velmi obávali důsledků prohrané války.“27 Obtížnost prezi-
dentovy pozice dokládá i německou propagandistickou karikaturou, na níž je 
E. Beneš představován jako krvežíznivý člověk, usilující o rozpoutání války. 
Nevyhnutelnost přijetí mnichovského diktátu objasňuje pasáží z knihy Karla 
Pacnera Osudové okamžiky Československa i J. Burešová.28 Kvačkův text 
připomíná, že prezident Beneš se v září sám ujal jednání se Sudetoněmeckou 
stranou a vysvětluje také motivy tohoto rozhodnutí. Výklad událostí vrcholí-
cích konferencí v Mnichově je zde podán podrobně a doložen prameny. Autor 
upozorňuje na dodnes existující spory o to, zda mělo ČSR verdikt čtyř moc-
ností přijmout. Připomíná, že „odpovědi si vybírají určitá fakta, která je potvr-
zují, ostatní pominou, nebo je neznají. Často se zakládají na emocích, které 
jsou v tomto dramatickém a osudovém případě pochopitelné.“ Historik pak 
detailně popisuje průběh jednání z 30. září a využívá k charakteristice situace 
tehdy pronesených slov ministra Krofty, že „strašné je všechno,“ neboť zbývají 
alternativy „mezi sebevraždou, válkou a přijetím, po němž nás jiní budou udo-
lávat.“29 Autor další učebnice zařadil komentář, kterým rovněž signalizuje roz-
dílnost hodnocení postoje E. Beneše. „Přijetí mnichovských rozhodnutí otevírá 
věčnou otázku. Měli, nebo neměli jsme se bránit? Není na ni jednoduchá odpo-
věď. Politická a i vojenská hlediska navozují spíše úvahy o bezvýchodnosti 
situace, v níž se odpovědní činitelé rozhodovali. Z morálního hlediska však 
způsobili národu těžký šok, který poznamenal život celých generací.“30 Jiří 
Jožák sice přímo ve výkladovém textu nenaznačil nesouhlas některých vliv-
ných politiků s přijetím mnichovského diktátu, ale využil k tomu doplňujícího 
textu – úryvku ze záznamu vystoupení Ladislava Rašína, jímž se jmenovaný 
obracel na prezidenta Beneše a vyslovil se proti kapitulaci. „Na tomto hradě 
vládli čeští králové samostatnému státu a určovali často dějiny Evropy… Měli 

27  JOŽÁK, J.: Dějepis. Nová doba. 3. díl. Druhá světová válka a československý odboj. 
Praha 1993, s. 7.

28  A také úryvkem z dokumentu čs. ministerstva zahraničí o pobytu československé delega-
ce v Mnichově. Viz BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 52–53. 

29  KVAČEK, R.: c. d., s. 132–134. 
30  KUKLÍK, J.: c. d., s. 30. Zcela shodný text nalezneme i v učebnici KUKLÍK, J. – KOCIAN, 

J.: c. d., s. 35 a v Dějepis 4, s. 53. 
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jsme se bránit… Příští generace nás odsoudí, že jsme bez boje odevzdali své 
kraje… Je pravda, že jiní nás zradili, ale my zrazujeme sami sebe.“31

Úsilí Edvarda Beneše o obnovení Československa
Krátké období tzv. druhé republiky je v učebnicích pojednáno velmi stručně. 
Proto se autoři jen zmiňují o vynucené abdikaci prezidenta Beneše, popřípadě 
i o jeho odletu do ciziny.32 Připomíná se však také, že mnichovské trauma 
vedlo k negaci předchozího režimu a jeho reprezentantů, že tisk a rozhlas úto-
čily na hlavního viníka národní katastrofy, kterým byl označen Edvard Beneš.

Další informace se už vztahují k období okupace. Krátkodobé půso-
bení E. Beneše ve Spojených státech a kontakty s krajany jsou zmíněny jen 
výjimečně.33 Ojedinělá je rovněž citace z dopisu adresovaného vládám USA, 
Velké Británie, Francie a SSSR, jímž se bývalý prezident 16. 3. 1939 ohradil 
proti okupaci českých zemí, a obdobného protestu u generálního tajemníka 
Společnosti národů v Ženevě.34 Středoškolská učebnice upozorňuje na značný 
ohlas Benešova projevu na chicagské univerzitě, kterým odsoudil akt okupace 
a přislíbil boj za návrat ke stavu před Mnichovem a který se stal jedním z prv-
ních impulsů československé protinacistické rezistence. Uvádí se zde, že nalezl 
odezvu jak mezi exulanty a emigranty, tak také v protektorátu, kde se jeho text 
šířil prostřednictvím letáků a opisů.35

Vesměs se vysvětlují až obtíže československé emigrační vlády v Londýně 
s uznáním, které vyplynuly ze skutečnosti, že „s násilnými akty, k nimž došlo 
pod zjevným nátlakem,“ souhlasili vůdčí představitelé státu, tedy E. Beneš, 
E. Hácha i vláda, ale nedopustili, aby mnichovská rozhodnutí a vytvoření pro-
tektorátu schválil parlament.36 Čtenář je seznámen s politickou koncepcí E. Be-
neše, která se opírala o spolupráci s domácím odbojem i s protektorátními  
představiteli. Je zde objasněna teorie právní kontinuity československého 

31  JOŽÁK, J.: c. d., s. 10.
32  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 52. Obdobný text viz KUKLÍK, J.: c. d., s. 49–50 

a také Dějepis 4, s. 76; JOŽÁK, J.: c. d., s. 8; BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 60; KVAČEK, R.: 
c. d., s. 135. 

33  JOŽÁK, J.: c. d., s. 36–37; V dalších učebnicích v medailónu viz např. Dějepis 4,  
s. 133–134 a také KUKLÍK, J.: c. d., s. 64–65. 

34  „…Před svědomím světa a tváří v tvář dějinám jsem nucen prohlásit, že Češi a Slováci 
nikdy nepřijmou toto nesnesitelné potlačení svých svatých práv a neustanou ve svém boji, 
dokud jejich milované vlasti nebudou všecka její práva vrácena…“ JOŽÁK, J.: c. d., s. 39; 
Dějepis 4, s. 91; KVAČEK, R.: c. d., s. 153, zde zmínka o dopisu. 

35  Dějepis 4, s. 91. 
36  KUKLÍK, J.: c. d., s. 45; Dějepis 4, s. 91; KVAČEK, R.: c. d., s. 157. 



89

státu, z níž se odvozovala i neplatnost Benešovy abdikace na funkci prezi-
denta. Rok 1940 označují autoři učebnic za mezník, kdy už E. Beneš stál 
v čele čs. zahraničního odboje, byť je naznačeno, že o tuto pozici musel sou-
peřit s řadou kandidátů.37 Motivace jeho úsilí o odvolání podpisu západních 
mocností pod osudovým dokumentem je zdůvodňována skutečností, že „jako 
prezident republiky cítil za přijetí mnichovských rozhodnutí vinu a chtěl ji 
před národem odčinit.“ Tohoto cíle se mu za přispění celého odboje a ze-
jména československého vojska v zahraničí podařilo dosáhnout a E. Beneš to 
prý právem „považoval za osobní zadostiučinění, které mu dávalo morální 
právo vystupovat jako všeobecně uznávaná hlava obnoveného českosloven-
ského státu.“38 Ovšem takto podrobné vysvětlení Benešova působení v exilu 
nenalezneme ve všech textech. Některé se spokojují s konstatováním jeho 
vedoucí pozice.39

Jméno E. Beneše se sporadicky vyskytuje i v kontextu pojednání o po-
měrech v protektorátu. Čtenáře pravděpodobně zaujme údaj, že žáci byli 
nuceni v učebnicích začernit mimo jiné i jméno Edvarda Beneše.40 V obsáh-
lém medailónku o generálu Aloisi Eliášovi se připomíná, že se osobně sblížil 
s tehdejším ministrem zahraničí za pobytu v Ženevě. Jako předseda protek-
torátní vlády pak udržoval pravidelný radiotelegrafický kontakt s Londýnem,
neboť – jak autor dodává – „prezidentu Benešovi, kterého uznával za hlavu 
odboje i za hlavu státu, v jehož obnovu věřil, slíbil, že po vzájemné dohodě 
a na jeho pokyn podá demisi. Byl si vědom, že by takový čin významně posílil 
mezinárodní postavení obnovované ČSR.“41

A ještě jedna událost v protektorátu je v učebnicích spojována se jménem 
E. Beneše, a to atentát na R. Heydricha. Konstatuje se, že „atentát byl považo-
ván v tehdejší protifašistické Evropě za mimořádný čin a přispěl k upevnění 
mezinárodní pozice a prestiže čs. prezidenta a emigrační vlády.“ Současně 

37  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 66; KUKLÍK, J.: c. d., s. 63–64; Dějepis 4, s. 91–92; 
KVAČEK, R.: c. d., s. 157. 

38  KUKLÍK, J.: c. d., s. 44–45; Dějepis 4, s. 92–93; KVAČEK, R.: c. d., s. 158. Zde foto-
grafie z návštěvy prezidenta Beneše a premiéra Churchilla u čs. vojáků v Anglii. V její 
popisce se uvádí, že se oba politici „u vojáků těšili autoritě, byli pro ně zárukou i symbo-
lem politických podmínek pro válečné vítězství.“ 

39  BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 69, 71; JOŽÁK, J.: c. d., s. 42. 
40  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 56; KUKLÍK, J.: c. d., s. 54; Dějepis 4, s. 80. V jedné 

učebnici je zmíněna povinnost protektorátní vlády distancovat se od zahraničního odboje 
a zvláště prezidenta Beneše, zejména po atentátu na Heydricha. Viz KVAČEK, R.: c. d., 
s. 162. 

41  KUKLÍK, J.: c. d., s. 54–55; Dějepis 4, s. 81; KVAČEK, R.: c. d., s. 157. 
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se však čtenáři dovídají o sporech o smyslu a významu atentátu s ohledem na 
teror, který po něm následoval. R. Kvaček vysvětluje, že to začala poúnorová 
komunistická propaganda, která „vymazávala a všelijak snižovala nekomu-
nistický odboj a jeho zahraniční reprezentaci… Spojila s tím politický útok 
proti Benešovi a dalším vedoucím mužům demokratické emigrace. Zneuctíval 
se prostě čin, který nezapadal do obrazu vytvářeného komunistickou propa-
gandou o nových dějinách, a také lidé s ním spojení.“42 Vesměs se zdůrazňuje 
potřeba prezentovat čs. odboj před spojenci protihitlerovské koalice „výrazným 
a viditelným činem“ a „prokázat připravenost přinést i oběti na životech.“43 
Ve středoškolské učebnici je záležitost objasněna jednoznačně. Píše se zde, že 
„pozici a prestiž zahraničního odboje nesporně posílil atentát na Heydricha 
i následné vyhlazení Lidic a Ležáků. Padly nacistické lži o protektorátu jako 
oáze klidu a pořádku. Vlády západních zemí získaly přesvědčivý doklad toho, 
že požadavek osvobození a obnovení Československa je plně opodstatněný.“44 
Autor ještě dodává, že teprve tehdy byly anulovány podpisy zástupců Anglie 
a Francie pod mnichovskou dohodou.

Celý odstavec, někdy i kapitolka jsou věnovány pokusu prezidenta Beneše 
zabezpečit budoucnost Československa smlouvou se SSSR. Mnichovské 
zklamání je znovu označováno za motivaci této Benešovy aktivity.45 Autoři 
důkladně objasňují, že šlo o akt konzultovaný a schválený západními spojenci, 
že prezident věřil, že jeho vstřícnost bude ochranou před sovětským vměšo-
váním do vnitřních záležitostí obnoveného státu a že doufal v přizpůsobení 
sovětské společnosti západním demokraciím. Pasáž uzavírají zhodnocením, že 
se E. Beneš ve svých předpokladech velmi mýlil.46 K smlouvě jakožto výcho-
disku poválečné čs. zahraniční politiky se autoři učebních textů opakovaně 
vracejí se zdůrazněním, že prezident přikládal dokumentu velký význam a že 
šlo o první sovětskou smlouvu se středoevropskou zemí.47

42  KVAČEK, R.: c. d., s. 161. 
43  Tamtéž, s. 62; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 64; JOŽÁK, J.: c. d., s. 54. V této učeb-

nici je zmíněno, že atentátníci byli vysláni z Londýna, ale E. Beneš není v této souvislosti 
jmenován. KVAČEK, R.: c. d., s. 161. 

44  Dějepis 4, c. d., s. 93. 
45  JOŽÁK, J.: c. d., s. 71; Dějepis 4, s. 93–94. Vesměs je zařazována fotografie Beneše a Sta-

lina po podpisu smlouvy.
46  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 66–67; KUKLÍK, J.: c. d., s. 62–65; Dějepis 4,  

s. 93–94. Zde zařazena i fotografie z Benešovy návštěvy u prezidenta Roosevelta, s nímž 
byla smlouva rovněž konzultována; KVAČEK, R.: c. d., s. 164. 

47  KOCIAN, J.: Lidé v dějinách. Období 1945–1989. Praha 1998, s. 8; JOŽÁK, J.: Dějepis. 
Nová doba. 4. díl, s. 16 (dále JOŽÁK 4); Dějepis 4, s. 121–122. 
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Učebnice se dotýkají i dalšího závažného problému, který musel prezident 
Beneš za své návštěvy Moskvy řešit, a to vztahu mezi západní a východní 
emigrací. Připomínají jednání s představiteli KSČ a konstatují programovou 
nepřipravenost londýnské emigrace a z toho vyplývající přílišnou Benešovu 
vstřícnost a ústupnost vůči komunistickým návrhům, která měla za následek 
neúměrný vzrůst vlivu komunistického odboje.48 Lze se dočíst také o prezi-
dentově obhajobě unitárního státu a o velmi obtížném smiřování se zásadní 
změnou.49

Edvard Beneš prezidentem obnoveného Československa
Pojednání o poválečném Československu začíná informacemi o příletu vlády 
Národní fronty Čechů a Slováků z Košic do Prahy a o následném příjezdu 
prezidenta Beneše. Připomíná se, že složení a program vlády byly výsledkem 
březnových jednání v Moskvě v roce 1945, čímž se čtenáři dovídají, že se 
Edvard Beneš nevracel do vlasti přímo z Londýna, ale že cestoval přes Sovět-
ský svaz.50 Atmosféru jeho přijetí obyvatelstvem dokumentují některé texty 
citacemi ze vzpomínek prezidentova sekretáře E. Táborského. Zdůrazňují 
nejen projevované nadšení při průjezdu Moravou, ale také údiv doprovodných 
sovětských stráží zajišťujících prezidentovu bezpečnost nad tím, „že by se 
nekontrolovaná masa obyčejných lidí mohla takhle přiblížit ke svému vůd-
ci.“51 Ve většině učebnic je návrat do vlasti doložen rovněž ikonografickými
prameny.52 R. Kvaček dodává, že „uvítání, kterého se prezidentu Benešovi 
dostalo 16. května 1945 v Praze, bylo spontánní, nadšené a počtem účastníků 
nemělo obdoby. Beneš se mohl cítit jako vítěz, a přesto byly v jeho tváři znát 
stopy bolesti z těžkých let i nejistota z věcí příštích.“53 Naznačuje tím, že pro-
jevovaný optimismus zastíral realitu poválečného vývoje. Pojištěním státu před 
novým Mnichovem měly být kromě nové zahraničně politické linie také poli-
tické a sociálněekonomické reformy, s nimiž prezident už za pobytu v exilu 
prý počítal, národní stát Čechů a Slováků a vyřešení otázky neslovanských 

48  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 66–67; KUKLÍK, J.: c. d., s. 64; JOŽÁK, J.: c. d., s. 
72; Dějepis 4, s. 94; KVAČEK, R.: c. d., s. 164. 

49  JOŽÁK, J.: c. d., s. 83; BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 76. 
50  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 87; KVAČEK, R.: c. d., s. 169. 
51  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 87–88; KOCIAN, J.: c. d., s. 8–9. 
52  KOCIAN, J.: c. d., s. 8; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 88. Zde je prezident s man-

želkou zachycen na tribuně při slavnostní přehlídce vojenských jednotek v květnu 1945; 
Dějepis 4, s. 123. I tady je na fotografie s chotí, ale oblečen do vojenské uniformy; 
KVAČEK, R.: c. d., s. 175. 

53  KVAČEK, R.: c. d., s. 175. 
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menšin.54 Zahraničně politickou orientaci založenou na spojenectví se SSSR 
a současně se západními mocnostmi nejdůkladněji pojednává středoškolský 
text. Vysvětluje představu prezidenta Beneše a ministra zahraničí Jana Masa-
ryka o roli ČSR jako „mostu mezi Východem a Západem.“ Uvádí se, že tvůrci 
této koncepce nepředpokládali rychlý rozpad antifašistické koalice a rozdělení 
světa na dva nepřátelské tábory, ale také „jinak odhadovali i vývoj v samotném 
Sovětském svazu.“55

Dvě otázky poválečného vývoje se obvykle dávají do přímé souvislosti 
s Edvardem Benešem. Je to otázka odsunu Němců z Československa a pro-
blematika dekretů prezidenta republiky. Tzv. německé otázce je v některých 
učebnicích věnována celá kapitola, popřípadě její podstatná část, vesměs se 
objasňují příčiny poválečných protiněmeckých nálad, jejich mnohdy tragické 
důsledky, zdůrazňuje se dobový konsensus s myšlenkou odsunu Němců, ale 
autoři v tomto kontextu vesměs neuvádějí prezidentův postoj k této záležitos-
ti.56 Výjimku v tomto směru představují středoškolské učebnice. Jedna konsta-
tuje radikální stanovisko domácího odboje a připomíná, že „určujícím se však 
stávalo řešení navrhované prezidentem Benešem a jeho blízkými spolupra-
covníky.“ To se prý vyvíjelo a měnilo, naznačuje se i varianta odstoupení části 
pohraničního území s německým obyvatelstvem nebo vytvoření „německého 
národního prostoru“ v Československu, ale mělo jít v každém případě o „ci-
telný zásah.“57 Obdobně se v obsáhlejším medailónu čtenář dozví, že E. Beneš 

„na silné naléhání domácího odboje postupně dospěl k nekompromisnímu 
řešení německé otázky v ČSR cestou poválečného odsunu Němců, a to za pod-
mínek, které vycházely z principu uznání jejich kolektivní viny za rozbití ČSR,“ 
což prý uvolnilo „projevy pomstychtivého a nehumánního českého naciona-
lismu.“58 Vždy je zmiňován souhlas spojeneckých mocností se spořádaným 
vysídlením německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska 
jako součást postupimských dokumentů.59

54  KOCIAN, J.: c. d., s. 8–10; Dějepis 4, s. 121. 
55  Dějepis 4, s. 121–122. 
56  KOCIAN, J.: c. d., s. 10–14; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 95–97, Benešův medai-

lón s. 91–92; JOŽÁK 4, s. 18–19. Autor uvádí, že s myšlenkou odsunu převážné většiny 
německého obyvatelstva přišli už roku 1939 představitelé domácího odboje; BUREŠOVÁ, 
J.: c. d., s. 78. 

57  KVAČEK, R.: c. d., s. 164, 175. 
58  KUKLÍK, J.: c. d., s. 65–66; Dějepis 4, s. 134. 
59  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 85; JOŽÁK 4, s. 18; BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 78. 

V dílčích odkazech se připomíná, že prezident Beneš dosáhl už roku 1943 příslibu ame-
rické a britské vlády a konsensu SSSR s odsunem Němců. 
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O dekretech prezidenta republiky se zmiňují všechny učební texty, nej-
podrobněji obě učebnice vydavatelství SPN. Uvádí se zde, že tyto dekrety 
s pravomocí zákona byly vydávány v letech 1940–1945, tedy po dobu války 
a v prvních poválečných měsících až do vzniku Prozatímního národního 
shromáždění v říjnu 1945, a že představují „významný a zároveň mimořádný 
nástroj v procesu poválečné obnovy země.“60 Vesměs není používáno termínu 
Benešovy dekrety.61 Středoškolská učebnice specifikuje jejich počet a oblasti,
jichž se dotýkaly. Zdůrazňuje, že „nejvíce pozornosti vyvolávaly a dodnes 
vyvolávají dekrety znárodňovací a dekrety řešící osudy německé a maďarské 
menšiny v ČSR,“ a že právě ty tvoří „jádro sporů o platnosti „Benešových“ 
prezidentských dekretů.“62 Následně se v doplňujícím textu objasňuje, že „přes 
obecně rozšířený názor neexistuje dekret prezidenta republiky, který by z hle-
diska československého práva nařizoval transfer (odsun) německé a maďarské 
menšiny z ČSR.“ Dodává se však, že se dekrety prezidenta „otázek státního 
občanství a osudu majetku osob německé a maďarské národnosti dotýkaly.“ 
Autoři tvrdí, že „neobstojí argument, že tyto dekrety z právního hlediska jed-
noznačně uplatňují princip kolektivní viny,“ ale problém spočívá v tom, „jak 
a zda byla ustanovení v praxi respektována, či přesněji, že byla velmi často 
porušována.“ Ani u dekretů majetkové povahy se prý nedá hovořit o „paušál-
ním uplatnění principu kolektivní viny.“ Pojednání uzavírá přesvědčení autorů, 
že je není možné zpětně prohlásit za neplatné, neboť by tím byla „zpochybněna 
právní jistota a stabilita i současných vlastnických vztahů,“ nemluvě o tom, 
že dekrety schválil parlament a učinil z nich ústavní zákony a zákony ČSR. 

„Z právního ani morálního hlediska ale nejsou něčím, co by nevyvolávalo 
pochyby a nezasluhovalo kritické posouzení.“63 Delší citací chceme ukázat, 
že středoškolští studenti mají příležitost proniknout do problematiky, která je 
i v současnosti předmětem diskusí. Na účast v ní mají být připraveni i studiem 
zařazeného dokumentu a k němu se vztahující série otázek.64

60  V kapitolách nazvaných Poválečné zákonodárství nebo Stabilizace společnosti a pová-
lečné zákonodárství KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 90 a KOCIAN, J.: c. d., s. 19.; 
JOŽÁK 4, s. 18–19. Zde se píše, že několik prezidentských dekretů (později zákonů) mělo 
zabezpečit tzv. národní očistu; KVAČEK, R.: c. d., s. 179. 

61  Fotografie dokumentuje zpečetění jednoho z nich prezidentem Benešem, a sice dekretu 
o znárodnění. Viz BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 77; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 89. 

62  Dějepis 4, s. 123–124. 
63  Tamtéž, s. 123–124. 
64  Tamtéž, s. 125–126. 
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Jméno E. Beneše pak nalezneme ještě v několika drobných odkazech. Při-
pomíná se, že na přelomu let 1945–1946 měl zcela mimořádnou autoritu, že ho 
parlament na svém prvním zasedání potvrdil v nejvyšší státní funkci, v níž se 
snažil vystupovat nadstranicky, a že ho roku 1946 Ústavodárné shromáždění 
opět jednomyslně zvolilo prezidentem republiky.65 Jinde se zase hovoří o vztahu 
E. Beneše k premiéru Fierlingerovi a ministru zahraničí. Jan Masaryk je vždy 
charakterizován jako jeden z jeho nejbližších přátel a spolupracovníků.66 Za 

„temnou předzvěst událostí, které měly přijít“ označuje autorka jedné z učebnic 
pohlednice s portréty J.V. Stalina a E. Beneše.67

Edvard Beneš a Únor 1948
V učebnicovém výkladu únorového převratu v Československu nemůže být 
pominuta role E. Beneše. Všechny texty naznačují, že představitelé demokra-
tických stran očekávali, že politickou krizi vyřeší právě prezident republiky 
a že příliš spoléhali na demokratické tradice státu a parlamentní formy boje. 
Připomíná se, že E. Beneš „odolával masivnímu nátlaku“ do 25. února 1948, 
ale po zjištění, že veřejnou podporu mu vyjádřila pouze část vysokoškoláků 
a že komunistické řešení vládní krize podporuje Sovětský svaz, kapituloval. 
Podle jednoho z autorů „tento krok jen potvrdil již existující komunistickou 
diktaturu v Československu.“68 Všichni autoři zdůrazňují, že prezident Beneš 
podepsal demisi „pod nátlakem, oslaben nemocí, vědom si zřejmě nelítost-
ných dopadů svého případného odporu.“69 R. Kvaček soudí, že po tomto 
aktu prezident Beneš měl „zřejmě sám odstoupit, aby dal zřetelně najevo, že 
jednal pod nátlakem a že se osobně a politicky s řešením neztotožňuje.“ Dále 
pak vysvětluje, že „komunisté potřebovali jeho souhlas z politických důvodů, 
jeho autorita ve veřejnosti jim usnadňovala politický převrat,“ který by ovšem 

65  JOŽÁK 4, s. 22, 24; Dějepis 4, s. 123; KVAČEK, R.: c. d., s. 181. 
66  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 102–103; JOŽÁK 4, s. 15. Z. Fierlinger se prý vracel 

domů ještě s podmíněnou důvěrou prezidenta E. Beneše; KOCIAN, J.: c. d., s. 25. 
67  BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 76; Dějepis 4, s. 122; KVAČEK, R.: c. d., s. 178. 
68  JOŽÁK 4, s. 39–40; BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 95; KOCIAN, J.: c. d., s. 29. Zde použito 

formulace, že se vedoucí funkcionáři lidové a národně socialistické strany Benešova vzka-
zu děsili.; KVAČEK, R.: c. d., s. 183–184; Studentské demonstrace 23. i 25. února jsou 
dokumentovány ikonograficky i doplňujícími texty, které připomínají jejich bezprostřední 
i pozdější důsledky. Viz KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 102; Zde úryvek z Kaplanovy 
knihy Pět kapitol o únoru; JOŽÁK 4, s. 39; KOCIAN, J.: c. d., s. 29; Dějepis 4, s. 133. 

69  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 102; KOCIAN, J.: c. d., s. 29; BUREŠOVÁ, J.: c. d., 
s. 95; Dějepis 4, s. 132–133. 
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završili i bez něho.70 Fotografie zachycuje vyčerpaného prezidenta obklope-
ného komunistickými ministry a jeho reakce je doložena citací z promluvy 
k delegaci. „Ne všechen československý lid si přeje zánik demokracie, ale Vy 
pánové a Vámi vedená strana si přeje, abych svým podpisem zabil demokracii 
v Československu… Jestli tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratro-
vražedným bojům, jimiž mně vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat…“71

V učebních materiálech nalezneme údaje i o dalším osudu prezidenta 
Beneše. Zmiňuje se především jeho abdikace „po několika marných protestních 
akcích,“ ale také v důsledku těžké nemoci.72 Osoba už bývalého prezidenta se 
stala symbolem odporu proti mocenskému zvratu v průběhu XI. všesokolského 
sletu. Jeden z autorů cituje provolávaná hesla. „Ať slyší svět, Beneše chceme 
zpět!“ či „Nedáme si diktovat, koho máme milovat!“ a připomínají se rovněž 
následné perzekuce funkcionářů Sokola i zásah proti samotné organizaci.73 
Příležitostí k vyjádření nesouhlasu s novým režimem se stal pohřeb E. Beneše. 
Učebnice uvádějí, že důsledkem těchto protestů bylo přijetí zákona na ochranu 
lidově demokratické republiky a řada dalších násilných opatření, která měla 
za úkol zlikvidovat opozici a bývalé sympatizanty Edvarda Beneše.74 Jméno 
E. Beneše nalezneme v učebnicích ještě při charakteristice československého 
poúnorového exilu. Píše se zde, že nevystupoval jednotně, neboť mu chyběla 
vůdčí osobnost, jelikož Edvard Beneš se jí už stát nemohl, nicméně jeho vznik 
morálně i finančně podpořil. Vnitřní rozpory mezi skupinami emigrantů se prý
projevovaly mimo jiné i „v rozdílném hodnocení úlohy prezidenta Beneše.“75

Závěr
Obraz osobnosti Edvarda Beneše prezentovaný českými dějepisnými učebni-
cemi je velmi bohatý. Jednotlivé texty se výrazně neliší typem faktografie, ale
především množstvím hodnotících komentářů. Je pochopitelné, že je nachá-
zíme především v učebnicích autorů, kteří se období, v němž E. Beneš působil 
v politice, také odborně věnují. Kromě Věry Olivové je to Jan Kuklík a Robert 

70  KVAČEK, R.: c. d., s. 184. 
71  JOŽÁK 4, s. 40; Dějepis 4, c. d., s. 133. 
72  KOCIAN, J.: c. d., s. 35; BUREŠOVÁ, J.: c. d., s. 95; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., 

s. 108; JOŽÁK 4, s. 40; KVAČEK, R.: c. d., s. 187–188. 
73  JOŽÁK 4, s. 41; KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 108; Dějepis 4, s. 144; KVAČEK, R.: 

c. d., s. 194. 
74  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 108–109; KOCIAN, J.: c. d., s. 35; Dějepis 4, s. 144; 

KVAČEK, R.: c. d., s. 189, 194. 
75  KUKLÍK, J. – KOCIAN, J.: c. d., s. 113; KVAČEK, R.: c. d., s. 195. Zde citace z tajné 

korespondence Amelie Posse–Brázdové. 
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Kvaček, kteří do svých učebních materiálů, zejména těch určených středoškol-
skému vzdělávání, zařadili navíc obsáhlé biografické medailóny. Jeden z nich
uzavírá konstatování, že Edvard Beneš se stal pro totalitní moc symbolem 
mnichovanství, zrady československé buržoazie a politikem protilidovým 
a protinárodním, a autor soudí, že i proto si „zasluhuje, aby jeho celoživotní 
dílo bylo kriticky váženo, ale také spravedlivě oceňováno.“76 A o to se všechny 
současné učební materiály pokoušejí.

76  KUKLÍK, J.: c. d., s. 63–66; Dějepis 4, s. 133–134.

Zusammenfassung

Das Bild von Edvard Beneš in den gegenwärtigen tschechischen 
Geschichtslehrbüchern

Blažena Gracová

Der Beitrag ist ein Vorstellungsversuch um das Bild des Politikers in den gegenwärtigen 
tschechischen Geschichtslehrbüchern und zwar in den einzelnen Etappen seiner Einwirkung. 
Das wird der Textaufbau unterstellt. Der Text wird der Tätigkeit von E. Beneš im ersten 
und zweiten Auslandswiderstand, seiner langjährigen Bildung der tschechoslowakischen 
Außenpolitik gewidmet, zwei außenordentlich komplizierte Lebensabschnitte, in denen er die 
höchste staatliche Position ausübte, und abschließend die Tragödie des Staatsmannes, der nicht 
imstande war, um den Februarputsch zu verhindern. Einzelne analysierte Lehrmaterialien 
unterscheiden sich nicht ausdrücklich durch den Typ der angebotenen Faktographie, aber 
durch die Eingliederung der gewerteten Kommentare und summierenden Biogramme. 
Wir finden alles hauptsächlich in den Mittelschullehrbüchern. Für alle ist bezeichnend die 
Objektivität der Präsentation dieser bedeutenden, aber gleichzeitig kontroversen Gestalt unse-
rer unlängsten Vergangenheit.

(Deutsch von Lenka Králová)
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POSTŘEHYZKAŽDODENNÍHOŽIVOTAOBYVATEL
OSTRAVYVLETECH1945—1960

JANAJEŘÁBKOVÁ—NINAPAVELČÍKOVÁ

Po roce 1990 „objevila“ česká historiografie nová témata, která se již po léta 
rozvíjela na Západě. Stěžejní místo mezi nimi zaujímá tzv. každodennost – his-
torie všedního života různých sociálních vrstev obyvatelstva v jednotlivých 
etapách vývoje lidské společnosti. Tato tématika zahrnuje rozsáhlou oblast 
rodinných vztahů, materiálních podmínek života společnosti (bydlení, odívání, 
stravování, způsoby obživy), volnočasových aktivit apod. Na katedře historie 
OU vzniklo v uplynulém období několik pozoruhodných studií z této oblasti, 
zejména pro období nejnovějších dějin. Velkou výhodou badatele sledujícího 
každodennost v této historické etapě je možnost oslovit přímé, dosud žijící 
pamětníky a kombinovat jejich výpovědi se svědectvím ostatních historických 
pramenů – tedy použít metodiku tzv. oral history. Předkládaná studie čerpá 
údaje z rozsáhlé, bohatě dokumentované diplomové práce absolventky stu-
dia historie Jany Jeřábkové, která vznikla pod vedením Niny Pavelčíkové; je 
ovšem jen krátkým shrnutím několika základních postřehů o každodenním 
životě obyvatel města Ostravy ve sledovaném období.1

Změny v demografickém a sociálním vývoji a jejich vliv na život rodiny
Po druhé světové válce byl rodinný život poznamenán řadou významných 
změn. Své stopy zanechaly válečné události – došlo k rozbití rodin v důsledku 
odloučení, smrti, násilného přestěhování apod. Už od počátku tohoto období 
se začaly prosazovat některé nové trendy, které byly později označovány za 
charakteristické jevy v životě rodiny ve druhé polovině 20. století (na příklad 
snížení stability manželských svazků, úbytek dětí v rodině, pokles tzv. vícege-
neračního soužití, snížení úmrtnosti a prodloužení průměrného věku dožití). 

1  Jana Jeřábková ve své diplomové práci uvádí celá jména i krátké biogramy všech oslo-
vených pamětníků. V této studii jsme se rozhodly vzhledem k ochraně osobních údajů 
používat pouze iniciály.
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Masové nasazení antibiotik od počátku padesátých let 20. století, hro-
madné a povinné očkování dětí i celkové zlepšení dostupnosti lékařské péče 
způsobilo výrazné snížení úmrtnosti na infekční nemoci u všech věkových 
kategorií, zejména však u kojenců a dětí v raném věku (na příklad do roku 
1954 se úmrtnost kojenců v ČSR snížila z 87‰ na 30‰, za další tři roky na 
25,2‰). Postupné zvýšení životní úrovně (zejména v oblasti stravování a byd-
lení) těch skupin obyvatel, které dosud stály na nejnižším stupni žebříčku 
sociální stratifikace společnosti, omezilo vliv některých neduhů počátečních
fází industriální společnosti. V Ostravě na příklad přestala být problémem pod-
výživa, která způsobovala celkové oslabení organismu, menší odolnost i vůči 
banálním onemocněním. Výrazně poklesla úmrtnost na tuberkulózu a většinu 
dalších infekčních nemocí. Na druhé straně ovšem začali lidé častěji umírat na 
tzv. civilizační nemoci, způsobené především zhoršováním životního prostředí 
(novotvary, nemoci srdce a oběhové soustavy, úrazy apod.). Výrazně se začaly 
projevovat také dlouhodobé vlivy závislosti na alkoholu, kouření, později i nar-
komanií (opiáty, omamné chemické látky).2 

Dalším významným faktorem, který ovlivnil vývoj poválečné rodiny, bylo 
snížení věku dospělosti a tím i způsobilosti k uzavření manželství na 18 let. 
Tato změna podle dobových průzkumů ovlivnila pokles průměrné sňatkového 
věku u žen na 19–22 let, u mužů pod hranici 25 let. Jen s malými výkyvy se 
pak tento stav udržoval nejméně dalších dvacet let. Výrazně se snížil také rozdíl 
sňatkového věku partnerů, který se v tomto období pohyboval průměrně téměř 
na hranici dvou let. Uzavírání sňatků v nízkém věku bylo typické zejména pro 
mladé ženy, u nichž docházelo dokonce v daleko vyšším počtu (11-13%) ke 
vstupu do manželství před dosažením plnoletosti. Podobnou situaci sledovali 
v poválečném období demografové v celé Evropě, proto bývá tato doba někdy 
označována jako období tzv. sňatkové horečky.3 Významnou roli ovšem sehrály 

2  FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996, s. 350; SRB,  
V. – KUČERA, M.: Úmrtnost v Československu v letech 1950–1960. In: Demografie IV, 
1962, s. 310, 316; Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, s. 406, 410–411 aj.

3  SULLEROTOVÁ, E.: Krize rodiny. Praha 1998, s. 16–17; KUČERA, M.: Změny ve vývoji 
rodiny posledních let. In: Demografie XI, 1969, s. 290. Uspíšení sňatků v poválečném 
období mohlo mít vedle skutečností uváděných v textu samozřejmě řadu dalších důvo-
dů – na příklad posun počátku sexuálního života většiny partnerů do nižšího, předsňatko-
vého věku a následné otěhotnění (způsobené mimo jiné nedostatkem nebo také neznalostí 
účinných antikoncepčních prostředků). To bylo ovšem v té době u neprovdané ženy stále 
považováno za nežádoucí (svobodná matka byla z tradičních i sociálních důvodů vytěsňo-
vána na okraj společnosti). 
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v posunu sňatkového věku další faktory. Při uzavírání manželství přestaly hrát 
rozhodující roli majetkové poměry snoubenců (zejména schopnost manžela 
uživit rodinu). Reformy školství4 snížily věk nutný k získání vzdělání a kvali-
fikace, absolventi končili všechny stupně školního vzdělání o rok či dva dříve.
Hlavně však neměli problém s hledáním zaměstnání, neboť komunistický 
systém zavedl pracovní povinnost a systém tzv. umístěnek. Typickými jevy 
počátečního období komunistického režimu byla jednak vysoká přezaměstna-
nost (ta se udržela vzhledem k pracovní povinnosti až do roku 1990), jednak 
platová nivelizace. Na Ostravsku, které se stalo na počátku padesátých let oce-
lovým srdcem republiky, to vedlo k tomu, že mladí lidé dávali přednost práci 
v místním těžkém průmyslu. Ten byl totiž všestranně preferovaným odvětvím, 
v němž převažovala v té době nekvalifikovaná práce, odměňovaná vyššími
(a rychleji rostoucími) platy i dalšími výhodami (na příklad nabídkou nouzo-
vého ubytování nebo dokonce státního bytu). Režim likvidoval vyšší a střední 
vrstvy, úroveň a význam vzdělání snižoval na neúnosnou míru.5 K dosažení 
požadovaného středoškolského vzdělání stačilo absolvovat jednoroční tzv. děl-
nický kurz ukončený maturitou (ADK), později večerní školu při zaměstnání. 
Kvalifikační růst byl podmíněn a mnohdy i dosahován spíše formou různých
politických či odborářských školení a kurzů, určených pro ideově spolehlivé 
dělnické kádry.6 Celková změna sociálních poměrů vedla také k tomu, že při 
volbě partnera a doby uzavření sňatku postupně přestal hrát roli souhlas rodi-
čů.7 Ve druhé polovině padesátých let pak postupně převládl názor, že se žena 
musí vdát do 25 let, aby nezůstala na ocet. „…už ve dvaceti měly holky strach, 
že se nevdají… Když jsem byla v porodnici se svou první dcerou, bylo mi pěta-
dvacet a kromě jedné třicetileté maminky tam bylo všem ženám pod 20 let.“8 

4  Nový školský zákon č. 95/1948 Sb. vytvořil jednotnou školu pro mládež od 6 do 15 let. 
V roce 1953 zavedl pak zákon č. 31/1953 Sb. dva typy všeobecně vzdělávacích škol – 
osmiletou a jedenáctiletou, jejíž absolventi maturovali vesměs v 17 letech. Pro získání 
vzdělání potřebného pro učitele druhého stupně základní školy (zejména pro dívky velmi 
kýžené zaměstnání) pak stačila dvouletá Vyšší pedagogická škola. 

5  Podrobněji viz PAVELČÍKOVÁ, N.: Romové – zdroj nekvalifikovaných pracovních sil 
pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska). In: 
Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny. Praha 
2001, s. 425–443.

6  TUČEK, M.: Zpráva o vývoji sociální struktury české a slovenské společnosti 1945 až 
1993. Praha 1996, s. 10–11, 21; Rozhovory J. Jeřábkové s J. S., J. W., V. S., A. J. a dalšími, 
pořízené v létě 2005 v Ostravě. Podrobněji viz JEŘÁBKOVÁ, J.: c. d., pozn. 33 ad.

7  JEŘÁBKOVÁ, J.: c. d.
8  Rozhovor s E. Z. z 18. 2. 2005. 
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Vlna brzkých sňatků a ostatní jevy, které ji doprovázely, přinesly některé 
pozitivní, ale také řadu negativních vlivů. Poklesl počet bezdětných manželství 
a v celoevropském kontextu zaznamenal populační vývoj dost výrazný baby 
boom. Typický byl zejména pro období bezprostředně poválečné. V letech 
1945–1947 dosáhla úhrnná plodnost nad hranici 3,0 narozených dětí na jednu 
ženu (v roce 1946 v ČSR 3,2 dětí). Tento trend byl ovšem pravděpodobně jen 
důsledkem konce válečných útrap, počínaje rokem 1950 nastal v ČSR poměrně 
plynulý pokles porodnosti (v letech 1950–1960 zaznamenala v ČSR porodnost 
pokles o 31,2%). Podepsaly se na něm zřejmě již zmíněné rozsáhlé sociální 
změny spojené s počátkem komunistického režimu. Výrazný úbytek v pořadí 
druhých a třetích dětí zaznamenávají odborníci po roce 1953, uprostřed něhož 
postihla měnová reforma nejvíce právě rodiny s dětmi (bez ohledu na jejich 
předcházející sociální status).9 Koncem padesátých let se stalo největším zása-
hem do reprodukce přijetí zákona č. 68/1957 o umělém přerušení těhotenství. 
Během prvních dvou let jeho platnosti poklesl počet narozených dětí téměř 
o třicet tisíc. Důvody uměle vyvolaných potratů byly převážně sociální (žádaly 
o ně zpravidla ženy, které si nepřály více než dvě děti), zdravotní příčiny neči-
nily ani jednu pětinu. Situace se dále zhoršila následkem snížení přídavků na 
děti v roce 1959. Oslovení pamětníci pocházeli většinou z početnějších rodin, 
pokud sami zakládali rodinu v průběhu padesátých let, neplánovali více než 
dvě děti. Na tom se jistě výrazně podílela také změna v postavení žen v prů-
běhu tohoto období, hlavně vzrůst jejich zaměstnanosti doprovázený velmi 
nevýhodnými podmínkami mateřské dovolené.10 

Mezi negativními jevy, které provázely vývoj rodinných vztahů v pováleč-
ném období, dominoval poměrně rychlý a výrazný nárůst rozvodovosti. V sou-
vislosti s posunem věku snoubenců do nižších věkových kategorií můžeme jistě 
předpokládat, že k brzkým neshodám příliš mladých manželů (které pak často 
končily rozvodem) přispívala jejich celková mentální nevyzrálost, nepřiprave-
nost na obtíže rodinného soužití, výchovu potomků, rychlé opadávání prud-
kého opojení ze zamilovanosti při jeho střetu s každodenností všedního života. 
Nejčastěji se rozváděli mladí manželé mezi 20. a 30. rokem života, pocho-
pitelně většinou ztroskotala manželství uzavřená před dosažením dospělosti,  

9  SULLEROTOVÁ, Z.: c. d., s. 18–21; JUREČEK, Z.: Změny ve skladbě obyvatelstva podle 
rodinného stavu po druhé světové válce. In: Demografie VIII, 1966, s. 300; FIALOVÁ, 
L. a kol.: c. d., s. 345–346, 348. 

10  Podrobněji viz dále. Tento trend potvrdili v rozhovorech s J. Jeřábkovou téměř všichni 
oslovení pamětníci – viz JEŘÁBKOVÁ, J.: c. d., pozn. č. 37, 38.
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zejména pokud měl ženich méně než 18 let. Se zvyšujícím se počtem dětí 
v rodině rozvodovost klesala.11 Dalším spíše psychologickým momentem byla 
změna společenské a sociální pozice ženy po vstupu do zaměstnání. Komu-
nistický režim začal záhy zaměstnanost žen výrazně podporovat zejména pod 
stálým tlakem enormní poptávky po pracovních silách. Na počátku padesá-
tých let zejména proto, aby nahradily muže v lehkém průmyslu, v oblastech 
průmyslových aglomerací i v zemědělství. Muži pak nastupovali na místa 
v klíčových průmyslových odvětvích. Postupně se však součástí komunistické 
ideologie stalo zvrácené pojetí zrovnoprávnění žen – tisk je začal přesvěd-
čovat, že mohou zvládnout i fyzicky náročnou práci v dolech či v dalších 
odvětvích těžkého průmyslu. Podle tohoto pojetí „…žena zaměstnaná stává se 
novou ženou, novým společenským typem ženy, která miluje svou rodinu, děti, 
práci, vlast a spravedlnost…“.12 Skutečnost byla ovšem jiná. Ženy si hledaly 
zaměstnání ve většině případů proto, že manželův plat nestačil pokrýt rodinné 
výdaje; později ovšem i pod vlivem celospolečenského tlaku, který je mimo 
jiné vedl ke zvyšování vlastní kvalifikace a vzdělání. V zaměstnání se ovšem
stávaly ekonomicky méně závislými a svůj sociální status začaly odvozovat od 
svého vlastního pracovního zařazení, nikoliv od postavení manžela jako dříve. 
Od manželství už neočekávaly v prvé řadě sociální zabezpečení, ale citové 
i sexuální porozumění, shodu v názorech, intelektuálních zájmech, rovnost 
v rozdělení povinností při práci v domácnosti a ve výchově dětí. Pokud se tyto 
jejich představy nenaplnily (navíc byly přetíženy a stresovány nahromaděním 
povinností doma i v práci) začaly uvažovat o rozvodu, který přestával být 
tabuizovanou záležitostí. Od roku 1955 se začala rozvodovost prudce zvyšovat 
zejména u mladých bezdětných manželství, život s jedním či dvěma dětmi byl 
pro osamělou ženu z hlediska sociálního i etického velmi obtížný. Zároveň se 
však pro moderní ženu 20. století stávala závislost na manželovi stále větší pří-
těží. Jediná z oslovených žen zůstala na přání svého muže trvale v domácnosti, 
své postavení ale nesla těžce: „Muž se ke mně choval z pozice živitele velmi 
nadřazeně. Nemohli jsme spolu mít děti, mou dceru z prvního manželství 
neměl rád a odmítl, aby s námi bydlela, tak jsem ji nechala vyrůstat u rodičů, 
kteří ji zbožňovali.“13 

11  FIALOVÁ, L. a kol.: c. d., s. 345–346, 348.
12  SOUKUPOVÁ, M.: Úklid v domácnosti zaměstnané ženy. In: Žena a móda, 1951, 5, 

s. 22.
13  Rozhovor J. Jeřábkové s J. B. z 6. července 2005.
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 Příčiny rozvodu mohly být ovšem způsobeny, někdy i vynuceny také 
dalšími důvody. Z oslovených pamětnic se rozvedly dvě. Jedna z nich byla roz-
vedena automaticky poté, co její manžel emigroval a ji samotnou z politických 
důvodů zatkla bezpečnost. Druhá se vdala kvůli těhotenství, manžel se k ní 
však choval hrubě, proto se po roce nechala rozvést. Čtyři z oslovených pamět-
níků si vzali rozvedené partnery, dva z nich s dítětem v mladším školním 
věku.14 Růstu rozvodovosti napomohla také liberálnější legislativa, která v po-
válečném období umožňovala rozvod tzv. mrtvých manželství (pokud spolu 
manželé nežili více než 3 roky) a nevázala rozvod již tak striktně na souhlas 
obou stran sporu. Snazší byl rozvod bezdětného manželství, pokud se rozváděli 
rodiče nezletilých dětí, soud je svěřoval téměř výlučně do péče matky.

Společnost vdaným zaměstnaným ženám jejich složitou situaci dlouho 
neusnadňovala. V padesátých letech nebyly domácnosti vybaveny moderními 
prostředky ulehčujícími domácí práci, stát sice sliboval možnost odložení dětí 
do jeslí (dokonce i týdenních), postupně budoval mateřské školy a školní dru-
žiny, míst v nich bylo ale stále nedostatek. Oslovené ženy to zčásti řešily tím, 
že zůstaly s dětmi doma během předškolního věku (alespoň nejstaršího z nich), 
většina se spoléhala také na pomoc babiček.

Na Ostravsku se v průběhu sledovaného období poměrně rychle snižoval 
podíl tzv. vícegeneračních rodin, žijících v jednom bytě. Mladí manželé zpra-
vidla bydleli u rodičů pouze krátce po svatbě, pak si zažádali o byt. V Ostravě 
nebylo jeho získání tak obtížné jako jinde, brzy tu započala výstavba hromad-
ných sídlišť, v nichž měli zaměstnanci preferovaných odvětví vesměs nárok na 
poměrně levný státní byt. Záhy žily asi čtyři pětiny populace v rodině nuk-
leární (rodiče a jejich nedospělé děti), vícegenerační soužití bylo typické jen 
asi pro osminu rodin. Shodou okolností pět z oslovených pamětníků patřilo 
k této menšině a všichni si soužití se starší generací velmi pochvalovali – bylo 
vesměs harmonické a usnadňovalo překonávat dobové obtíže každodenního 
života. O domácnost se staraly společně dcera s matkou nebo s tchýní. Mladí 
manželé oceňovali, že se jim rodiče pomáhali starat o děti, běžná byla ovšem 
i vzájemná výpomoc v případě finančních obtíží, nemoci apod. Pamětníci vše-
obecně hodnotili rodinné vztahy v této době jako poměrně pevné, příbuzní se 
pravidelně scházeli, vypomáhali si v mnoha směrech.15 

14  Rozhovor J. Jeřábkové s J. B. z 6. a 14. července 2005, Ostrava; Vzpomínky J. B., pořízené 
v rozhovoru s J. Jeřábkovou 11. srpna a 20. listopadu 2005; Rozvedené ženy si vzali dva 
oslovení muži – rozhovor J. Jeřábkové s Z. R. z 20. května 2005 a Z. Š. z 9. srpna 2005. 

15  Tuto skutečnost potvrdila polovina z oslovených pamětníků. 
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Rodinná výpomoc začínala ve většině rodin dávno před svatbou. Děvča-
tům od mládí rodiče zajišťovali výbavu – peřiny, povlečení a další zařízení 
domácnosti, v majetnějších rodinách i nábytek, šicí stroj, větší peněžní obnos. 
Vybavení do domácnosti dostávali mladí manželé od příbuzných a dalších hostí 
také jako svatební dar. Matky stále ještě tradičním způsobem připravovaly 
dcery na vedení domácnosti, učily je vařit a vedly k domácím pracím. Svatba 
patřila k největším událostem v životě mladých lidí, zvali se na ni příbuzní 
a známí (průměrně kolem 20 osob), do počátku padesátých let byla nevěsta 
zpravidla v bílém, později se začaly ve větší míře uplatňovat kostýmy. V rodině 
věřících se obřad odbýval dvakrát – na radnici a v kostele. Do poloviny padesá-
tých let se zpravidla svatební hostina odehrávala doma, připravovala ji zkušená 
kuchařka s pomocí dalších příbuzných žen. Ve druhé polovině padesátých let 
se začaly svatební hostiny ve větší míře objednávat v restauraci, kam se na od-
poledne a večer někdy zvali i hudebníci, kteří hráli k tanci.16 

Vlastní rozdělení rolí v mladé rodině mohlo záležet na domluvě mezi man-
žely – ve většině sledovaných domácností ovšem zůstávalo tradiční, vzájemné 
poznávání povahy, ochoty k přizpůsobení či pomoci si manželé ověřovali až 
po měsících společného života. V rodinách pamětníků muž chodil do práce, 
staral se o svůj profesní život, doma konal typické mužské práce – sekání 
dříví, topení, opravy domácího zařízení. Žena vedla domácnost a výchovu 
dětí, jakmile trochu odrostly, musela vedle toho zvládnout i zaměstnání. Jen 
někteří muži byli ochotni pomoci s částí úklidu či přípravy ingrediencí k va-
ření – zajímavé je, že to vůbec nebyla generační záležitost, ale spíše věc před-
běžné výchovy a povahových vlastností životního druha.17 V naprosté většině 
případů byl v rukou ženy rozpočet rodiny, jen výjimečně se o něj staral údajně 
šetrnější muž.

Dobu příchodu dětí na svět manželé předem většinou neplánovali. Jak již 
víme, velmi často bylo neplánované rodičovství důvodem předčasného sňatku. 
Ani v průběhu manželství ovšem ještě v těchto letech nebyla běžná antikon-
cepce, i když kondomy se běžně prodávaly. Jejich balení bylo však poměrně 
drahé, nebyly také zcela spolehlivé (zejména v případech opakovaného použití, 
které bylo docela běžné). Ženy mohly použít pesar a speciální gel, ani to však 

16  SKALNÍKOVÁ, O. – ŠŤASTNÁ, J.: Současná forma svatby v nových městech na Ostrav- 
sku. Český lid, 53, 1966, s. 28–29; Výpovědi L. a J. N. a J. a V. S. pořídila J. Jeřábková 
během roku 2005. 

17  Rozhovory J. Jeřábkové s J. N. z 25. února a 7. ledna 2005, již uváděné vzpomínky J. B., 
M. J., K. D. a dalších. 
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nebyla zcela spolehlivá ochrana před početím, většinou si v kritických dnech 
manžel dával pozor. Těhotné ženy byly pod pravidelným dohledem gyneko-
loga, obdržely od něj také knížku se základními pokyny o průběhu těhotenství 
a porodu. Velmi populárními se staly koncem padesátých let příručky Naše 
dítě autorky M. Klímové-Fügnerové. Do léta 1953 měly v době vázaného hos-
podářství těhotné ženy nárok na zvláštní příděly, lékař jim však doporučoval, 
aby se nepřejídaly. Koncem padesátých let se rozšířily poradny pro těhotné, ale 
zaneprázdněné ženy je navštěvovaly maximálně 4–5x v průběhu těhotenství. 
Pokud měla nastávající maminka potíže, byla zpravidla na doporučení lékaře 
v podniku přidělena k lehčí práci. Mateřská dovolená trvala pouze čtyři měsíce 
a bylo nutno ji nastoupit v dostatečné době před plánovaným porodem. To byl 
zřejmě hlavní důvod, proč se doba kojení zkracovala na 2–3 měsíce.18 Koncem 
padesátých let se rozšířila nabídka umělé výživy pro nejmenší kojence. Místo 
Evika, které se podávalo původně až po odstavení dítěte ve třetím měsíci, byl 
nyní k dostání Lakton (sušené podmáslí), od dvou měsíců se doporučoval 
Relakton, později Sunar (ten děti často špatně snášely) nebo také převařené 
kravské mléko. Tato nabídka způsobila další zkrácení doby kojení nebo úplné 
vyloučení tolik potřebného mateřského mléka z dětské výživy – příprava 
umělé stravy byla rychlejší a jednodušší, neomezovala tolik mladou matku 
v práci a ve společenském životě. 

Dalším obrovským problémem výchovy dětí v útlém věku se stalo jejich 
předčasné zařazování do velkého kolektivu, které zvyšovalo nemocnost, 
u velké části dětí způsobovalo vážné deprivační potíže. Nabídka pobytu v jes-
lích se výrazně zvýšila, když je začaly budovat větší průmyslové závody. Po 
uplynutí mateřské dovolené pobíraly ženy od státu jen nízké příspěvky na děti, 
zaměstnavatel s nimi také okamžitě rozvázal pracovní poměr, pokud nenastou-
pily do práce. Státní propaganda až do konce padesátých let podporovala názor, 
že výchova v kolektivu je vhodnější, než mateřská péče. Děti od tří let, které 
stále v masovějším měřítku navštěvovaly celodenně mateřskou školu, mohl 
režim sice jednoduchými, ale postupně stále účinnějšími prostředky vystavovat 
vlivu komunistické ideologie. Rodinná výchova utváření socialistického mla-
dého člověka nezaručovala.

18  Ani jedna z oslovených pamětnic nekojila déle. Přesto se alespoň na počátku padesátých 
let doporučovalo mateřské mléko jako nejvhodnější kojenecká strava. Ve větších městech 
existovala dokonce služba, která odebírala čerstvě odstříkané mléko matek, které jej měly 
přebytek a po úpravě je zase rozvážela těm, které kojit nemohly. Doklady a záznamy 
z osobního archivu autorky N. Pavelčíkové.
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Přes velký tlak ze strany společnosti dávala přece jen velká část mladých 
manželů přednost rodinné výchově. I když to znamenalo mnohdy velké kom-
plikace a podstatné snížení životní úrovně, snažily se matky alespoň s dětmi 
do dvou let zůstat doma. S výchovou starších dětí jim pak významně pomá-
haly babičky, které patřily ještě ke generaci žen v domácnosti. Z oslovených 
pamětnic ani jedna nevodila své děti do jeslí, pět z nich sice požádalo o přijetí 
dítěte do mateřské školky, i v těchto případech však vypomáhala často babič-
ka.19 Pomoc prarodičů v domácnosti a s výchovou dětí se jim vracela v době, 
kdy zestárli. Péče dětí o ně v důchodovém věku byla samozřejmostí. Domovů 
důchodců nebylo mnoho a pokud se o sebe starý člověk nemohl již sám posta-
rat, braly si jej děti k sobě.20 

Bydlení a jeho dostupnost
Bezprostředně po válce byla bytová situace v Ostravě velmi špatná. Konfiskace
a nové přidělování bytů po Němcích a kolaborantech částečně řešila naléhavou 
bytovou potřebu (celkem bylo konfiskováno 1 316 domů a 7 912 bytů, většinou
i s vnitřním zařízením). Město disponovalo celkem téměř 60 000 bytových 
jednotek, jen 470 z nich však mělo kompletní vybavení, odpovídající moder-
nímu standardu (vodovod, ústřední topení, napojení na plyn, veřejnou kanali-
zační síť). Více než 16 000 bytů nemělo splachovací záchod, velká část dalších 
patřila do III. kategorie (společné WC na chodbě), asi jedna třetina zcela 
postrádala vodovod. V letním období vázlo i zásobování vodou. Poválečná 
výstavba se rozvíjela pomalu, do roku 1948 byla dostavěna jubilejní kolonie 
v Hrabůvce, sídliště v Zábřehu a byty pro zaměstnance dolů v Kunčičkách 
a Heřmanicích. Po znárodnění stavebnictví v roce 1948 vznikla projektová 
organizace Stavoprojekt, která začala s výstavbou typizovaných vícepodlaž-
ních domů v Heřmanicích, Vítkovicích, Radvanicích a Muglinově. Vítkovické 
železárny řešily ubytování části svých zaměstnanců dovozem dřevěných tzv. 
finských domků.21 

19  PROKOPEC, J.: Vdaná žena a zaměstnání–1961. In: Demografie XI, 1969, s. 25; 
KLÍMOVÁ-FÜGNEROVÁ, M.: Naše dítě. Praha 1959, s. 163, 214, 231; Rozhovory 
J. Jeřábkové se sedmi oslovenými pamětnicemi.

20  Vzpomínky J. S., Z. R. a J. J.
21  JIŘÍK, K. a kol.: Ostrava socialistická. Sborník studií k výstavbě města v letech 1945-

1970. Ostrava 1971, s. 42; Dějiny Ostravy, s. 408; Ve finských domcích ubytovaly 
VŽ na počátku padesátých let dokonce i řadu romských imigrantů ze Slovenska. Viz 
PAVELČÍKOVÁ, N.: Romové, s. 436.
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Celkové řešení bytové problematiky v Ostravě převzal kolektiv projektantů 
pod vedením V. Meduny. V roce 1950 vypracovali Krátkodobý územní plán 
jádra Ostravského. Byl založen na zásadě oddělení nové výstavby od výrobních 
center, sídliště byla plánována v nepoddolovaných okrajových částech města. 
Výstavba bytů se postupně zrychlovala, v roce 1960 bylo k dispozici na území 
města téměř 75 000 bytových jednotek. Hlavní podíl na tom neslo budování 
sídliště Poruba (původně venkovská obec, která patřila ještě na počátku pade-
sátých let do okresu Bílovec). Hornické sídliště o celkovém počtu 1 400 bytů 
tu vyrostlo na pozemcích bývalého velkostatku hraběte J. Wilczka. K výhodám 
jeho lokalizace patřila jednak blízkost ostravského centra a snadná dostupnost 
okolních rekreačních oblastí, na druhé straně však také vhodné přírodní pod-
mínky, které vylučovaly důlní a z větší části i spadové vlivy. Souběžně vzni-
kala další sídliště v oblasti Bělský les (Stalingrad), a v Hrabůvce, přestavovaly 
se některé starší lokality (Šídlovec v Hrabové).22 

Z architektonického hlediska hovoříme v bezprostřední poválečné době 
o krátkém období tzv. urbanismu (navazoval na předválečný funkcionalismus). 
Na počátku padesátých let jej velmi rychle vystřídal styl tzv. socialistického 
realismu, jehož základní prvky kopírovaly sovětský vzor. V podmínkách ČSR 
se projevil nadužíváním historizujících prvků a budovatelských motivů. Cih-
lové činžovní domy staré Poruby padesátých let charakterizují mohutné tri-
umfální oblouky překlenující boční ulice, štíty a atiky zdobené vlysy, římsami, 
reliéfy i věžičkami, sgrafita a mozaiky s budovatelskými náměty pracujících,
pionýrů, staveb socialismu apod.23 Vnitřní vybavenost sídlištních bytů měla 
odpovídat požadavkům na moderní, komfortní bydlení. Domy byly vybaveny 

22  JIŘÍČEK, V. – JIŘÍK, K.: Ostrava 1918–1968. Ostrava 1970, s. 68–69; JIŘÍK, K. a kol.: 
c. d., s. 43. Pojem sídliště vznikl v poválečné době, označoval poměrně rychle a levně 
postavený soubor typizovaných, převážně vícepodlažních domů s příslušnou občanskou 
vybaveností.

23  HEROUT, J.: Slabikář návštěvníků památek. Praha 2000, s. 102; Architektonická práce. 
Výběr prací Stavoprojektu v Ostravě. Ostrava 1968, s. 29. Současně s výstavbou nových 
sídlišť se postupně likvidovalo nevyhovující bydlení ve starých koloniích a domy urče-
né k demolici. V letech 1949–1960 bylo demolováno ve městě celkem 6 212 bytových 
jednotek. Přesto zůstávala v centru města ostudná uskupení polorozpadlých domů, do 
nichž se často bez povolení stěhovali v padesátých letech romští migranti ze Slovenska. 
Typickým místem hromadného ubytování Romů se stala na příklad bývalá dělnická 
kolonie Krausovec na rozmezí mezi Přívozem a Mariánskými Horami. Podrobněji viz 
PAVELČÍKOVÁ, N.: Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945–1975). Ostrava 1999, s. 81 
an.; TÁŽ: Romové v českých zemích v letech 1945–1989. In: Sešity Úřadu dokumentace 
a vyšetřování zločinů komunismu 12. Praha 2004, s. 43, 73.
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vodovodem a ústředním topením (postupně většinou s dálkovým vytápěním), 
byty měly vestavěné skříně v předsíních, kuchyň vybavenou elektrickým či 
plynovým sporákem a kuchyňskou linkou. Ve sklepích (zpravidla v úrovni 
suterénu) byly kromě malých kójí pro každý byt společné prádelny, mandlovny, 
sušárny, místnosti pro kola, dětské kočárky. V podzemí některých domů (spíše 
veřejného než obytného charakteru jako jsou na příklad kina, kulturní domy 
apod.) byly vybudovány protiatomové kryty. Jako součást vybavení bytových 
bloků se počítalo také s prostory pro věšení prádla, klepání koberců, nepříliš 
velké proluky měly být osazeny zelení a vybavením pro hry dětí (pískoviště, 
houpačky, prolézačky apod.). 

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že přes poněkud obskurní vzhled 
architektury poskytovala Poruba na svou dobu velmi dobré a příjemné bydlení. 
Problémem ovšem zůstávala dlouho občanská vybavenost a doprava. Původně 
zajišťovaly provoz městské dopravy čtyři organizace, které byly v roce 1953 
na základě zákona o komunálních podnicích sjednoceny do Dopravního pod-
niku města Ostravy. Stále naléhavějším problémem byla doprava pracovníků 
ze sídlišť do zaměstnání. Od roku 1950 fungovalo spojení s Hlučínskem tzv. 
Tratí míru, z Poruby bylo možno se dostat přímou linkou až do NHKG. Pou-
žívané typy tramvají nebyly ovšem právě pohodlným dopravním prostředkem: 

„Tramvají chodil průvodčí, který prodával jízdenky a cvakal je… V zimě nikdo 
nejezdil rád, protože se uvnitř netopilo… Lidé během jízdy naskakovali a vy-
skakovali kde potřebovali, tramvaje totiž nejezdily rychle.“24 Přesto nastupo-
vání a vystupování za jízdy způsobilo řadu úrazů. V roce 1952 byly v Ostravě 
postaveny první trolejbusové linky. Ani všechna tato opatření ovšem nestačila 
pokrýt prudký nárůst počtu cestujících, dopravní prostředky jezdily přeplněné, 
byly pomalé a nemoderní. Soukromá automobilová doprava téměř neexistovala, 
po válce bylo v celém městě evidováno 1 369 osobních aut, v padesátých letech 
byla nabídka omezena na Škodovky a starší české vozy, nová auta byla drahá 
a k dostání pouze po dlouhé čekací době na poukaz. Otec jedné z pamětnic 
nastoupil v roce 1945 do významné funkce, ale teprve v roce 1952 si mohl 
koupit starší auto. Tato Pragovka se mu při prvním výletu málem rozpadla, 
proto ji hned opět prodal. „Sehnat nový automobil byl problém. Všechny typy 
byly k dostání jen na poukaz a čekací doby byly dlouhé. Můj dědeček pracoval 
u dráhy jako šéf posunu. Za vynikající práci dostal vyznamenání od ministra 

24  Rozhovor s J. D. ze 7. září 2005.
25  Rozhovor s J. J. z 21. srpna 2005.
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železnic a k tomu poukaz na automobil. Dal ho otci, který si za 20 tisíc koupil 
nového Spartaka.“25 

Mnohem více než auta se používala jednostopá vozidla – na kratší vzdá-
lenost kola, v padesátých letech se pak zejména u mladých lidí stal oblíbeným 
dopravním prostředkem tzv. Pionýr (malinký motocykl o obsahu 50 cm3, 
k jehož řízení nebyly nutné řidičské zkoušky), později také skútr. Velmi zao-
stával rozvoj železniční dopravy, ještě v polovině padesátých let bylo možno na 
místních tratích spatřit železniční vagony z dob Rakouska-Uherska, většinou 
jezdily osobní vlaky tažené parními lokomotivami s vozy s otevřenou plošinou 
a celodřevěným vybavením. Nedostatek uhlí způsoboval, že například v kruté 
zimě roku 1954 jezdily na krátké vzdálenosti zcela nevytopené vagony. I když 
byla Ostrava protkána několika železničními tratěmi, místní cestující většinou 
dávali přednost městské dopravě.26 

Základní podmínkou pro přijatelné bydlení byl rozsah a dostupnost 
všech typů služeb obyvatelstvu (dodávky tepla, vody, stav kanalizace, odvoz 
odpadků, ale také síť obchodů, opravářských a řemeslných podniků, pohostin-
ství či veřejné stravování, celá oblast zajištění kulturních potřeb apod.). Bezpro-
středně po válce byla oblast služeb ve velmi špatném stavu hlavně následkem 
obrovských majetkových přesunů, válečných i poválečných konfiskací, živel-
ných i vynucených migrací a přesunů pracovních sil. Do roku 1948 se podařilo 
na Ostravsku z větší části základní služby obnovit, od přelomu čtyřicátých 
a padesátých let však došlo k dalším násilným zásahům, z nichž se za vlády 
komunistů v podstatě společnost v oblasti tzv. třetí ekonomické sféry nikdy 
zcela nevzpamatovala. Už v roce 1948 následovala po komunistickém převratu 
další rozsáhlá vlna znárodňování (k 23. 12. 1948 to bylo celkem 5 753 pod-
niků nad 50 zaměstnanců). V Ostravě bylo navíc zrušeno 45 hostinců, několik 
nočních barů, hotelů, 10 textilních a dva obchody se smíšeným zbožím pro 
nespolehlivost majitelů. Ještě v roce 1949 působilo ve městě 269 živností trho-
veckých, 38 provozovatelů vlastnilo licenci k podomnímu obchodu, odvozu 
odpadků apod. Už v roce 1950 však vstoupil v platnost nový tržní řád, podle 
něhož nemohl na výročních a týdenních trzích nabízet zboží žádný soukrom-
ník. V roce 1951 zůstávalo v soukromých rukou 409 obchodů, v průběhu dal-
ších let však byly všechny postupně znárodněny nebo zrušeny. Stejný osud stihl 
vlastníky licencí, soukromé provozovatele řemesel a opravářských firem. ČSR

26  Vzpomínky a záznamy z osobního archivu autorky N. Pavelčíkové, která v té době jezdila 
pravidelně do Ostravy z nedaleké Opavy, kde studovala. JIŘÍK, K. a kol.: c. d., s. 149, 151, 
157.
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vynikala i v rámci zemí tzv. sovětského bloku tím, že prakticky úplně zlikvi-
dovala soukromé vlastnictví. Veškeré služby přešly do státního, komunálního 
či družstevního sektoru. Následkem těchto zásahů výrazně prořídla obchodní 
síť, zhoršila se nabídka základních potravin, textilního zboží. Komunální 
zahradnictví produkovala málo kvalitní zeleniny, její nedostatek na trhu řešili 
obyvatelé města tím, že si pořizovali vlastní zahrádky (většinou v tzv. zahrád-
kářských koloniích na okrajích města). Chybějící prádelny, čistírny, holičské 
a kadeřnické služby, očistné lázně stejně jako nedostatek opravářů, instala-
térů, malířů pokojů apod. nutily potenciální zákazníky, aby si zajišťovali tyto 
práce sami nebo vzájemnou výpomocí. Enormně se rozmáhala práce na černo, 
bývalí řemeslníci zaměstnaní ve stáních podnicích chodili na fušky, často na 
úkor vlastní pracovní doby.27

Znárodnění a preference těžkého průmyslu ovšem znamenala pro obyvatele 
obrovské problémy také v zásobování palivem (prakticky vůbec nebyl k dispozici 
pro běžné spotřebitele koks ani kvalitnější černé uhlí). Nedostatek uhlí si často 
vyžádal také přerušování dodávek elektrického proudu, dálkově zajišťovaného 
tepla (nejen do domácností, běžné byly na příklad také uhelné prázdniny ve ško-
lách, nevytopené dopravní prostředky, úřadovny). Problémy přetrvávaly i s do-
dávkou pitné vody, odvodem splašků a odvozem odpadků. Centrum města i část 
průmyslových okrajových čtvrtí sužovalo obrovské celkové znečištění životního 
prostředí – už v roce 1950 si ostravský kronikář stěžuje: „Ostravsko se otřásá 
hlukem strojů, uhelný prach nám padá do očí…“28 Tuto skutečnost si muselo 
přiznat i městské zastupitelstvo, které vyhlásilo v roce 1951 akci Za radostnou 
Ostravu. Náprava měla být zajištěna roční investicí ve výši přes 5 milionů Kčs, ta 
ale zdaleka nestačila pokrýt ani ty nejpalčivější problémy. V průběhu padesátých 
let pak opakovaně vyhlašovalo město další podobné akce, ovšem bez viditelného 
efektu. Opět se spoléhalo především na samotné obyvatele, kteří měli vypomoci 
socialistickými závazky, neplacenými brigádami, účastí na národních směnách 
(po vzoru sovětských subotniků) apod.29 

27  Nedostatky v oblasti služeb konstatovali všichni dotázaní pamětníci, dnes již o nich 
dostatečně píše i odborná literatura, problémy padesátých let v této sféře se zabývají 
dokumentární filmy – viz na příklad Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte? (1997, režie 
P. Koutecký); dále na příklad JIŘÍČEK, V. – JIŘÍK, K.: c. d., s. 77; JIŘÍK, K. a kol.: c. d., 
s. 415–418, 434; Dějiny Ostravy, s. 440–441. 

28  VÁVROVSKÝ, E.: Kronika Nová Ostrava 1, 1950–1951, s. 19. (Archiv města Ostravy).
29  Viz tamtéž a literatura uvedená v pozn. č. 26; Dále také vzpomínky a poznámky z osob-

ního archivu N. Pavelčíkové.



110

Podívejme se však na konkrétní podmínky bydlení a každodenního života 
v Ostravě ve sledovaném období očima oslovených pamětníků. Dvanáct z nich 
bydlelo na počátku této etapy v soukromých domech nebo vilách s jednou či 
více bytovými jednotkami. Zbylých pět obývalo byty ve vícepodlažních domech. 
Velikost a množství obývaných místností záviselo na sociálním postavení jejich 
rodičů. V poválečné době se podařilo otci jednoho z respondentů přestěhovat 
se sedmičlennou rodinou z bytu 1+1 do velkého třípokojového a komfortně 
zařízeného bytu po odsunutých Němcích. Naopak rodina další pamětnice 
byla vystěhována z většího bytu, protože nemohla splácet nájem – matka byla 
v domácnosti, otec odešel do penze a z šachty pobíral nízký důchod. Nový byt 
byl v Kunčičkách v bývalých konírnách, měli kuchyň a jednu světnici, byt byl 
vlhký a vyskytovali se v něm švábi. 

Velká část rodin s jedním i více dětmi bydlela po válce v bytě s velkou 
kuchyní, v níž se odehrávala většina běžných denních činností. Ráno se tu všichni 
členové rodiny umyli v plechovém umývadle, (o sobotním večeru se pak postupně 
vykoupali ve vodě ohřáté na sporáku a postupně dolévané do troků nebo plechové 
vany). Matka v kuchyni vařila, otec odpočíval po práci na otomaně nebo na gauči, 
děti psaly u stolu úkoly, často si tu zejména v zimě i hrály. Celá rodina se scházela 
u stolu k jídlu a k řešení důležitých záležitostí. Ke kuchyni zpravidla přiléhala 
poměrně velká komora na ukládání potravin. Do bytu se vcházelo z předsíně, v níž 
byla kromě odkládací stěny také jedna skříň na ukládání šatů i bot. Další částí bytu 
byla ložnice, v níž spali rodiče i děti, ty nejmenší v dětské postýlce, později často 
i na jedné manželské posteli s rodiči, další postel nebo gauč musel často vystačit 
i pro dva sourozence. U dvoupokojových bytů byl navíc obývací pokoj, který však 
sloužil spíše jako sváteční jídelna, resp. v něm spaly děti na gauči (později často 
dvoudílném), mohl také sloužit k přijímání návštěv, k odpolednímu odpočinku 
rodičů v prostorném fotelu apod. Koupelnou byly vybaveny pouze modernější 
domy, ve vícepodlažních domech byl na patře společný suchý nebo i splachovací 
záchod, u domů s vodovodem také kovové umyvadlo s tekoucí vodou. Na konci 
padesátých let si v soukromých domech (často v hospodářských přístavbách, býva-
lých prádelnách) začaly rodiny zařizovat koupelnu, v níž ohřev vody zajišťoval 
kotel na pevná paliva, někde i elektrický boiler nebo plynová karma. Starší domy 
měly zpravidla navíc prostorné sklepy a půdy, kde bylo možno uskladnit přeby-
tečné věci, zeleninu, zavařeniny, na půdě též sušit v zimě prádlo.30 

30  Rozhovor s J. a V. S.; rozhovor s A. J. z 22. září 2005, vzpomínky E. Z., J. B., M. J., Z. D., 
Z. Š, K. D. ad. 
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Specifickým typem bydlení v Ostravě a v okolí byly hornické kolonie.
Dvě z dotazovaných bydlely v Josefinské (Vítkovice) a v Jubilejní (Kunčičky)
kolonce. Rodina vlastnila buď celý přízemní domek, nebo bydlela v jedné 
bytové jednotce. Většina bytů sestávala z kuchyně a dvou pokojů, patřil k němu 
sklep a půda. Kolem domku byla zahrádka, v níž pěstovaly rodiny hlavně zele-
ninu, bylo možno tam chovat také drobné užitkové zvířectvo. Uprostřed města 
představovaly kolonie jakousi venkovskou oázu.31 

Bydlení ve vlastním větším domě, vilce nebo v prostorném domě nemu-
selo být v poválečné době vůbec výhodou. Paní, která byla učitelkou, dostala 
ve Svinově hned po osvobození od školy byt. Vzpomíná, že „…učitelský byt 
byl moc pěkný, jen ta velikost… Měli jsme tři pokoje, obrovské pokoje s vyso-
kými stropy. Byly tak velké, že tam děti jezdily na koloběžce, když byly malé. 
Zimy tam byly strašné. Vařila jsem u pece v kožichu a kouřilo se mi z pusy, 
protože místnosti byly tak veliké, že je nešlo vytopit.“32 V průběhu padesátých 
let se situace zlepšila, když jim namontovali do pokojů nové dveře, krby a spra-
vili okna. Podobné problémy s vytápěním měli i obyvatelé větších soukromých 
domů. Topilo se zpravidla jen v kuchyňském sporáku, do pokojů se ve všední 
dny teplý vzduch vpouštěl. Pouze ve velmi chladných dnech, někdy také o ne-
dělích a svátcích se alespoň k večeru zatopilo i v dalších místnostech, kde stála 
kachlová nebo stáložárná kamna. V ložnici musela stačit duchna nebo nahřátá 
cihla v nohou, v padesátých letech se staly hitem plastové termofory naplněné 
horkou vodou, které se používaly také při nachlazení, bolestech břicha, kloubů 
apod. Na počátku padesátých let se ve všedních dnech netopilo dokonce ani 
v domech s ústředním topením, protože nebyl dostatek kvalitního topiva. 

V poválečném období a na počátku padesátých let nutila celková sociální 
situace většinu rodin ke skromnosti (i původně zámožní lidé si museli zvyk-
nout na menší komfort). Velmi mladí manželé museli dlouho šetřit na vlastní 
byt a jeho zařízení, bydleli proto často i s prvním potomkem v bytě rodičů. 
Nezáleželo přitom ani tolik na tom, jak byl byt prostorný, často kuchyň a jeden 
či dva pokoje obývalo pět až sedm lidí různých věkových kategorií. Výhoda 
byla v tom, že měli nárok na vyšší příděl topiva, při společném vaření také lépe 
vyšli s přídělem potravin, samozřejmě i výpomoc starší generace s opatrová-
ním a výchovou dětí byla vítaná.33 

31  Vzpomínky K. D., J. B. a J. D.
32  Výpověď J. W.
33  Porovnání výpovědí V. a J. S., J. D., J. J., E. Z., D. D., A. J. ad.
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Do padesátých let měly rodiny zpravidla byt vybavený starším masivním 
dřevěným nábytkem. Po znárodnění začaly vyrábět státní a komunální pod-
niky sériový nábytek z dýhy, nejdříve dřevěné, později z imitace dřevěných 
hmot. Sehnat zařízení bytu nebylo vůbec jednoduché, v prodejnách Nový byt 
byl stálý nedostatek kompletních souprav a téměř žádný výběr. Typické byly 
jednoduché strohé tvary skříní, později doplněné jednotlivými, zčásti pro-
sklenými skříňkami, skládanými do tzv. nábytkové stěny, vyrobené z imitace 
tmavého či světlého dubu. Vybavení doplňovaly nekvalitní potahové látky, 
nepraktický a vratký sedací nábytek (u konferenčního stolku se sedělo také na 
válendě nebo rozkládacím gauči), rozkládací stoly, na podlaze vlněné, později 
umělohmotné koberce temných barev, v provozních místnostech zpravidla 
linoleum; v jednom činžovním domě vypadaly často všechny byty téměř stejně. 
Vybavení bytů technikou bylo také skromné – kromě radiopřijímače, elektrické 
žehličky a šicího stroje s mechanickým pohonem se od počátku padesátých 
let začaly objevovat v prádelnách umístěných ve sklepě nebo v hospodářské 
části domu první elektrické pračky a ždímačky, v činžovních domech někdy 
i mandl. K úklidu v bytě se také běžněji začal používat vysavač. 

V dalším průběhu sledovaného období se ti z pamětníků, kteří zakládali 
rodinu, resp. se jim narodily druhé děti a měli již dostatek úspor, přestěho-
vali vesměs z rodičovského domu do vlastního bytu (většinou v nové sídlištní 
zástavbě). Od poloviny padesátých let postupně přecházela architektura sídlišť 
od pseudohistorizujících prvků k velmi strohé a jednotvárné podobě monto-
vaných a panelových domů. Byla to specifická forma i v Evropě nastupujícího
tzv. nového funkcionalismu, který kladl důraz na použití nových materiálů 
a technologií, moderní vnitřní vybavení bytů, opíral se o zásady standardizace 
a ekonomicky úsporného řešení. 

V zemích socialistického tábora ovšem tuto proměnu provázela řada pro-
blémů. Nové stavební materiály byly nekvalitní, přes rovné, technicky špatně 
řešené střechy a do spár mezi panely často zatékalo, domy měly obrovské 
tepelné ztráty zejména v krajních bytech a ve vyšších podlažích. Monotónně 
řešené bloky domů s šedými betonovými plochami stěn často nesplňovaly 
základní sociologická, fyziologická a psychologická kritéria nezbytná pro 
správnou funkci bydlení, moderní sídelní prostor. Obrovským problémem se 
stala překotná výstavba obytných bloků, za níž zaostávala úprava okolních ploch, 
přístupových komunikací, V Porubě až do konce šedesátých let nahrazovala  

34  Rozhovor s K. D. z 11. února 2005. Situace se nezměnila ani později – viz na příklad film 
Věry Chytilové Panelstory.
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chodníky dřevěná, zčásti sbitá prkna, povrch příjezdových komunikací byl 
velmi nekvalitní. Když začalo pršet nebo sněžit, proměnilo se celé sídliště 
v jedno velké bahno: „Když jsme se do bytu roku 1954 nastěhovali, vypadalo 
okolí hrozně. Místo cesty, která okolo domu dnes vede, tam bylo pouze bláto. 
I ve dvoře nebylo nic jiného než samé bláto a to byl duben.“34 Do práce cho-
dili lidé běžně v gumácích, v Ostravě se ujala průpovídka: „Podle nosu potkáš 
ptáka, podle botů Porubáka.“35 

Dalším velkým problémem tohoto nového typu bydlení bylo zaostávání 
výstavby občanské vybavenosti. Sídliště vyrůstala vesměs na okraji města, 
daleko od centra s jeho obchodní sítí, širší nabídkou služeb, společenského 
a kulturního života. Obchody či obchodní centra chyběla buď úplně, nebo 
nenabízela dost široký sortiment, takže nezbývalo než dovážet většinu potra-
vin a dalších potřeb pro domácnost v přeplněných dopravních prostředcích 
z centra města. Nedostačující byla nabídla škály služeb – čistíren, prádelen, 
opravářských provozoven, krejčovských a obuvnických dílen, stravovacích 
a ubytovacích prostor. Na posledním místě bylo budování hřišť a dalších 
sportovních zařízení a kulturních stánků (teprve v průběhu šedesátých let se 
začaly na sídlištích objevovat kulturní domy, které plnily funkci multikultur-
ních středisek s kinosálem, divadelním a společenským sálem, klubovnami, 
restauracemi).

Bez ohledu na všechny uváděné okolnosti byla většina pamětníků (a je 
možné, že i dalších obyvatel sídlišť) se svými novými byty spokojena. Hlavní 
roli tu zřejmě hrála skutečnost, že oproti bývalému bydlišti nabízely panelové 
domy základní vybavenost, která lépe odpovídala požadavkům na moderní 
bydlení. Byty měly sice menší obytnou plochu a většina místností nezvyklý 
obdélníkový půdorys, vestavěné „papundeklové“ jádro se skládalo z malinké 
toalety a koupelny, do níž se kromě vany a umyvadla často sotva vlezla menší 
pračka. Nicméně ústřední topení zajišťovalo stálou teplotu, tekoucí teplou vodu, 
místnosti měly dostatek světla, často i lodžii nebo balkonek. Výhodou byly 
vestavěné skříně v předsíni, elektrický nebo plynový sporák i kuchyňská linka, 
která sice vzhledem a kvalitou nemohla nahradit dřevěnou kredenc, ale byla 
funkční a praktická z hlediska pracovního. V rohu kuchyně byla vestavěná 
skříň na potraviny, na jejíž malý prostor a větrací otvory si sice hospodyně 
těžko zvykaly, ale brzy se naučily nehromadit zbytečně zásoby. O pracovních 
dnech se kromě lehčí večeře nevyvařovalo, navíc byly byty v této době již 

35  Kronika města Ostravy, rok 1960, s. 21; JIŘÍČEK, V. – JIŘÍK, K.: c. d., s. 70.
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vybaveny také ledničkou s mrazícím prostorem, část zeleniny a konzervova-
ných výrobků se mohla skladovat ve sklepních kójích. 

Stěhování ze staršího, zejména většího bytu ovšem znamenalo, že se do 
typizovaných prostor panelového bytu nevešlo téměř nic z dosavadního vybavení. 
Zejména obývací a dětské pokoje bylo možno vybavit jedině sektorovým nábyt-
kem, který se od konce padesátých let vyráběl v rozměrech a typech, které byly 
určeny právě pro tyto prostory. Skřínky stály většinou na nožkách, horní části 
byly odlehčené, šatní skříně byly nižší a méně masivní, konferenční stolky měly 
zásadně obdélný tvar, aby se vešly do pokojů, jejichž půdorys připomínal širší nudli. 
Zejména v menších bytech rodiny často řešily tento podivný tvar pokoje jeho roz-
dělením na dvě části sektorovými skřínkami nebo nejrůznějšími, často podomácky 
vyrobenými stěnami, které se daly zároveň použít k umístění pokojových květin.36 
Velký problém představovala výzdoba stěn – do panelu se jen velmi obtížně upev-
ňovaly speciální skoby a hřebíky na pověšení obrazů. Ty ovšem s výjimkou dříve 
majetných stejně nikdo neměl – výzdoba stěn se řešila formou velmi roztodivných, 
zpravidla geometrických barevných (tzv. bruselských) vzorů, podomácky vyrobe-
ných textilních nástěnných koberečků apod. K celkovému vybavení panelového 
bytu na přelomu padesátých a šedesátých let většinou přibyl televizor – jediná, 
často velmi oblíbená náhrada nedostatku jiného kulturního vyžití na sídlišti.

Poruba i další ostravská sídliště představovala ve druhé polovině pade-
sátých let části města se zcela specifickým složením obyvatelstva. V jeho
věkové struktuře převládali mladí lidé, pocházející z různých oblastí republiky, 
vesměs zaměstnaní v ostravských průmyslových závodech. Čech tu bydlel 
vedle Slováka, brigádník z jižní Moravy vedle rodilého Ostraváka. Zpočátku 
pro ně bylo sídliště spíše jen noclehárnou, často se neznali ani obyvatelé 
jednoho domu. Nebylo tu příliš prostoru pro konflikty, ale ani pro vzájemné
sžívání. Všechny uváděné nedostatky bydlení v sídlištních panelových domech 
měly vliv na změnu životního stylu většiny rodin. Užívání všech vymožeností 
tohoto typu bydlení vedlo k pasivnímu trávení volného času. Když nebylo kam 
vyjít, kde pěstovat sport, koníčky, starat se o dům, zahradu, trávila celá rodina 
večery i volné dny v uzavřeném prostoru bytu (ať vlastního nebo na návštěvě 

36  KULVEIT, J.: Nábytek a byt. Praha 1958; JUREČEK, Z.: Úroveň bydlení v ČSR.  
In: Demografie II, 1962, s. 163; Výpovědi J. a L. N., J. a V. S., K. D. aj. Záznamy a doku-
menty ze soukromého archivu N. Pavelčíkové. 

37  V pozdějších letech se v ČSR rozmohlo chalupářství, které představovalo zcela specifický 
fenomén. Městské rodiny si kupovaly a opravovaly vesnické chalupy také v okolí Ostravy 
(v postupně se vylidňujících vesnicích v podhůří Beskyd, Jeseníků), trávily v nich víkendy 
a často i celou dovolenou. Toto prostředí nabízelo daleko mnohotvárnější využití volného 
času, pěstování individuálních zálib, čistý vzduch, pocit větší volnosti. 
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u sousedů v téměř úplně stejném prostředí). Zcela selhávala víceúčelová 
funkce bytu a jeho okolí, rodiny vysedávaly po večerech u televize. U části 
obyvatel vyvolal panelákový stres touhu po druhém bydlení, potřebu úniku do 
přírody. Zámožnější rodiny si pořizovaly (vesměs svépomocí) chaty v horách, 
méně zámožné alespoň zahrádky se zahradními domky, v nichž pak trávily 
rodiny od jara do podzimu velkou část svého volného času.37 

Přes poměrně rychlou výstavbu sídlišť přetrvávala v Ostravě bytová nouze. 
V roce 1956 byl schválen nový směrný územní plán města, výstavba se začala 
soustřeďovat také do jeho jižních částí. Došlo k rekonstrukci kolonií na Kamenci 
a Jaklovci ve Slezské Ostravě (pro havíře dolů ve Slezské Ostravě). Od roku 1958 
se začala rozvíjet kromě státní výstavby také stavba družstevních domů. Zpočátku 
převažovala malá svépomocná družstva, jejichž členové si stavěli za vydatné 
státní podpory, ale také složením tzv. členského podílu a účastí na brigádnických 
akcích nízkopodlažní, většinou cihlové domy. Výhodou byla větší variabilita typů 
i vnitřního vybavení, ovšem náklady nejen na výstavbu, ale i na bydlení byly na 
svou dobu poměrně vysoké. Nejméně frekventovaným typem výstavby ve městě 
byla stavba vlastních rodinných domků, která byla náročná finančně, ale také
vzhledem k nedostatku a špatné kvalitě stavebních materiálů, odborníků na sta-
vební práce apod. Z oslovených respondentů se nikdo nepustil do stavby domu, 
pouze příbuzný jednoho z nich si postavil rodinný dům ve Vřesině na pozem-
cích, které zůstaly po kolektivizaci vesnice. Rodinný dvougenerační domek 
sestával ze dvou podlaží, budoucí majitel jej stavěl sám s pomocí otce a zná-
mých řemeslníků. Na soukromou stavbu neměl nikdo dostatek hotovosti, bylo 
možno si vzít úvěr ve výši cca 200 tisíc korun, který se pak splácel dvacet let.38

V roce 1956 žádalo v Ostravě přidělení nového bytu celkem 6 330 osob. 
Stále přetrvávající bytová nouze měla celou řadu příčin. Rozvoj průmyslové 
výroby ve městě zvyšoval příliv nových obyvatel, kteří měli často přednost 
při přidělování státních bytů, neboť pracovali ve státně důležitých provozech. 
Vinou exhalací a nedostatečné údržby nesmírně chátral bytový fond ve starších 
částech města, na jehož opravy nebylo dostatek financí. Preference průmyslu,
výstavby nových sídlišť a zejména neustále se zhoršující životní prostředí ve 
starších čtvrtích Ostravy činilo tuto část města téměř neobyvatelnou. Kromě 
znečištění vzduchu a povrchových vod (většina řek a potoků protékajících měs-
tem připomínala spíše stoky) zatěžoval život zdejších obyvatel nadměrný hluk 

38  Rozhovor s J. J. z 8. února 2005; Kronika města Ostravy z roku 1958, s. 86. 
39  Kronika města Ostravy 1959, s. 26; Dále např. JIŘÍK, K . a kol.: c. d., s. 393; JIRÁSEK, Z. –  

ŽÁČEK, R.: Hospodářský vývoj průmyslových oblastí na Moravě a ve Slezsku 1954 
a 1955. In: Časopis Slezského muzea 40, 1991, série B, s. 62. 
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průmyslových provozů, důsledky těžby, které se projevovaly jednak poddolo-
váním, jednak blízkostí neustále hořících hald. Nedořešena byla kanalizační síť, 
nedostatečně se udržovala čistota v městském centru (v podstatě to ani nebylo 
možné). V roce 1959 si ostravský kronikář povzdechl: „Vždyť není možné vzít 
v Ostravě bílou košili a halenku, otevřít okno!“39 

Zničené životní prostředí se odráželo v padesátých letech na zdravotním 
stavu ostravských obyvatel. Rapidně narůstaly nemoci kůže, zažívacího ústrojí, 
dýchacích cest, zraku. Jedna z pamětnic, která se přistěhovala do Ostravy 
ze Zlína, komentovala své pocity: „Dokud jsem nebyla zvyklá, mívala jsem 
z prachu zarudlé oči, ale zase moje kamarádky ve Zlíně nebo v Holešově 
neměly ani jedna třípokojový byt tak jako já v Ostravě.“40 Situace obyvatel 
centra Ostravy ovšem vedla spíše k opačným závěrům – téměř pětina z nich 
uvažovala o tom, že se z města odstěhuje, když ne úplně jinam, tak alespoň do 
těch okrajových částí, kde bylo životní prostředí snesitelné. Dvě z rodin oslo-
vených pamětníků se přestěhovaly z centra do Poruby hlavně proto, že se obá-
valy o zdraví svých blízkých: „…při otevření okna zůstala na nábytku vrstva 
popílku… Syn měl astma a množství alergií. Spěchali jsme proto s výměnou 
obrovské vily na ulici Budečské u Komenského sadu, aby se jeho zdravotní 
stav ještě nezhoršil.“41

Místo závěru
Představitelé decizní sféry se sice snažili v rámci již zmiňované akce Za 
krásnější Ostravu iniciovat plány na ozelenění a odprašnění města, plánovali 
zlepšení a rozšíření úklidových akcí. Obyvatelé odpracovali v rámci národních 
směn, na výsadbě stromků, čištění řek a dalších akcích tisíce brigádnických 
hodin. Několik elektráren začalo už v průběhu padesátých let nasazovat na 
komíny protiprašné filtry. Boj proti prachu, který zasypával obyvatele části
Kunčiček, Radvanic a Bartovic se měl řešit vysazením lesních a lučních pásů 
ve směru od průmyslových závodů. To vše se ovšem ukazovalo jako málo 
účinné v boji proti exhalacím, které produkoval preferovaný těžký průmysl, 
navíc stále ještě dislokovaný převážně v centru města (koksovna Karolina, 
Vítkovické železárny, NHKG, doly Jindřich, Šalomoun a řada dalších provozů). 
Radnice nakonec rezignovala a řešila situaci stále častěji tak, že nabízela 
obyvatelům centra přestěhování do nově budovaných sídlištních domů. Je 
příznačné, že dokonce i představitelé všemocné vedoucí strany ve městě si 

40  Rozhovor L. N. z 25. února 2005.
41  Výpověď A. J.
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už v průběhu padesátých let začali uvědomovat, že situace města je pro jeho 
obyvatele neúnosná. Městská konference KSČ v usnesení v jednom ze svých 
zasedání doslova charakterizuje celkovou situaci následovně: „Co je nám 
platné překračování plánu, když v nových sídlištích nikdo nespraví okno (než 
sklenář z Bytostavu jako fušku), když chodcům ve staré Ostravě padají fasády 
na hlavu, když přes několikeré urgence v roce nejsou opraveny střechy a při 
jarním tání je celá řada bytových jednotek zaplavena, když stále zůstává při 
přání ozelenit Ostravu, když naši pracující, především z NHKG k nástupu 
a návratu do a z práce svádějí boj o účast na přepravě městskými dopravními 
prostředky, když poskytované služby co do kvality i ceny nesnesou mnohdy 
kritické porovnání s prováděnými pracemi soukromými řemeslníky…“ 42

42  Kronika města Ostravy z roku 1959, s. 65

Zusammenfassung

Die Bemerkungen aus dem Alltagsleben der Einwohner von Ostrava in den Jahren 
1945–1960

Jana Jeřábková–Nina Pavelčíková

Die Autorinnen besbachter in der vorgelegten Studie das Alltagsleben der Einwohner 
aus der Stadt Ostrava. Aus vielen Aspekten wählen Sie sich vor allem die Stellung und das 
Leben der Familie, das Wohnen und seine Zugänglichkeit. Außer dem traditionellen historis-
chen Quellen wenden sie zur Belegung der grundlegenden Entwicklungstendenzen auch die 
Oral History-Methoden an. Sie stellen fest, dass die Entwicklung der Familie nach dem zwei-
ten Weltkrieg den wesentlichen Niedergang der Mortalität bezeichnete. Das Alltagsleben der 
Familie wurde Ausdrücklich z. B. von frühen Eheschließungen, der Anzahlbegrenzung der 
planmäßigen und geborenen Kinder, der zunehmende Scheidungsquote und der Beschäftigung 
der Frauen beeinflusst.  Im Anfangszeitraum des kommunistischen Regimes war Ostrava kein 
ungenehmer Ort zum Wohnen. Das Zentrum belastete die enorme Exhalationserhöhung, 
die der Nachdruck des Regimes auf die Entwicklung der Schwerindustrie verursachte. Die 
Bevölkerung übersiedelte sich mangelhaft in die neu gebauten Wohngebieten mit der standar-
disierten Innenausstattung der Wohnungen. Diese Wohnweise bevorzugte die Mehrheit der 
Familien, weil die wohnungen im weniger von der Lebensraum zerstörung betroffenen Gebiet 
situiert wurden und den moderner Wohnungstandardmehrere Wohnzimer, Zentralheizung, 
Socialeinrichtung sowol mit dem fließenden kalten und warmen Wasser, als auch mit der 
Ableitung des Spülwasswrs boten. Das Problem der Wohngebiete blieb immer die schlechte 
Verkehrsversorgung und der Zustand des Verkehrswegs, die Verspätung des Aufbaues von 
der nötigen Zivilausstattung – Dienstleistungen, Handelsnetz, Kultur- und Sportanlagen.

(Deutsch von Lenka Králová)
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NOBILITACEŽENVHABSBURSKÉMONARCHII

TOMÁŠKREJČÍK

Tradiční společnosti, jejichž zkušenosti byly prověřeny staletími, obvykle 
udržovaly povědomí o rozdílném právním postavení mužů a žen. Projevovalo 
se to i ve zvyklostech, jakými mohly být povýšeny do šlechtického stavu ženy. 
S tímto fenoménem se setkáváme v evropských zemích poměrně pozdě.

V habsburské a pak i v rakouské monarchii byla situace obzvláště kon-
zervativní. Panující rod až do konce monarchie nikdy nedospěl k takovému 
stupni respektování morganatických sňatků, jak se stalo ve Francii nebo Ang-
lii. Členové arcidomu, kteří si nezvolili partnera rovného rodem, byli obvykle 
vyloučeni z rodové posloupnosti. Nebylo tomu tak vždy a všude.1 I Habsbur-
kové 15. a 16. století se nelišili od jiných dynastií a mohou se pochlubit řadou 
morganatických sňatků, uvést můžeme Filipa (II.) Tyrolského a jeho Filipinu 
Welserovou, jejichž děti byli nobilitováni jako svobodní páni z Zinnenburgu.2 
Smutně proslulý byl Julius Caesar d Áustria, jeden ze synů Rudolfa II. a Kate-
řiny Stradové z Rosbergu.3

Je těžko bez analýzy obsáhlé literatury stanovit, kdy byly tyto zvyklosti 
opuštěny. Bez vlivu tu nebyla asi doba Marie Terezie, která vídeňský dvůr 
držela poměrně přísně. Tu se již výrazně odlišoval dvůr ve Vídni a ve Versailles 
a doba Josefa II. a Františka I. (II.) tuto linii potvrdila. Proto životní příběh 
arcivévody Jana se stal modelem, který určoval řešení podobných situací až do 
konce monarchie. Arcivévoda Johan je dnes vyzdvihován jako jeden z před-
ních členů rodu, ale ve své době s ním měl dvorní protokol jen těžkosti.4 Arci-
vévoda žil od roku 1823 v manželství z Annou Plochlovou, dcerou poštmistra  

1  GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, R.: Uneheliche Kinder der Tiroler Landesfürsten. 
Adler, Zeitschrift für Genealogie und Heraldik 4. (XVIII.) Band, 1956, 1–2. Heft, s. 33–39 
ukazuje, že ve středověku byly i nelegitimní dcery považovány za šlechtičny.

2  HAMANNOVÁ, B. (ed.): Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 1996, s. 122  
až 123.

3  Tamtéž, s. 192–194.
4  Tamtéž, s. 169–172.
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z Ausee a císař jejich sňatek schválil až v roce 1829. V roce 1834 byla pový-
šena do stavu svobodných paní se svými potomky a v roce 1844 konečně do 
stavu hraběcího. I z toho je vidět těžkopádnost, s níž se s tím systém vyrovnal, 
ale arcivévoda Johan byl pro dynastii v době krizí natolik užitečný člen rodu, 
že s ním nebylo možno přísněji zakročit. To postihlo další arcivévody v prů-
běhu druhé poloviny 19. století, a také osudy manželství arcivévody Františka 
Ferdinanda a jeho ženy Žofie, hraběnky Chotkové jsou toho dokladem. Až
rostoucí vliv následníka trůnu prolomil tradici a jeho manželka byla nakonec 
povýšena do knížecího stavu 1905 a v roce 1909 se stala vévodkyní.5

Tato malá sonda ukázala, že ani vysoká aristokracie rakouské monarchie 
nemohla počítat s tím, že by jejich případné nešlechtické manželky mohly bez 
komplikací dosáhnou povýšení do šlechtického stavu. Tím se lišilo vnímání 
tohoto stavu v habsburské monarchii od Německa. Čteme-li genealogie kní-
žecích rodin z našich zemí, je až nápadné, jak často uzavření nerovnocenného 
sňatku znamenalo vyloučení z rodové posloupnosti. Rozhodně se to vymstilo 
knížeti Gustavu Joachimu z Lambergu (1812–1862), který měl s Kateřinou 
Hrádkovou (1824–1889) devět nemanželských dětí. Kníže si ji vzal v roce 1855, 
a tak se poslední dítě narodilo jako manželské. Císař jejich sňatek neschválil, 
a tak jejich potomci prohráli s příbuznými spor o rodinný fideikomis i knížecí
titul v roce 1887.6 Zejména ke konci monarchie panovala stále vyšší přísnost 
a nikoho nenapadlo, že by mohl požádat o nobilitacï své nevěsty. Tudy cesta 
k nobilitaci žen prostě nevedla. 

Přitom tomu tak vždy nebývalo. Od raného novověku bychom našli mezi 
vydanými nobilitačními listinami doklady, kdy vybraná neurozená nevěsta 
byla panovníkem nobilitována, aby neutrpěla čest jejího manžela. Ve zpřísnění 
praxe v 19. století lze spatřovat dvě tendence. Šířící se stanovisko noblesse 
oblige se snažilo v povědomí společnosti stavět šlechtu jako vzor chování, 
a pak tyto sňatky – nemluvě nemanželské vztahy, toto pojetí poškozovaly. 
Druhý moment byl asi ještě důležitější a aktuálnější. Staré rody aristokracie 
a šlechty se musely cítit poškozovány vzrůstem společenské prestiže i sku-
tečné politické a ekonomické moci tzv. druhé společnosti a snažily se zabránit 
různými způsoby, aby nedocházelo k prostupování prvé a druhé společnosti. 
Tvrdší postoj k morganatickým sňatkům je toho dokladem.7

5  ŽUPANIČ, J. – FIALA, M. – STELLNER, F.: Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny 
české. Praha 2001, s. 99.

6  ŽUPANIČ, J. – FIALA, M. – STELLNER, F.: c. d., s. 129.
7  Je to ostatně vidět i v jiné souvislosti: noví šlechtici se jen málokdy ženili s členkami 

starých rodů, zde existovala zřetelná společenská hranice.
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Zjevnou exkluzivitou byl knížecí stav, který přináležel představené praž-
ského šlechtického ústavu. Jednalo se tedy o nakoušou úřední nobilitaci, která 
byla spojena s doživotním vykonáváním úřadu a byla tedy nedědičná.8

Jaké tedy byly možnosti? Byl to především sňatek. Žena podle rakouského 
manželského práva získávala stav svého muže. Šlechtična, která si vzala neuro-
zeného, stav ztrácela po dobu manželství. Naopak nešlechtična, která si vzala 
šlechtice, získala jeho stav a ten si podržela i po jeho smrti dokud žila jako 
vdova. Pokud se znovu vdala, opět nabyla stav svého manžela. Je zajímavé, že si 
šlechtický stav podržela i tehdy, když její manžel byl užívání šlechtictví zbaven 
na základě soudního výroku.

Složitější byla situace, když byl nobilitován její tchán, protože v monarchii 
byla nobilitace zásadě dědičná. Pokud její muž žil, mohla používat nového 
titulu i ona. Pokud však byla vdovou, šlechtičnou se nestala. Pak sice po svém 
dědečkovi dědili titul i její děti, ale ona nikoliv. V takovém případě bylo nutno 
požádat o svolení panovníka a k nobilitaci došlo přenesením titulu i na ní.

Častěji však nastávala následující situace: manžel požádal o nobilitaci 
a panovník ji jedním z možných způsobů schválil. Vše bylo tedy v pořádku, 
ale od panovníkova rozhodnutí k vyhotovení listiny mohlo uběhnout několik 
měsíců, ale i delší doba. Občas se stávalo, že manžel v té době zemřel. Nastalo 
obvykle zdlouhavé posuzování jednotlivých případů. Listina pak byla vysta-
vena na jméno vdovy a nezletilých dětí, případně zletilých dětí a jejich matky. 
V těchto případech se tedy žena stávala de iure nobilitovanou osobou.9 Tyto 
případy byly poměrně časté v situacích, když byli během války nobilitováni 
důstojníci, kteří v mezidobí padli. Předpokládaný zájem potomků je patrný 
z nobilitace Antonie Zerbsové, vdově po plukovníkovi ze dne 24. listopadu 
1908. Oba synové byli důstojníci, generálmajor Gustav Zerbs byl velitelem 
8. horské brigády a generálmajor Alfred Zerbs velel 92. pěší brigádě.10

Katharina Zoglauerová, vdova po hejtmanu Franzi Zoglauerovi († 1844), 
byla se svým synem Arthurem a dcerou Herminou povýšena do šlechtického 

8  Podobně byli do knížecího stavu povyšováni někteří katoličtí (arci)biskupové.
9  Statisticky podchytil případy nobilitovaných vdov WITTING, J. B.: Statistik der 

Standeserhöhungen während der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. In: 
Festschrift zum fünfzigjärigen Regierungs-Jubiläum (1848–1898) Seiner kaiserlichen und 
königlichen apostolischen Majestät Franz Josef I. Wien 1898, s. 59–91, bohužel pro dobu 
do konce monarchie podobný přehled nemáme.

10  FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804–1918. 
Wien – Freiburg – Basel, č. 10627.
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stavu 15. dubna 1875, listinu obdržela 30. června téhož roku.11 Dne 4. ledna 
1907 povýšil František Josef I. na základě Nejvyššího rozhodnutí ze dne 2. 
prosince 1906 a na základě systematizovaného šlechtictví zemřelého Franze 
Hoffmanna († 1898) jeho vdovu a děti do šlechtického stavu a udělil jim erb.12

Počet nobilitovaných vdov vyvrcholil za 1. světové války.13 I z těchto 
náhodně vybraných případů je zřejmé, že mohlo trvat i léta, než nobilitace byla 
dovedena ke konci. Důležitá byla zřejmě okolnost, jak se synové zemřelého 
uplatnili v dospělém věku.

Zvláštní situace se vytvořila v Lombardsku a Benátsku. Tyto provincie, 
které byly na čas ztraceny ve prospěch Napoleonova Italského království, se 
v roce 1815 znovu vrátily k monarchii. Pro tuto oblast je chrakteristický značný 
počet šlechtických rodů a existence šlechtictví, které uznávaly městské rady 
jednotlivých měst. Tato šlechta měla často dubiózní původ z hlediska rakous-
kého šlechtického práva. Vídeňská vláda se snažila zmírnit svou neoblíbenost 
mnoha způsoby, jedním z nich bylo masové uznávání šlechtictví. Mezi osobami, 
jimž bylo šlechtictví uznáno, najdeme řadu vdov se sourozenci nebo dětmi. Dne 
27. listopadu 1816 byl italský šlechtický stav uznán Henriettě Visconti a jejímu 
bratru. Podobně dne 10. dubna 1816 byla nobilitována Eugenia Vitali, vdova po 
Giovannim Paravicini, a její tři děti.14

V seznamech nobilitací najdeme zajímavé příklady. Tak 17. dubna 1829 uznal 
císař vdově Julii Ferri šlechtický stav, udělený dánským králem a již dříve uznaný 
benátskou republikou. Známým příkladem civilní nobilitace může být případ 
Berty Zítkové, rozené Lippertové, vdovy po architektu Zítkovi v roce 1910.15 

Další dva případy jsou netypické. V roce 1891 byla do stavu svobodných 
paní povýšena Elizabeth Giskra, vdova po ministru Carlu Giskrovi († 1879), 
a její děti. Základem pro nobilitační řízení byla skutečnost, že zesnulý měl řád 
Železné koruny I. třídy. Podle stanov tohoto řádu mohl skutečně jeho nositel 
o nobilitaci požádat.

J. Županič upozornil na případ Henrietty Caroline von Minkwitz, manželky 
saského komořího Augusta von Minkwitze, která byla v roce 1872 povýšena 
do šlechtického stavu již jako vdaná žena. Základem nobilitace byl řád Železné 
koruny III. třídy, který byl udělen jejímu zesnulému otci Bernardu Vierhuffovi, 

11  FRANK-DÖFERING, P.: c. d., č. 10691. 
12  Tamtéž, č. 3461.
13  Tamtéž, č. 9593. 
14  Tamtéž, č. 4564, 4576. 
15  Tamtéž, č. 10678. 
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bývalému rakouskému honorárnímu konzulovi v Moskvě.16 V obou případech 
byla porušena zásada, že udělení řádu je nedědičné a nepřechází na potomky. 

Poslední, ale skutečně výjimečnou skupinu tvoří případy, kdy byli do 
šlechtické stavu povyšováni sourozenci.

Opět můžeme začít případem, na který upozornil J. Županič. Agnes 
a Adelunge Fennerovy z Fennebergu požádaly o povýšení do stavu svobod-
ných paní a dovolávaly se na statuta řádu Marie Terezie. Jejich děd Franz Filip 
Fenner (1759–1824) tento řád dostal za napoleonských válek. Kýžený titul 
dostaly 19. dubna 1917 „ze zvláštní milosti a jako dodatečné ocenění zásluh 
rytíře řádu Marie Terezie Franze rytíře Fennera z Fennebergu.“17

 Jen s výhradami můžeme hovořit o získání hraběcího stavu ženou. Anto-
nín Jan Dobřenský (1854-1900 v Gries v Tyrolsku) se roku 1887 se oženil 
s Annou Krakovskou Novohradskou z Kolovrat. Zanechal vdovu a dva malé 
syny, jejich poručníkem se stal Jan Václav Dobřenský (1841-1919) z chotě-
bořské větve rodu. Jan Václav, poslanec zemského sněmu Království Českého 
a dědičný člen panské sněmovny, byl 21. února 1906 povýšen do hraběcího 
stavu. Ten se postaral o to, aby byla současně Anna i s dětmi povýšena do 
hraběcího stavu.18 V tomto případě se jednalo o promyšlenou rodovou strategii, 
aby byly povýšeny jednotlivé větve rodu a rozhodující byly opět zásluhy muže.

Jen málo institucí mohla v monarchii vést žena. Když pomineme řeholní 
domy, musíme na prvém místě připomenout ústavy šlechtičen, které měly pečo-
vat o nezaopatřené dámy z šlechtických kruhů. Nejstarší z nich vznikl v Brně 
z nadace, kterou založila Johanka hraběnka Magnisová roku 1654. Existovaly 
v každé zemi Předlitavska, jen v rakouském Slezsku takový ústav chyběl. V je-
jich čele musela stát dáma s patřičným rodokmenem, ale ani to nestačilo. Císař 
Josef I. dne 22. září 1706 udělil abatyši ústavu U svatých andělů na Novém 
Městě Pražském úřední znak a přiznal jí knížecí stav. Rovněž představené 
Savojského ústavu šlechtičen ve Vídni byl 9. července 1772 přiznán knížecí 
stav. Podle některých autorů se jednalo o úřední nobilitaci19 podobnou kníže-
címu stavu některých (arci)biskupů v monarchii. 

16  ŽUPANIČ, J.: c. d., s. 135.
17  Tamtéž, s. 135.
18  ŘEZNÍK, M.: Potštejnská větev Dobřenských z Dobřenic. In: Východočeský sborník 

historický 4, 1994, s. 180. Anna Dobřenská se provdala 1919 za akademického malíře 
Konstantina Stuchlíka a žila s ním v Potštejně ve vile Meran.

19  KOTZ, W.: Ein Amtsadel für Frauen in Österreich. Adler, Zeitschrift für Genealogie und 
Heraldik 4. (XVIII.) Band, 1957, 8. Heft, s. 121–122. 
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V roce 1609 vznikla v Anglii instituce pro výchovu katolických šlechtic-
kých dívek, která se rozšířila i v habsburské monarchii pod názvem anglické 
slečny. V ústavech mohly být umístěny i nešlechtičny, obě skupiny však měly 
různé postavení, je to patrné i z oslovení. Šlechtičny byly slečny a nešlechtičny 
byly oslovovány jako panny. Pokud panna měla řídit slečny, vznikla složitá 
situace. Stalo se to v ústavu anglických slečen v Roveretu, kde se stala před-
stavenou Maria Mariacher, občanského původu. Tyrolský místodržící na to 
upozornil císaře Ferdinanda I. a představená byla dne 5. června 1848 povýšena 
do šlechtického stavu, dostala erb a přídomek z Friedensternu. Brandis se mohl 
opřít i o skutečnost, že již v dne 30. září 1822 byla nobilitována a obdařena 
erbem a přídomkem von Frommenburg Ludmilla Mally, představená ústavu 
anglických slečen v Praze.20 

A tak zbývají různé charitativní nebo edukativní instituce, které ovšem 
neměly takovou prestiž. Jen s jednou výjimkou. Na vídeňském předměstí 
Hernals byl ústav pro dívčí sirotky po důstojnících. Teoreticky tedy v něm 
mohly být umístěny i dívky šlechtického původu a zvyklosti vyžadovaly, 
aby v čele ústavu byla šlechtična. Dne 4. srpna 1905 (listina z 11. ledna 
1906) byli do šlechtického stavu povýšen hejtman August Rosig a jeho sestra 
Marie, vychovatelka a představená institutu v Hernalsu. Oba dostali přídomek 
z Ullrichtsthalu.21 Událost vyvolala další reakci. Dne 11. května 1907 bylo 
zástupkyni představené Elviře von Troilo povoleno, aby svůj cizí (italský) stav 
svobodných paní mohla užívat jako rakouský.22 Není snad nutno zdůrazňovat, 
že obě ženy byly neprovdané.

A tak zatím zůstává nobilitace Marie Rosigové jediným dokladem, kdy 
byla nobilitována žena za své zásluhy. Výzkum ovšem není ukončen a další 
podobné nálezy nejsou vyloučeny, nebude jich však mnoho.

Případ není bez zajímavosti. Navozuje totiž otázku, kde se mohly ženy 
profesionálně uplatnit, aby mohly vlastně získat zásluhy a případně o nobili-
taci či uznání šlechtictví požádat. Je možná překvapením, že tímto prostředím 
byla jen císařská armáda. V ní se spojily dvě okolnosti: možnost uplatnění žen 
a určitý smyl pro udržení tradic, který umožnil ženám se o nobilitaci ucházet. 
Můžeme předpokládat, že ženy, které v stejné době bojovaly za své právo 

20  GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, R.: „Ein Amtsadel für Frauen in Österreich.“ Adler, 
Zeitschrift für Genealogie und Heraldik 4. (XVIII.) Band, 1957, 11. Heft, s. 167.

21  FRANK-DÖFERING, P.: c. d., č. 7830.
22  Tamtéž, č. 9597.
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dosáhnout vysokoškolského vzdělání nebo se snažily získat ženám více práv, 
pravděpodobně o nobilitaci ani neusilovaly.23

Závěrem lze konstatovat, že ženy mohly za velmi omezených a ztížených 
podmínek nobilitace dosáhnout. K tomto kroku byly ovšem motivovány opět 
jako matky-vdovy, aby zajistily – jak jistě soudily – lepší podmínky pro uplat-
nění svých dětí. Nelze také nevidět, že pro ženy, které o lepší možnosti posta-
vení žen ve společnosti bojovaly, ztratila pravděpodobně císařská nobilitace na 
lesku.

23  Nejnověji k studiu žen viz ČADKOVÁ, K. – LENDEROVÁ, M. – STRÁNÍKOVÁ, J. 
(eds.): Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie 
(Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27. – 28. dubna 2006). Pardubice 2006.
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PATRIKKUNEC

Rodinný pôvod a vojenské činy majora francúzskej armády s uhorským 
pôvodom Jána Ladislava Polereckého (1748–1830), aktívneho účastníka 
americkej revolúcie, v minulosti sledovali iba dvaja historici – slovenský 
amatérsky historik Jozef G. Cincík, ktorý svoje zistenia publikoval v ame-
rickom exile v dvoch väčších štúdiách, a maďarský vojenský historik József 
Zachar, ktorý Polereckému zasvätil jednu erudovanú štúdiu.1 Na výsledky 
bádania J. Cincíka nadviazal v nedávnej dobe autor tejto štúdie, ktorý sa 
osobou majora Polereckého začal zaoberať v súvislosti s výskumom účasti 
uhorských a poľských dobrovoľníckych bojovníkov v americkej revolúcii. Pub-
likovaná bola štúdia opisujúca bojové aktivity majora Polereckého vo vojne 
amerických trinástich kolónií za nezávislosť, hodné pozornosti sú však aj 
jeho životné osudy po dobrovoľnom odchode z francúzskej armády a usídlení  
sa v USA.2

Major Ján Ladislav Polerecký sa narodil v roku 1748 v alsaskom meste 
Molsheim Andrejovi Polereckému (1700–1783), uhorskému emigrantovi, ktorý 
úspešne pôsobil vo francúzskej armáde ako majiteľ vlastného husárskeho 
pluku. Vojenskú kariéru si vybrali aj jeho dvaja synovia – starší František 
Andrej Filip (1737–1800?) a mladší Ján Ladislav. Kým František Andrej to 
dotiahol až na generála, Ján Ladislav sa po službe v radoch husárov Ladislava 
Berčéniho a André–Claude Chamboranta nechal v roku 1779 zlákať do légie  

1  CINCÍK, J. G.: Major Ján L. Polerecký a významní americkí činitelia. In: Jednota, 
Katolícky kalendár na obyčajný rok 1958. Middletown, Pa.: Prvá katolícka slovenská 
jednota, 1958, s. 50–72; CINCÍK, J. G.: O pôvode a rode majora Jána L. Polereckého 
(1748–1830). In: Literárny almanach Slováka v Amerike. Chicago, Ill.: Slovák v Ame-
rike, 1958, s. 31–56; ZACHAR, J.: Pollereczky János őrnagy az Amerikai forradalmi 
függetlenségi háborúban. In: Hadtörténelmi Közlemények, 27, 1980, č. 2, s. 293–310.

2  KUNEC, P.: Ján Ladislav Polerecký a jeho účasť v americkej revolúcii. In: Annales his-
torici Presovienses 6. Prešov 2006, s. 77–90.



128

zahraničných dobrovoľníkov vojvodu de Lauzun a v hodnosti majora sa zúčast-
nil od leta roku 1780 boja amerických kolónií za svoju nezávislosť od Veľkej 
Británie. Hoci pôsobil s najväčšou pravdepodobnosťou pri veliteľskom štábe, 
zúčastnil sa aj bitiek, konkrétne začiatkom júla 1781 pri pevnosti Kniphausen 
neďaleko New Yorku a taktiež pri obliehaní Yorktownu (VA) v priebehu októbra 
1781. Jeho morálny profil však nebol celkom bez poškvrny, pretože v novembri
1781 bol v zimnom tábore dislokovanom v Hamptone neďaleko Williamsburgu 
(VA) zatknutý a obvinený z dvadsiatich priestupkov voči zákonu a disciplíne 
v légii. Obvinenia hovorili o krádežiach a tajnom predaji koní, o spreneverení 
erárnych zásob a financií, a o prípadoch rabovania v osade Gloucester, ktorá
ležala oproti pevnosti Yorktown, na druhej strane rieky York.3 Pre svoje dobré 
vzťahy s majiteľom a veliteľom légie vojvodom de Lauzun bol však z väzenia 
prepustený a dňa 13. novembra 1781 opustil rady svojej jednotky, aby sa mohol 
odobrať do Francúzska.4 Ako naznačujú zápisky podplukovníka Claudea–Eti-
enna Hugaua, bol to odchod čiastočne vynútený z dôvodu problémov s disciplí-
nou, ktoré majora Polereckého sprevádzali v radoch Lauzunovej légie asi dlhší 
čas. Je však možné, že odišiel hlavne z dôvodu vyriešenia rodinných záleži-
tostí, o ktorých nemáme bližšie informácie. Hoci J. Cincík píše, že Polerecký 
odišiel v sprievode vojvodu de Lauzun do Paríža ako člen delegácie, ktorá 
mala kráľovi Ľudovítovi XVI. podať hlásenie o kapitulácii britských vojsk pri 
Yorktowne, z dátumu žiadosti o priepustku (11. 11. 1781) je zrejmé, že nemohol 
odcestovať spolu s ním, pretože Lauzun opustil brehy Ameriky už 24. októbra 
a do francúzskeho Brestu dorazil už po dvadsiatichdvoch dňoch plavby!5 
Major Polerecký opustil USA o niekoľko týždňov neskôr. Ako to opäť dokladá 
C. – E. Hugau, 13. novembra sa Polerecký vybral do Philadelphie, kde sa chcel 
na palube francúzskej lode L’Hermione dostať do Francúzska, ale napokon 
cestoval až po 16. novembri 1781 americkou obchodnou loďou, ako o tom 
podal Hugauovi správu markíz Jean-François de Chastellux.6 Nepodloženú 
hypotézu J. Cincíka o tom, že Polerecký bol pravdepodobne členom sprievodu 

3  Všetky obvinenia zverejnil vo svojich zápiskoch Polereckého spolubojovník z légie pod-
plukovník Claude-Etienne Hugau. Jeho zápisky publikoval vo forme diplomovej práce 
MASSONI, G. – A. (ed.): Détails intéressants sur les événements arrivés dans la guerre 
d‘Amérique. Hiver 1781 à 1782; Hampton, Charlotte, et suite. Besançon 1996, s. 71–79.

4  Tamže, s. 79.
5  CINCÍK, J.: Major, s. 53. Dátum Lauzunovho odchodu pozri v SCOTT, S. F.: From 

Yorktown to Valmy: The Transformation of the French Army in an Age of Revolution. 
Niwot 1998 (reprint 2003), s. 73.

6  MASSONI, G. – A.: c. d., s. 79 (prepísaný celý obsah listu J.-F. de Chastelluxa).
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vojvodu de Lauzun a zúčastnil sa spolu s ním slávnostného prijatia na dvore, 
odmietame. Je do veľkej miery diskutabilné, či by česť podania hlásenia o tak 
významnej udalosti, akou kapitulácia armády generála Charlesa Cornwallisa 
bola, pripadla (čo i len sprostredkovane) práve majorovi Polereckému.

Skôr ako na kráľovský dvor vo Versailles Polerecký mieril do rodného 
Alsaska. O tom, že v roku 1782 sa skutočne zdržiaval v Alsasku, svedčí vysta-
venie výpisu z matriky, ktoré sa zachovalo v americkom Národnom archíve vo 
Washingtone. Nesie dátum 30. mája 1782 a podpis molsheimského kňaza J.-J. 
Ganglossa.7 Tento výpis neskôr v USA Polerecký použil ako doklad o svojom 
pôvode pri opakovaných žiadostiach o priznanie vojenskej dôchodku.

Je pravdepodobné, že dovolenka Jána Ladislava Polereckého trvala pol 
roka, ako to bolo zvykom v radoch francúzskej armády. Po uplynutí tohto času 
sa major vrátil späť do USA k svojej bojovej jednotke. Zhodou priaznivých 
okolností vieme presne určiť čas jeho odchodu z Francúzska, pretože tentokrát 
určite cestoval v sprievode vojvodu de Lauzun. Nebol to však Lauzun, ktorý 
zaznamenal jeho meno vo svojich Pamätiach. Spoločnosť vojvodovi de Lauzun 
totiž robili ďalšie významné osoby z radov najvyššej aristokracie, ako bol napr. 
gróf Louis–Philippe de Ségur, syn ministra vojny, Charles–Louis–Victor, princ 
de Broglie, ktorý bol synom maršala de Broglie, Alexandre de Lameth, v čase 
francúzskej revolúcie aktívny politik, alebo barón de Montesquieu, vnuk sláv-
neho osvietenského filozofa. Práve zo spomienok vojvodu de Lauzun, grófa de
Ségur a princa de Broglie vieme o podrobnostiach cesty Polereckého späť do 
USA, hoci konkrétnu zmienku o jeho osobe na palube lode Gloire zanechal 
v úvode svojich spomienok na udalosti v Amerike iba princ de Broglie. V jeho 
spomienkach sa Polereckého meno uvádza v podobe Poleresky.8

7  CINCÍK, J.: O pôvode, s. 51–53 (fotokópia a prepis výpisu z matriky). Kópia originálu 
sa nachádza v pozostalosti J. Cincíka: Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice, Martin (ďalej len ALU SNK Martin), fond jednotlivín, sign. J 2821. Originál: 
National Archives, Washington, D.C., Record Group No. 15A – Revolutionary War 
Pensions; file of John L. Polereczky.

8  BROGLIE, prince de: Narrative of the Prince de Broglie 1782 (translated from the ori-
ginal manuscript by E. W. Balch). In: Magazine of American History with Notes and 
Queries. Vol. I Part I. New York – Chicago: A. S. Barnes & Co., 1877, s. 181 (fotokópia 
tohto publikovaného prameňa sa nachádza v Cincíkovej pozostalosti: ALU SNK Martin, 
fond Cincík, sign. 221 F17). Vyššie uvádzané fakty čerpáme taktiež z jedinej monografie 
o L. – P. de Ségurovi: APT, Leon: Louis-Philippe de Ségur. An Intellectual in a Revoluti-
onary Age. The Hague/Den Haag 1969.
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Účastníci plavby sa zhromaždili v prístave Brest už v prvej polovici apríla. 
Spoločnosť mladých aristokratov ale musela kvôli nepriaznivým vetrom a ang-
lickej blokáde prístavných miest čakať viac ako päť týždňov na možnosť vyplá-
vať. Napokon 19. mája fregata o tridsiatichšiestich delách s názvom Gloire 
(Sláva) vyplávala na šíre more, ale hneď sa dostala do silnej búrky a musela sa 
opäť stiahnuť do prístavného mesta Nantes. Gloire sa následne plavila pozdĺž 
západného francúzskeho pobrežia až do Rochefortu, kde sa k nej pripojila 
ďalšia fregata Aigle (Orol).9 Pravdepodobne až tu na palubu Gloire pristúpil 
J. L. Polerecký (keďže ešte 30. mája musel byť v Molsheime, čo nám dokladá 
zachovaný odpis z matriky). Obidve fregaty opustili Francúzsko napokon až 
14. júla 1782, dva mesiace po vyplávaní z Brestu!10

Druhá plavba do Ameriky bola ďalším dobrodružstvom v Polereckého 
živote. Obe lode sa začiatkom augusta na niekoľko dní zastavili na ostrove 
Terceira v Azorskom súostroví, aby nabrali zásoby potravín a vody a zároveň 
ponechali cestujúcim chorým na morskú chorobu istý čas na zotavenie. Je 
možné, že na pôdu ostrova vkročil aj major Polerecký. Už pri brehoch Ameriky 
sa stretli s anglickou loďou Hector (74 diel), s ktorou zviedli 4. a 5. septembra 
boj, ktorý si na francúzskej strane vyžiadal viac ako 30 mŕtvych a zranených.11 
Je nepochybné, že tohto boja sa zúčastnil aj Polerecký, ale konkrétne potvrde-
nie tohto faktu v prameňoch chýba. O týždeň neskôr sa pri ústí rieky Delaware 
stretli s ďalšími britskými loďami. V snahe uniknúť pred presilou narazila loď 
Aigle na plytčinu. Gloire sa podarilo uniknúť k marylandským brehom a tu 
sa cestujúci narýchlo vylodili 13. a 14. septembra na pevninu, spolu s dvomi 
miliónmi livrov, ktoré Francúzi viezli hlavnému americkému vojenskému vele-
niu. Pozemnou cestou potom došli do Philadelphie a následne 26. septembra 
do veliteľského tábora generála grófa de Rochambeau v Peekshill, severne od 
New Yorku. 

Nevieme, či sa s vojvodom de Lauzun do New Yorku dostal aj major Pole-
recký, ale je to veľmi pravdepodobné, pretože sprevádzal vojvodu de Lauzun ako 

9  Opis celej cesty zanechal vo svojich memoároch aj L. P. de Ségur. Z nich čerpal informá-
cie autor jeho životopisu APT, L.: c. d., s. 31–36.

10  O ceste späť do Ameriky stručne píše aj vojvoda de Lauzun v závere svojich Pamätí. 
LAUZUN, D. de: Mémoires. Paris 1906, s. 154–155; prípadne porovnaj s poľským pre-
kladom: LAUZUN, D. de: Pamiętniki. Warszawa 1976, s. 194–197. V prípade dátumu 
opustenia francúzskych brehov udáva dátum 14. júla. LAUZUN, D. de: c. d., s. 196. S. F. 
Scott udáva, že to bolo až 15. júla. SCOTT, S. F.: c. d., s. 96–97.

11  Tamže, s. 97. Apt píše, že sa toto stretnutie odohralo až 11. septembra a že Francúzi 
dokonca loď Hector obsadili. APT, L.: c. d., s. 34.
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člen jeho suity. Naďalej bol totiž v činnej vojenskej službe. To sa ale už čoskoro 
zmenilo. Major Polerecký sa na jeseň toho roku náhle rozhodol opustiť službu 
v armáde. V Národnom archíve vo Washingtone sa zachovala potvrdenka o dob-
rovoľnom odchode majora Polereckého z radov Lauzunovej légie, ktorú spísal 
vojvoda de Lauzun dňa 1. októbra 1783 vo Philadelphii.12 Je tu ale zjavná nezrov-
nalosť: Polereckého žiadosť o prepustenie z radov francúzskeho vojska nemohol 
podpísať Lauzun vo Philadelphii v októbri 1783, keď sa v tom čase nachádzal 
už vo Francúzsku!13 Navyše v biografickom hesle uvedenom v práci G.–A.
Massoniho sa uvádza, že meno Jána Ladislava Polereckého po jeho návrate do 
USA nefiguruje v záznamoch Lauzunovej légie a dokonca, že „v novembri 1782 
je jeho post uvádzaný ako prázdny vďaka demisii“ (sic!).14 Predpokladáme, že 
Lauzun potvrdenku spísal už na jeseň roku 1782 vo Philadelphii (alebo v New 
Yorku s uvedením Philadelphie ako miesta podpisu) a v danej listine ide o omyl 
či nepresnosť, alebo – čo by však mohlo vrhať nepekné svetlo na samotného 
Polereckého – išlo o potvrdenie umelo vyrobené, sfalšované, v ktorom jeho 
autor navyše urobil faktografickú chybu. Momentálne nevieme záhadu chybného
dátumu na prepúšťacej listine uspokojivo objasniť.

Je ale takmer isté, že koncom roku 1782 sa Polerecký už ku svojej légii 
nevrátil. Vojaci légie trávili zimu 1782/1783 vo Wilmingtone, štát Delaware. 
Väčšina príslušníkov Rochambeau–ovho zboru opustila Ameriku už koncom 
decembra 1782 a v roku 1783 očakávali svoj odsun z Ameriky aj poslední muži 
Lauzunovej légie. Lauzun so svojimi husármi odišiel medzi poslednými dňa 
11. mája a do francúzskeho Brestu dorazil už 11. júna.15 V čase pred odchodom 
jednotiek do Francúzska sa množili dezercie z jednotlivých plukov a tiež žiadosti 
o odchod z činnej služby. Aj z Lauzunovej légie, ktorá jediná ostala v Amerike 

12  Originál: National Archives, Washington, D.C., Record Group No. 15A – Revolutionary 
War Pensions; file of John L. Polereczky. Fotokópia tohto prameňa sa nachádza aj v Cin-
cíkovej pozostalosti: ALU SNK Martin, fond jednotlivín, sign. J 2826. Prepis uverejnil 
CINCÍK, J.: Major, s. 52.

13  GONTAUT BIRON, R. de: Le Duc de Lauzun (1747–1793). Un célèbre méconnu. Paris 
1937, s. 171–172.

14  „Le nom du major Polleresky n’apparait plus cependant dans les revues de la Légion; 
en novembre 1782, son poste est déclaré vacant par démission de M. de Polleresky.“ 
MASSONI, G.-A.: c. d., s. 70. V slovníku francúzskych dôstojníkov, ktorý zostavil 
Gilbert Bodinier, sa o ukončení jeho služby nehovorí nič konkrétne: BODINIER, G.: 
Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant la 
guerre d’Indépendance 1776–1783, suivi d’un Supplément à Les Français sous les treize 
étoiles du commandant André Lasseray. Paris–Vincennes 1983, s. 385.

15  GONTAUT BIRON, R. de: c. d., s. 171; LAUZUN, D. de: c. d., s. 200.
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po odchode hlavnej armády do Západnej Indie, vystúpilo tesne pred jej odcho-
dom do Francúzska mnoho dôstojníkov a radových vojakov. Len 1. mája 1783 
vystúpilo z légie 35 mužov.16 Mnohým vojakom totiž vypršala osemročná doba 
viazanosti a rozhodli sa ostať v USA.17 Je zaujímavým faktom, že podaktorí 
sa do Severnej Ameriky vrátili neskôr, po odchode z armády v priebehu rokov 
1783–1791.18 Hoci nevieme, kde sa Polerecký v tomto období zdržiaval, vieme, že 
sa rozhodol taktiež zostať v mladej americkej republike. Je veľmi pravdepodobné, 
že o stálom usídlení sa v USA uvažoval už vo chvíli, keď žiadal o prepustenie 
z légie vojvodu de Lauzun, v ktorej strávil štyri roky svojho života.

Nevieme zatiaľ nič bližšie o dôvodoch, ktoré viedli Jána Ladislava Pole-
reckého k rozhodnutiu nevrátiť sa viac do rodného Alsaska. Je možné, že jeho 
manželka v čase jeho odchodu do Ameriky už nežila, ale určite na neho čakalo 
niekoľko jeho detí. Navyše v roku 1782 ešte stále žil jeho otec Andrej Polerecký 
(1700–1783) a matka Marie Françoise Marguerite de Hasselt (1713–1796), brat 
František Andrej bol v tom čase guvernérom alsaského mestečka Rosheim. 
Zohrali v tomto prípade úlohu rodinné záležitosti alebo skôr súkromné zámery 
bývalého majora? Ani na túto otázku nepoznáme ešte definitívnu odpoveď.

J. Cincík tvrdí, že po odchode z légie sa Polerecký v roku 1783 zdržiaval 
v prístavnom meste Boston (MA), kde žil z prostriedkov ušetrených zo svojich 
vojenských žoldov.19 Poľsko-americký historik M. Haiman uvádzal, že vo Fran-
cúzsku bol zapísaný na zoznam poberateľov výsluhového dôchodku vo výške 
100 louisdorov (louis d’or = 24 livrov) ročne, ktorú mal dostávať až do vyhlá-
senia proklamácie Napoleona Bonaparta o návrate emigrantov do Francúz-
ska.20 Je zrejmé, že v počiatkoch svojho pobytu v Amerike nejaké finančné

16  SCOTT, F. S.: c. d., s. 107.
17  Už po porážke Britov pri Yorktowne sa rozhodlo tridsať francúzskych vojakov vystúpiť 

z armády s právom na výsluhový dôchodok, pričom ôsmi z nich sa rozhodli poberať ho 
v Amerike, teda ostať v novej domovine. Ako príklad uvádza S. F. Scott seržanta delost-
relectva Jeana–Baptistea Poulnota, ktorý sa po dvadsiatichpiatich rokoch služby rozhodol 
opustiť armádu vo Williamsburgu, Va., s ročnou penziou 262 livrov. SCOTT, S. F.: c. d., 
s. 84.

18  S. F. Scott uvádza údaj Roberta A. Seliga, že z regimentu Royal Deux–Ponts sa po návra-
te do Európy a po odchode z armády v rokoch 1783–1791 rozhodlo do Ameriky vrátiť 
60–80 dôstojníkov tohto regimentu. SCOTT, S. F.: c. d., s. 106.

19  CINCÍK, J.: c. d., s. 58.
20  „He was entitled to a pension from the King of France of 100 louis d’or per annum, until 

the proclamation of Napoleon I. In consequence of the proclamation, and of his failure to 
return to France, he was deprived of his pension, and his property to a large extent was 
confiscated…“ HAIMAN, M.: Poland and the American Revolutionary War. Chicago 
1932, s. 85.
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prostriedky mal, pretože bez týchto by v USA nemohol prežiť. Ale bývalý 
vojak a šľachtic sa prekvapivo rozhodol zabezpečiť sa do budúcnosti kúpou 
malej farmy, na ktorej by mohol samostatne hospodáriť. Ako uvádza J. Cincík, 
všetko nasvedčuje tomu, že k myšlienke usadenia sa na americkej pôde ho 
priviedli dve významné postavy americkej armády, s ktorými sa spoznal pri 
obliehaní Yorktownu – išlo o generálov Benjamina Lincolna a Henryho Dear-
borna.21 Cincík doslova uvádza, že Lincoln mu sprostredkoval kúpu vhodného 
pozemku.22 Známosť a priateľský styk – aspoň na základe vzájomnej docho-
vanej korešpondencie – s týmito vysokými predstaviteľmi americkej republiky 

21  Benjamin Lincoln sa narodil v Hinghame, Massachusetts, v roku 1733. Bol farmárom 
a držiteľom menších lokálnych úradov. V rokoch 1755–1776 pôsobil taktiež v miestnej 
milícii, v roku 1772 sa stal podplukovníkom, v 1776 brigádnym generálom a taktiež veli-
teľom všetkých oddielov kolónie Massachusetts. Po odchode Britov z Bostonu sa Lincoln 
pripojil ku generálovi Georgeovi Washingtonovi v New Yorku a bol menovaný za gene-
rálmajora. V septembri 1778 bol Lincoln menovaný za veliteľa Južnej armády (Southern 
Department Commander). Nepodarilo sa mu však dobyť späť Georgiu a napokon sa 
musel vzdať anglickej presile v Charlestone 12. mája 1780. Za porážku pri Charlestone 
bol kritizovaný, ale nebol braný na zodpovednosť. Po vyslobodení zo zajatia (výmenou 
za zajatých Angličanov) sa rýchlo vrátil k Washingtonovej hlavnej armáde a postupoval 
s ňou na juh do Virginie. Bojoval aj pri Yorktowne a z poverenia Washingtona prijal kapi-
tuláciu generála Cornwallisa. Po vojne ostal činný vo verejných funkciách až do svojho 
penzionovania v roku 1809. V rokoch 1781 až 1783 bol štátnym sekretárom vojny, v roku 
1788 nakrátko zástupcom guvernéra štátu Massachusetts a od roku roku 1789 bol výber-
com ciel a daní v Bostone. Zomrel v Bostone v roku 1810. American National Biography. 
Eds. CARNES, M. C. – GARRATY, J. A. New York – Oxford 1999, vol. 13, s. 673–674 
(heslo Lincoln Benjamin).

   Henry Dearborn sa narodil v roku 1751 v Hamptone, štát New Hampshire. Pred 
revolúciou bol lekárom. Zúčastnil sa väčšiny významných bitiek revolúcie – od bojov pri 
Bunker Hille, cez expedíciu roku 1775 do Kanady, až po boje pri Saratoge, Monmouthe 
a Yorktowne. V revolučnej armáde rýchlo postupoval v hodnostiach, až sa stal podplu-
kovníkom. Počas pôsobenia v armáde si viedol denník, ktorý je hodnotným dokladom 
o najvýznamnejších vojnových ťaženiach. Po ukončení vojny za nezávislosť sa stiahol 
do súkromia, ale po čase opäť vstúpil do verejných služieb. V rokoch 1790 až 1793 bol 
maršalom dištriktu Maine (v tom čase súčasť štátu Massachusetts), od roku 1793 do 1797 
reprezentoval Massachusetts v Kongrese, za prezidenta Thomasa Jeffersona bol štátnym 
sekretárom vojny (1801–1809). V roku 1812 sa ako senior major general zapojil do bojo-
vých operácií vojny proti Britom a pokúsil sa niekoľkokrát neúspešne vpadnúť do britskej 
Kanady. Pre svoje bojové neúspechy bol v lete roku 1813 odvolaný z velenia prezidentom 
J. Madisonom. V rokoch 1822–1824 bol americkým vyslancom v Portugalsku. Po návrate 
z Európy sa utiahol do súkromia. Zomrel v mestečku Roxbury v štáte Massachusetts 
6. júna 1829. Tamže, vol. 6, s. 299–301 (heslo Dearborn Henry).

22  CINCÍK, J.: The Slovaks Were There: Major John L. Polerecký Fought for America’s 
Independence. In: Slovakia, VII, 1957, No. 3–4 (Sept. – Dec.), s. 86.
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pokladáme za veľmi zaujímavý fakt v biografii Jána Ladislava Polereckého
a svedčia o tom, že major Polerecký nebol len jedným z mnohých zahraničných 
bojovníkov, práve naopak – poznal sa s vplyvnými ľuďmi z vysokých vojen-
sko-politických kruhov, a tieto známosti vedel využiť pre svoj prospech. Svedčí 
to do istej miery aj o jeho schopnosti ľahkého nadväzovania priateľstiev, či 
daru získavania sympatií, k čomu bolo zapotrebné mať istú dávku inteligencie, 
espritu a spoločenského taktu, ktoré koniec-koncov u bývalého majora zazna-
menali aj jeho súčasníci.

Je pravdepodobné, že s obidvomi generálmi sa Polerecký zoznámil počas 
obliehania Yorktownu v októbri roku 1781, keď pôsobil ako kuriér (styčný 
dôstojník) v štábe vojvodu de Lauzun. Polerecký mal určite viackrát možnosť 
stretnúť sa aj s americkými veliteľmi a nadviazať s nimi priateľské vzťahy. Na 
tie sa potom odvolával vo svojej korešpondencii s Dearbornom a Lincolnom.23 
Zdá sa, že k roku 1783 boli jeho jedinými americkými známosťami s istou 
mierou vplyvu. A skutočne mu pomohli.

Práve v čase, keď sa bývalý major rozhodol usadiť v Amerike, aj obaja 
generáli sa rozhodli vrátiť sa k civilnému životu. Dearborn si zakúpil v júni 
1784 farmu v Monmouthe, v dištrikte Maine, ktorý v tom čase patril pod štát 
Massachusetts (do únie vstúpil Maine ako 23. štát v roku 1820). Generál Lin-
coln sa po ukončení vojny za nezávislosť začal venovať podnikaniu s nehnu-
teľnosťami, tiež v oblasti dnešného štátu Maine. A bol to asi skutočne generál 
Benjamin Lincoln, ktorý Polereckému poradil pri výbere pozemku, pomohol 
osadiť sa v Maine a kúpiť si tam malú farmu. Prostredníctvom istého Johna 
Woarta z Bostonu si začiatkom roku 1785 Polerecký kúpil od Louisa Cavaliera 
v lokalite Pownalborough, ležiacim medzi riekami East a Kennebeck, 40 akrov 
pôdy.24

Do tohto prostredia Polereckého ťahalo aj z iného dôvodu – Polerecký 
spočiatku totiž nehovoril po anglicky. V okolí osady Pownalborough žili pre-
važne francúzski osadníci, z istej časti pravdepodobne hugenotskí emigranti. 

23  O korešpondencii J. L. Polereckého s pánmi Lincolnom a Dearbornom, ktorá by bola 
neúradného charakteru, síce nemáme priame doklady, ale J. Cincík sa domnieval, že si 
písali a dokonca aj osobne stretali v mestečku Dresden, kde Polerecký od roku 1785 žil. 
J. Cincík píše, že z neďalekého Monmouthu chodieval Polereckého navštevovať Henry 
Dearborn. Miestom stretnutí bol podľa Cincíka Old Court House v Dresden, vtedy jediná 
reprezentatívna budova v tejto osade, ktorá slúžila aj ako miestna radnica. CINCÍK, J.: 
c. d., s. 62.

24  Tamže, s. 58. Týchto 40 akrov pôdy musel 8. júna 1786 Polerecký založiť pánovi 
Le Mercierovi, čo by dokladalo jeho zlú finančnú situáciu v tom období. ALLEN, Ch. E.: 
A History of Dresden. Maine 1931 (reprint Lewiston 1977), s. 429.
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Medzi nimi sa Francúz Polerecký mohol ľahšie pohybovať a v rodine jedného 
z nich si našiel aj manželku. Druhýkrát sa oženil s Nancy Pushardovou (v pra-
meňoch uvádzaná aj ako Pochard) 22. júna 1785.25 Nancy bola najmladším 
dieťaťom francúzskeho prisťahovalca Jeana Pocharda, ktorý bol tkáčom a po-
chádzal z lokality Chenebier vo Francúzsku (blízko mesta Belfort, neďaleko 
švajčiarskych hraníc). Nancy sa narodila už v Amerike asi v roku 1765. Doklad 
o uzatvorení nového manželstva Jána Ladislava Polereckého sa zachoval aj 
v archívoch rodného Molsheimu. Ako uvádza jeho objaviteľ maďarský bádateľ 
Ferenc Tóth, vyplýva z neho, že v Amerike prestúpil pred uzatvorením nového 
manželstva na protestantizmus.26 O tom, že sa oženil napriek trvaniu jeho 
prvého manželstva, uzatvoreného vo Francúzsku v roku 1772, ako udáva Tóth, 
však pochybujeme.

Polerecký nemal z druhého manželstva len sedem detí, ako to uvádza 
J. Cincík, ale deväť.27 Postupne sa narodili dcéry Nancy (1786) a Lucy (1789; 
vydatá Kidder), synovia John (1794), Daniel (1796), Francis (1802–1828), 
Edmund, Frederick, a napokon ešte dve dcéry Mary a Elisabeth. Manželka 
Nancy zomrela vo vysokom veku 85 rokov, teda v roku 1850 v lokalite Dres-
den, ktorá vznikla oddelením od Pownalboroughu v roku 1794. Potomkovia 
Jána Ladislava Polereckého vymreli po meči asi roku 1891 (Daniel, syn Johna 
Polereckého).28

Čo sa týka vzťahu Polereckého ku svojej francúzskej rodine v rodnom 
Molsheime, pre absenciu relevantných prameňov je nemožné vyjadriť sa zatiaľ 
k tejto otázke. Na základe dvoch listov, ktoré publikoval amatérsky genealóg 
Josef Bada, a ktoré sa pripisujú Polereckého dcére Louise, môžeme dedukovať, 
že dvoch synov (André Antoine Ladislas François, narodený 1775, Jean Bap-
tiste Frédéric, narodený 1777) zabezpečil umiestnením v armáde a dcéru zveril 
do kláštornej opatery.29 Louise uvádza, že vo veku piatich rokov stratila matku, 
ako osemročná sa navždy musela rozlúčiť so svojím otcom (teda roku 1782) 

25  Presný dátum svadby uvádza len HAIMAN, M.: c. d., s. 85.
26  TÓTH, F.: Ascension sociale et identité nationale. Intégration de l’immigration hong-

roise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692–1815). Budapest 2000, 
s. 81–82 (autor cituje prameň – Archives Départementales du Bas-Rhin, Strasbourg, série 
E 5644).

27  Porovnaj údaj v ALLEN, Ch. E.: c. d., s. 446. (CINCÍK, Jozef G.?): The Slovaks Were 
There…, s. 87.

28  CINCÍK, J.: c. d., s. 71.
29  BADA, J.: Korespondence Charlesa Gabriela de Baddy a hraběnky Louisy Polereczké. 

In: Genealogicko–heraldický hlas, V., 1995, č. 2, s. 30–39.
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a po smrti starého otca Andreja Polereckého (v roku 1783) bola pravdepodobne 
proti svojej vôli rodinou vydatá a narodilo sa jej niekoľko detí, ktoré spomína 
v uvedených listoch. Ján Ladislav Polerecký sa so svojimi deťmi z prvého man-
želstva už nikdy nestretol a pravdepodobne sa o ich osud ani príliš nezaujímal 
(aspoň o tom neexistuje žiadny doklad).

Prekvapivým zistením je ale fakt, že už v roku 1789 sa za mladším bratom 
do Ameriky vypravil František Andrej Polerecký. Ako uvádza J. Zachar, Fran-
tišek Andrej bol v 70–tych a 80–tych rokoch poverovaný francúzskou vládou 
rôznymi diplomatickými úlohami, ktoré ho zaviedli aj do amerických koló-
nií.30 J. Zachar uvádza znenie potvrdenky, v ktorej František Andrej k 1. marcu 
1789 potvrdzuje prebratie 300 libier od vlastného brata Jána Ladislava.31 Neboli 
to ale iba politické, či diplomatické, záležitosti, ktoré zblížili oboch bratov. Ako 
sa zdá, František Andrej mal obchodníckeho ducha a rozhodol sa investovať do 
pôdy na severoamerickom kontinente, presnejšie vo francúzskej kolónii Saint-

-Domingue, teda na území dnešnej Haitskej republiky. L. Schlaefli vo svojej
biografickej štúdii o jednotlivých členoch rodiny Polereckých stručne uvádza,
že František investoval po emigrácii z Francúzska v roku 1791 aj do pozem-
kov v kolónii Saint-Domingue.32 František tam mal kúpiť rozsiahle plantáže, 
o ktoré však prišiel už v nasledujúcom roku, keď sa na ostrove vzbúrili tisícky 
otrokov pod vedením Toussainta-Louvertura (1743–1804). Pod vplyvom uda-
lostí a myšlienok francúzskej revolúcie republikánsky a rovnostársky naladení 
otroci zaberali rozsiahle plantáže, a tak bol František Andrej ako francúzsky 
aristokratický plantážnik nútený opustiť aj kolóniu Saint-Domingue. Asi 
v roku 1792 teda opäť prišiel za bratom Jánom Ladislavom do blízkych Spo-
jených štátov amerických. Dokladajú to obvinenia obuvníckeho majstra Petera 
Pocharda z novembra 1792 a januára 1793 z toho, že bratia neuhradili načas 
opravu obuvi.33

Zdá sa, že z revolučného Francúzska, ktoré sa v auguste 1792 preme-
nilo na republiku, utiekol František Andrej s celou svojou rodinou, pretože 
jeho syn Karol Armand (narodený v roku 1767) sa spomína vo francúzskych  

30  Podrobnejšie sa však o nich nezmieňuje. ZACHAR, J.: c. d., s. 307.
31  ZACHAR, J.: c. d., s. 307. Tento prameň cituje pôvodne ALLEN, Ch. E.: c. d., s. 443. 

Originál potvrdenky sa nachádzal v archívoch okresu Lincoln (v texte Ch. E. Allena 
odkaz na citáciu originálneho prameňa).

32  SCHLAEFLI, L.: Notes complémentaires sur les familles des Hongrois établis à 
Molsheim. In: Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs 
1995. Molsheim 1995, s. 96.

33  ALLEN, Ch. E.: c. d., s. 443.
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prameňoch ako emigrant. Nevieme však, či k Jánovi Ladislavovi prišiel Fran-
tišek Andrej aj so svojou rodinou, alebo len sám.34 Vieme, že pobyt brata Jána 
Ladislava finančne dosť zaťažoval, na čo sa sťažoval vo svojej korešpondencii
ešte v dvadsiatych rokoch 19. storočia. Napokon sa František Polerecký vrátil 
do krajiny svojich predkov – do Uhorska, kde umrel niekedy po roku 1800 
v malej dedinke Bacúrov (leží neďaleko Zvolena), ktorú kúpil ešte v roku 
1787.35 Aj tento nákup nehnuteľnosti v Uhorsku svedčí o pozoruhodných 
obchodných aktivitách francúzskeho generála. Zároveň nám jeho viacnásobné 
cesty do Severnej Ameriky potvrdzujú fakt, že medzikontinentálne cesty boha-
tých súkromníkov neboli v druhej polovici 18. storočia už ničím neobvyklým. 
Mnohí aristokrati, ale napríklad aj vedci a rôzni dobrodruhovia, takí príznační 
pre 18. storočie, sa pokladali za obyvateľov sveta a nezvyčajne veľa cestovali. 
Cestovanie a medzinárodné obchodné aktivity (v prípade Františka Andreja 
nákup pozemkov v kolónii Saint-Domingue), ako typické znaky modernity, 
môžeme teda sledovať a doložiť aj u potomkov uhorskej emigrantskej šľachty.

Významnou udalosťou v živote Jána Ladislava Polereckého bolo získa-
nie amerického občianstva. Bolo mu priznané rozhodnutím Kongresu štátu 
Massachusetts 21. novembra roku 1788, teda po šiestich rokoch trvalého pobytu 
v USA. Doklad o jeho naturalizácii je podpísaný samotným guvernérom štátu 
Massachusetts Johnom Hancockom (1737–1793), ktorý bol jedným z hlavných 
strojcov americkej revolúcie a taktiež jedným zo signatárov Deklarácie nezá-
vislosti USA.

Bývalý major francúzskej armády sa veľmi rýchlo naučil po anglicky (hoci 
nie celkom plynulo a gramaticky správne), čo mu umožnilo uchádzať sa o lokálne 
a neskôr aj o vyššie verejné funkcie v rozrastajúcom sa administratívnom aparáte 
mladej americkej republiky. Je pravdepodobné, že k niektorým vyšším funkciám 
mu dopomohli jeho známi, Henry Dearborn a Benjamin Lincoln. Spočiatku 
však začínal v drobných lokálnych úradoch. Vieme, že už v roku 1789 sa Pole-
recký stal v Pownalborough správcom verejných pasienkov (hogreeve), neskôr  

34  Či bol dôvodom pre útek z krajiny pokus Františka Andreja uskutočniť druhý únos kráľa 
Ľudovíta XVI. s kráľovnou, ako to udáva J. Cincík, je zatiaľ nedokázané. Cincík doslova 
píše: „… po nepodarenom úteku francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. s kráľovnou Máriou 
Antoinettou a aj s rodinou do Varennes (20. – 21. júna 1791) sa [František] znova pokúsil 
s niektorými dôstojníkmi husárskeho regimentu Chamborant dopomôcť k úteku fran-
cúzskej kráľovskej rodiny. Takýto plán grófa generála [Františka] Andreja Polereckého 
z Polerieky bol ale vyzradený a on si sám musel svoj život zachrániť útekom do Ameriky 
k svojmu mladšiemu bratovi.“ CINCÍK, J.: c. d., s. 65.

35  SEGEŠ, V.: Francúzsky generál František Polerecký. In: Obrana, XII, 2004, č. 22, s. 21.
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správcom zatúlaných a obecných domácich zvierat (pound keeper), a napo-
kon správcom ciest (surveyor of highways).36 Po odčlenení a premenovaní západ-
nej časti mesta Pownalborough na mestečko Dresden v roku 1794 sa Polerecký 
stal prvým tajomníkom mesta (town clerk) s notárskymi právomocami.37 Funk-
ciu zastával v období od leta roku 1794 do marca 1796. Viedol tu matriku, vydá-
val sobášne listy a overoval listiny. S pomocou svojich protektorov sa dostal aj 
do vyšších funkcií. Keď sa v auguste roku 1790 Henry Dearborn stal vojenským 
maršalom (military marshal), či veliteľom, dištriktu Maine, ustanovil priateľa 
Polereckého za svojho zástupcu (deputy marshal). Z tejto funkcie sa Polerecký 
zúčastnil ako sčítací komisár (census commissioner) sčítania obyvateľstva 
v tomto dištrikte. Zaujímavým dokladom tejto činnosti je jeho rukopisná mapka 
juhovýchodného pobrežia dnešného štátu Maine, v ktorej zakreslil svoju cestu 
vykonanú s cieľom získať požadované štatistické údaje.38 Aj dnes sa dá verne 
rekonštruovať cesta, ktorú Polerecký absolvoval vo funkcii sčítacieho komisára.

Zdá sa ale, že napriek postu mestského notára a intenzívnemu farmár-
čeniu sa Polerecký dostal do veľmi zložitej finančnej situácie a jeho skromné
príjmy nepostačovali pre rozrastajúcu sa rodinu. O zhoršujúcich sa pomeroch 
nepriamo svedčí už zmienený fakt, že bratova návšteva (s rodinou?) výrazne 
zasiahla do krehkej rovnováhy príjmov a výdavkov domácnosti Jána Ladislava.

Z dôvodu, aby zlepšil svoje finančné pomery, uchádzal sa v roku 1796
o miesto strážcu majáka na ostrove Seguin, neďaleko od mainského pobrežia.39 
Polerecký post za pomoci B. Lincolna skutočne koncom marca 1796 získal 
a ako prvý strážca majáku vykonával službu poctivo až do roku 1802, kedy 
sa vzdal tohto postu. O jeho živote na ostrove Seguin vieme z dochovaných 
listov, ktoré písal generálovi Lincolnovi, v tom čase výbercovi ciel v prístave 
Boston.40 Istý čas mu na ostrove robil spoločnosť jeho švagor Christopher 

36  CINCÍK, J.: c. d., s. 62. Cincík zjavne čerpal z diela ALLEN, Ch. E.: c. d., s. 407–409 
(na týchto stranách sa opisujú zasadnutia mestskej rady a pridelenie jednotlivých mest-
ských funkcií).

37  Tamže, s. 440–441.
38  Originál uložený v Morristown National Historical Park, Morristown, New Jersey, USA – 

Lloyd W. Smith Collection # 1535 (Common–place book of John L. Polereczky). Na rube 
mapy je Polereckého zápis: „Road I traveled when I took enumeration of the people.“ 
(Cesta, ktorú som prešiel, keď som spočítaval ľudí).

39  Ostrov Seguin leží na pobreží Maine v blízkosti ústia rieky Kennebeck do Atlantického 
oceánu. Maják, ktorý bol pôvodne drevený, bol postavený v roku 1795. Roku 1819 bola 
pristavaná murovaná veža. Dodnes slúži svojmu účelu.

40  Kópie všetkých listov, uložených dnes v National Archives vo Washingtone, možno nájsť 
v pozostalosti J. Cincíka: ALU SNK Martin, fond Cincík, sign. 221 F18.
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Pushard. Nie vždy však bola táto koexistencia bezproblémová. Legendy, ktoré 
si v Dresden vypočul začiatkom 20. storočia miestny historik Ch. E. Allen tvr-
dili, že mladší Christopher si rád vypil zo súdkov naplnených alkoholom, ktoré 
zo stroskotaných lodí na ostrov vyplavovali vlny. Častokrát tiež svojvoľne opú-
šťal ostrov vo vetchom člne, aby sa stretol so svojím dievčaťom.41 Ján Ladislav 
vykonával svoju službu svedomito, robil dokonca aj prácu navyše – napríklad 
odstránil náletovú vegetáciu, za čo mu bola vyplatená odmena 150 dolárov. Za 
svoju náročnú službu mal plat 300 dolárov ročne.42 Napriek pravdepodobne 
vyššiemu príjmu sa Polerecký napokon rozhodol opustiť nehostinný ostrov. 
Ako svedčia záznamy z Dresden, už v roku 1802 sa vzdal postu strážcu a vrá-
til sa do Dresden. V roku 1805 sa vracia do bývalej funkcie tajomníka (town 
clerk), ktorú následne nepretržite vykonával celých dvadsaťtri rokov až do 3. 
marca 1828.

O tom, že Ján Ladislav Polerecký bol pravdepodobne veľmi vzdelaným 
človekom, nesvedčí iba nešťastné obvinenie, spomínané podplukovníkom 
Hugauom (krádež kníh z domácej knižnice v Gloucesteri), ale najmä jeho 
úradné a súkromné písomnosti, ktoré sa do dnešných čias zachovali. Všetky 
sú písané v angličtine, čo tiež svedčí o jeho intelekte, pretože po anglicky sa 
naučil pomerne rýchlo, i keď nie dokonale. Anglický jazyk však ovládal do 
tej miery, že bol schopný ujať sa pomerne náročnej funkcie mestského notára. 
V tejto funkcii napísal stovky strán rôznych aktov. Ale o jeho inteligencii 
a vtipe svedčia najmä dokumenty súkromnej povahy. Až donedávna boli úplne 
zabudnuté a bola z nich publikovaná iba jedna jediná anekdota.43 Podľa citácie 
jej zdroja sa nám podarilo objaviť takmer päťdesiat strán osobných zápiskov, 
ktoré sú evidentne časťou jeho pôvodného osobného zápisníka (angl. common-
place book).

Tieto listy z Polereckého zápisníka sa dostali do zbierky známeho zbera-
teľa dokumentov z čias americkej revolúcie Lloyda W. Smitha. Z jeho zbierky 
písomnosti prešli do archívu národného pamätníka v Morristowne, New Jer-
sey, kde sú uložené dodnes.44 Bohužiaľ, v tomto súbore nenachádzame žiadne 
osobné spomienky na účasť v boji amerických kolónií za nezávislosť. Väčšiu 

41  ALLEN, Ch. E.: c. d., s. 445–446.
42  Tamže, s. 445.
43  Uverejnené v kolónke Trivia in: William and Mary Quarterly, 3rd Ser., 1975, Vol. 32, No. 

4, s. 631. 
44  Morristown National Historical Park, Morristown, New Jersey, USA – Lloyd W. Smith 

Collection # 1535 (Common–place book of John L. Polereczky).



140

časť zo 48–ych strán tvoria zápisky rôznych praktických rád z oblasti hos-
podárstva a medicíny a taktiež početné recepty na výrobu dôležitých komo-
dít, ako bol napríklad ocot, víno, atrament a pod. Na desiatich stranách sa 
nachádzajú aj početné anekdoty, ktoré nám trochu poodkrývajú Polereckého 
duchovný svet. Niektoré sa dotýkajú všeobecných ľudských tém a problémov, 
iba tri sa vzťahujú ku konkrétnym historickým osobnostiam (jedna z anekdot 
je ostrou kritikou Napoleona I. Bonaparta a nepriamo datuje súbor Polereckého 
písomností do prvých dvoch desaťročí 19. storočia).45 Keďže anekdoty sa v 18. 
storočí stali veľmi módnou konverzačnou formou, zvykli sa zapisovať, aby 
ich rozprávač časom nezabudol a mohol ich ponúknuť novým poslucháčom. 
Z tohto faktu je zrejmé, že Polerecký sa – azda s výnimkou pobytu na ostrove 
Seguin – často pohyboval v spoločnosti, ktorá mohla jeho anekdoty oceniť.

45  Pre ilustráciu uvádzame voľný preklad dvoch vybraných anekdot – jedna pojednáva 
o kurióznom spôsobe odhalenia nevernej manželky a druhá sa dotýka dvoch konkrétnych 
historických postáv – švédskeho kráľa Gustáva III. a prvého vyslanca USA vo Francúzsku 
Benjamina Franklina: 1.) „Jeden muž mal silný dojem, že jeho žena robí z neho často 
paroháča. V snahe dozvedieť sa toto tajomstvo, odrezal pazúry niekoľkým mladým koh-
útom, prilepil si ich mäkkým voskom na čelo a prišiel ku svojej žene. „Pozri sa sem, ty 
nehanebnica“, povedal, „toto sú plody tvojej necudnosti!“ – „Si nehodný muž“, pove-
dala, „nikdy v mojom živote som ťa nezneuctila“. – „Práve som sa modlil k Jupiterovi“, 
povedal on, „aby som mal toľko parohov, koľkokrát si mi bola neverná, a hneď mi jedny 
zoslal“. – „Nuž“, povedala, „ak ti ich Jupiter zoslal, je zbytočné to spochybňovať. Musím 
sa priznať, že raz som skutočne zhrešila s jedným statným mladým paholkom, ale bolo 
to veľmi proti mojej povahe, za čo prosím z celého srdca o odpustenie teba a Jupitera.“ 
Potom si pripevnil ďalší pazúr a ďalej ju podroboval skúške. „Skutočne“, povedala, 
„mám veľmi slabú pamäť, ale myslím si, že Jupiter má pravdu, pretože si spomínam na 
ďalšiu epizódu s jedným z našich pivovarníkov.“ – „Nuž teda“, povedal on, „nepresta-
nem sa modliť k Jupiterovi, kým nezistím počet všetkých tvojich vierolomností. Skutočne, 
už cítim pučanie nejakých ďalších parohov.“ – „Modli sa, manžel“, povedala, „ale dovoľ 
mi poprosiť ťa na kolenách, nesužuj viac Jupitera, lebo neviem, či nebudeš mať parohy 
všade, ak budeš pokračovať v modlení.“ 2.) „Anekdota o nebohom kráľovi švédskom: 
Keď bol švédsky kráľ vo Francúzsku, bol častokrát požiadaný, aby navštívil slávneho 
dr. Franklina. Ale kráľ tak často odmietal, až sa jeden z francúzskych grandov, ktorý 
sa tešil malej miere slobody v prítomnosti veličenstva, opýtal, prečo odmieta česť, ktorú 
by každá iná korunovaná hlava v Európe s hrdosťou prijala. – „Žiadny človek“, povedal 
monarcha, „si neváži doktorove vedecké úspechy viac ako ja, ale kráľ, ktorý predstiera, 
že obdivuje stúpenca slobody, je pokrytec. Mám rád doktora ako filozof, ale nenávidím ho 
ako politik. A nič ma neprinúti, pokiaľ je v mojej moci zabrániť tomu, byť v spoločnosti 
muža, ktorého ma nútia moje zvyky a situácia nenávidieť. Rovnaký princíp pravdepodob-
ne ovplyvnil rímskeho cisára, ktorý odmietol navštíviť Voltaira vo Ferney, hoci bol v jeho 
blízkosti, a ktorý objasnil svoj dôvod averzie voči múdremu mužovi iba tým, že písal 
proti katolíckemu náboženstvu a učil základy tolerancie.“ Za overenie správnosti mojich 
voľných prekladov z rukopisu ďakujem Mgr. Ivane Trnkovej.
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Smutnejším čítaním sú jeho žiadosti o priznanie vojenskej penzie. Tieto 
dokumenty sú zachované taktiež v National Archives vo Washingtone, kde 
si z nich J. Cincík vyhotovil kópie.46 Polerecký prvýkrát žiadal o penziu už 
pred rokom 1825, ale jeho žiadosť bola Kongresom zamietnutá z toho dôvodu, 
že v čase americkej revolúcie nebol Polerecký vojakom v americkej armáde, 
ale vo francúzskej.47 Koncom roku 1825 si podal žiadosť opäť. Žiadosť pod-
poril osobným prípisom aj Henry Dearborn. Tentokrát bola prijatá kladne 
a penzia vo výške 20 dolárov mesačne sa mala bývalému majorovi vyplácať 
od 1. januára 1828. Vďaka byrokratickým prieťahom sa tomu tak nestalo. Pou-
kaz na prvú výplatu vo výške 632 dolárov obdržala až 2. októbra 1830 Nancy 
Polerecká, v tom čase už vdova.48 

Ján Ladislav Polerecký umrel vo vysokom veku 82 rokov 8. júna 1830 
v mestečku Dresden a bol pochovaný v blízkosti svojho domu medzi dvoma 
stromami, ktoré sám vysadil. Až po založení miestneho cintorína Pine Grove 
Cemetery v roku 1858 bolo jeho telo potomkami preložené na miesto, kde 
sa nachádza dodnes. Tam možno vidieť jeho náhrobný kameň, pri ktorom je 
pripevnená kovová hviezda, ktorá pripomína okoloidúcim, že tu leží hrdina 
americkej vojny za nezávislosť. V blízkosti hrobu majora Polereckého je hrob 
jeho druhej manželky Nancy Polereckej, rodenej Pushardovej, a niekoľkých 
jeho detí.

Účinkovanie Jána Ladislava Polereckého v americkej revolúcii podľa 
našich doterajších informácií pripomína iba jeden pomník. V miestnej časti 
New Yorku Yonkers stojí na mieste, kde sa odohrali v júni a júli 1781 ťažké 
boje, pamätník, na ktorý zozbierali financie a v roku 1977 ho postavili sloven-
skí vysťahovalci v USA. Je zatiaľ prvým a jediným pamätníkom pripomínaj-
úcim osobnosť tohto vojaka, ktorý bol iba jedným z mnohých, ktorí riskovali 
vlastné životy za slobodu amerického národa.

Ako vyplýva zo zápiskov podplukovníka Hugaua, morálny profil J. L. Pole-
reckého nebol dokonalý. Do USA sa dostal v radoch svojej bojovej jednotky, 
teda nie dobrovoľne, a z jeho počínania možno dedukovať, že vojnu považoval 
za jedinečnú príležitosť na vlastné obohatenie sa. Zdá sa nepravdepodobným, 
že by hlbšie chápal príčiny a dôsledky boja Američanov proti britským voj-
skám v rokoch 1775–1783. Z jedného jeho dokumentu je ale zrejmé, že si 
uvedomoval dôležitosť francúzskej vojenskej pomoci, bez ktorej by sa situácia 

46  ALU SNK Martin, fond Cincík, sign. 221 F18.
47  CINCÍK, J.: Major, s. 69.
48  Výplatný doklad publikoval CINCÍK, J.: c. d., s. 71.
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na amerických bojiskách asi vyvíjala celkom inak.49 Je ale zrejmé, že napriek 
istým charakterovým nedostatkom sa svojím malým dielom zaslúžil o víťaz-
stvo americko-francúzskych zbraní vo vojne za nezávislosť Spojených štátov 
amerických a ostáva tak jednoznačne jedným z hrdinom americkej revolúcie.

49  „Páni, vy všetci viete, že bez francúzskej armády, francúzskeho námorníctva a francúz-
skych peňazí by ste iba s veľkými ťažkosťami mali svoju slobodu.“ ALLEN, Ch. E.: c. d., 
s. 447.

Summary

Life Story of the Major Ján Ladislav Polerecký  
after the End of the War of American Independence

Patrik Kunec

In the presented study we aimed to describe the events from the life of the Major Ján 
Ladislav Polerecký (1748 Molsheim, Alsace, France–1830 Dresden, Maine, USA), the French 
professional soldier with the Hungarian origin who served as the hussar in the special military 
unit called the „Légion des Volontaires Etrangers de Lauzun“ during the War of American 
Independence. We tried to gather as much facts concerning his activities in the period between 
the years 1782 and 1830 as possible. Firstly we bring knew information about his adventurous 
travel back to the USA in the summer 1782. During this sail he visited the island of Terceira in 
the Atlantic ocean and had to fight against the English man-of-war Hector (74 guns). Back in 
America Polerecký quitted the French military service and decided to stay permanently in the 
United states of America, although he has family in Alsace at this time. During the years 1783 
and 1784 he probably resided in Boston, Mass., but early in 1785 he bought the forty acres 
farm in Pownalborough, between the rivers East and Kennebec, Maine (then district of the 
state Massachusetts). He bought that land probably with the help of his American acquaintan-
ce the General Benjamin Lincoln (1733–1810) whom he met in time of the siege of Yorktown, 
Virginia. In 1785 he married Nancy Pushard (Pochard), a daughter of the French huguenot 
emigrant from Chenebier. He was granted an American citizenship in 1788 and after 1789 he 
hold many local offices (hogreeve, pound keeper, surveyor of the highways, and finally the 
office of town clerk). In 1796 he started to work as the light-house keeper on the Island of 
Seguin near the coast. He resigned from this post in 1802 and returned to Dresden where he 
once again took office of the town clerk. In 1789 his older brother František Andrej Polerecký 
(1737–1800?) made a visit to Ján Ladislav and he came for the second time in 1792 – as the 
émigré from the political reasons. J. L. Polerecký died June 8, 1830 in Dresden and was buried 
near his house. His recently discovered common-place book shows that the former Major had 
vivid interest not only in the questions concerning maintaining the farm, but also wrote down 
several witty anecdotes which could be told in the presence of his friends.
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ARNOŠTFRISCHER,OSUDYSIONISTICKÉHOPOLITIKA
ZAPRVNÍREPUBLIKY–PŘÍSPĚVEKKŽIDOVSKÝMDĚJINÁM

MORAVSKÉOSTRAVY

JANLÁNÍČEK

„Avšak na denně se opakující a jim položenou otázku: „které jsi národ-
nosti?“ má většina z nich za to, že z vnitřní pravdy nemůže odpověděti jinak 
než odpověděl Jonáš v těžké tísni na otázku mu kladenou: „Ivri onauchi –  
Žid jsem.“

Arnošt Frischer, 19. 5. 19351

Moravská Ostrava patřila k nejvýznamnějším židovským centrům na 
území meziválečného Československa. Židovské obyvatelstvo se podílelo na 
celé řadě veřejných aktivit a ve velkém měřítku se podílelo na politické čin-
nosti židovské minority v mladé republice. Během dvaceti let první republiky 
se zde vyprofilovala celá řada významných židovských politiků, kteří přesáhli
rámec regionálního měřítka. Jmenovat můžeme především Josefa Rufeise-
na,2  Pavla Märze,3  ale z hlediska československé politiky především Arnošta  

1  Židovské zprávy, 19. 5. 1935.
2  Josef Rufeisen (* 20. března 1887, Vítkovice nebo Moravská Ostrava, † 21. září 1949 Tel 

Aviv). Práva vystudoval ve Vídni, promoval roku 1910. Roku 1918 založil spolu s Maxem 
Brodem a Ludvíkem Singerem Národní obec československých Židů. Od roku 1921 do roku 
1938 byl předsedou Ústředí Sionistické organizace. V době první republiky byl spěšným 
bankéřem. V únoru 1939 se vystěhoval do Palestiny. I zde byl do svého úmrtí velmi aktivní.

3  Pavel März (později David Pavel Meretz), (* 21. června 1894, Uherské Hradiště, † 6. února 
1981, Jeruzalém) roku 1938 se stal předsedou Ústřední sionistické organizace v Českoslo-
vensku. Během léta 1939 se podílel na přípravě tzv. Českého transferu. Sám na podzim 
téhož roku emigroval do Palestiny. Od počátku se podílel na politické činnosti v zemi, 
a to i jako člen Hitachduth Yotzei Czechoslovakia. Po celou válku byl ve spojení s Friztem 
Ullmannem v Ženevě a Frischerem v Londýně. Po válce zastával mnoho významných 
pozic v rámci izraelské administrativy. V průběhu procesu s Adolfem Eichmannem 
(1961) vystupoval jako svědek obžaloby. V Jeruzalémě je po něm dokonce pojmenována 
ulice. Viz medailónek sepsaný Uri Meretzem In: Město v nás. Příběhy ostravských Židů. 
Ostrava 2005, s. 36–37. 
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(Ernsta) Frischera. Za vrchol Frischerova politického úsilí můžeme považovat 
jeho činnost za druhé světové války. Tehdy byl jako jediný, výlučně židovský 
politik jmenován do československého exilového parlamentu – Státní rady. 
Musíme si při tom uvědomit, že v listopadu 1941, tedy v době, kdy byl do 
Státní rady jmenován, mu již bylo padesát čtyři let a měl za sebou již dlouho-
dobou činnost ve prospěch sionistického hnutí. Jeho počátky můžeme zařadit 
do prostředí nově vzniklé Československé republiky, do dvacátých a třicátých 
let minulého století. Frischer, ačkoliv pocházel z Čech a studoval v Brně, v té 
době žil a pracoval v Moravské Ostravě, významném sídle československé 
židovské – sionistické – politiky. Tento příspěvek si klade za cíl nastínit Fris-
cherovu činnost za první republiky, a to jak v celorepublikovém, tak i čistě 
regionálním měřítku. Jedná se tedy rovněž o příspěvek k prvorepublikovým 
dějinám Židů v Moravské Ostravě. V poslední části pak ukazuje osud jedné 
z nejvýznamnějších československých židovských osobností v prvních měsí-
cích nacistické okupace českých zemí.

Arnošt, neboli Ernst Frischer se narodil 7. července 1887 v Heřmanově 
Městci  na Chrudimsku  manželům Bedřichovi  a Augustě Frischerové , rozené 
Neumannové.4  To, do jakého rodinného zázemí se narodil, nevíme. Během 
svých studií na vysoké škole udával jako mateřskou řeč němčinu a náboženství 
židovské.5  Prvních dvacet let jeho života je pro nás zatím zahaleno tajemstvím. 
Z domovské matriky, uložené v Archivu města Ostravy  (AMO), se dovídáme, 
že roku 1908 bydlel v Brně.6  Předpokládáme, že se tam přestěhoval již dříve, 
jelikož maturoval na c. k. Vyšší reálce v Brně a na vysoké škole byl imatriku-
lován v lednu 1906. Studoval technický obor, inženýrství, na německé technice 
v Brně.7  Promoval jako inženýr civilních staveb (titul Ing.). Roku 1914 praco-
val v Berlín ě u A. Walfsholz e.8  To již začínala válka a Frischer narukoval do 
armády. Roku 1915 pracoval a bydlel ve Vídni , dá se očekávat, že byl nějak 

4  Archiv autora (AJL). Dopis Libuše Salomonovičové (Ostravská židovská obec – OŽO) 
autorovi, 15. července 2005.

5  AJL, dopis Kateřiny Smutné autorovi, 6. dubna 2006. Odpověď na autorův dotaz ohledně 
Fischerových studií v Brně. Materiály se nacházejí: Moravský zemský archiv v Brně, f. B 
34 Německá technika Brno.

6  Archiv Města Ostravy (AMO), sig. II B 414, domovská matrika. 
7  AJL, dopis Kateřiny Smutné autorovi, 6. dubna 2006. Viz pozn. č. 3.
8  AMO, f. Sčítací operáty 1921, k. 155, byt – Nádražní č. p. 91.
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napojen na vojenský aparát.9  Jakým způsobem, ale nevíme. Fritz Ullmann  ve 
Frischerově nekrologu z roku 1955 uvádí, že byl účasten na haličském tažení. 
Ke konci války měl Frischer bojovat na italské frontě, kde údajně padl do zajetí. 
Ještě během války, přesněji 24. října 1915, se oženil s Hermínou  (Heřmou), 
rozenou Rufeisenovou.10  Zde se nabízí možnost příbuzenské spojení s pozděj-
ším sionistickým předákem Josefem Rufeisenem , který stejně jako Hermína, 
pocházel z Ostravy . Zřejmě se ale jednalo pouze o vzdálenější příbuzenský 
vztah, ale ani to nemůžeme s jistotou tvrdit.11 

Sčítací operát z roku 1921 již uvádí Frischerovo bydliště v Přívoz e na 
Nádražní ulici č. 91. Majitelkou domu byla jeho ovdovělá tchýně Karoline . 
Hermínini rodiče byli velmi zámožní majitelé realit. Mohli tedy novomanžele 
hmotně zajistit a zřejmě i toto byl jeden z důvodů, že se Frischer ova rodina 
usídlila v Moravské Ostravě  (Přívoz byl přičleněn roku 1924). Hermína svému 
muži porodila tři děti. Prvorozeného syna Hanuše  (později Jaakov, * 1916, 
†2006), Lízu  (Liese, * 1918, [†]) a Bedřišku  (Fritzi, * 1924). Bedřiška se již 
narodila v Moravské Ostravě , kam se celá rodina přestěhovala. Od té doby 
bydleli na Hvězdoslavově ulici č. 45.1 2

Podívejme se nyní na Frischer ovu politickou činnost za první republi-
ky.13  Je zřejmé, že od počátku se hlásil k sionistickým idejím. Vyplývá to 

9  Usuzovat tak můžeme z předmanželské smlouvy Frischera a jeho budoucí ženy Hermíny. 
Ta byla podepisována v Moravské Ostravě pouhý den před svatbou a zajímavé na tom je, 
že z Frischerovy strany byla signována zplnomocněným Josefem Braunem. I samotný sňa-
tek se nekonal v Ostravě, ale v Přerově. Frischer bydlel ve Vídni v XVIII. okrsku v ulici 
Hofstattgasse č. 7. AMO, f. Veřejného notářství Moravská Ostrava Dr. Munk, k. 45, spis 
30719. „Manželská smlouva Ernsta Frischera a Hermíny Rufeisenové.“

10  Hermína Frischerová, roz. Rufeisenová (* 6. ledna 1891, Šenov, okr. Frýdek-Místek, † 
1949, Jeruzalém).

11  Zde se vzpomínky Uri Meretze a Jaakova Frischera rozcházejí. Frischer byl názoru 
bližšího příbuzenského vztahu (bratranec, sestřenice). Naopak Meretz si na tak blízký 
příbuzenský vztah nepamatuje. Přesto potvrdil, že se jednalo minimálně o vzdálené pří-
buzné. Viz AJL, Rozhovor s Jaakovem Frischerem (Jeruzalém 14. listopadu 2005) a AJL, 
Rozhovor s Uri Meretzem (Jeruzalém 16. listopadu 2005).

12  AMO, sig. II B 414 (domovská matrika).
13  Jako zdroj pro poznání židovské politiky za první republiky lze použít následující práce: 

ČAPKOVÁ, K.: Češi, Němci, Židé. Litomyšl 2005; CRHOVÁ, M.: Jewish Politics in 
Central Europe: The Case of the Jewish Party in Interwar Czechoslovakia. In: Central 
European University Jewish Yearbook, Vol. 2, 2004, (online www.ceu.hu/jewishstu-
dies/pdf/02_crhova.pdf (2. března 2006); Táž: Židovská menšinová komunita na cestě 
k parlamentnímu zastoupení (1918–1929). Olomouc 1999 (rkp. dipl. práce FF UP); 
RABINOWICZ-KWASNIK, A. M.: The Jewish Party. In: The Jews of Czechoslovakia, 
Vol. II., Philadelphia–New York 1971, s. 253–346; MENDELSOHN, E.: Czechoslovakia. 
In: Týž (Ed.): The Jews of East Central Europe between the World Wars. Bloomingron 1987.
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i z již zmíněných sčítacích operátů, kde se s celou rodinou přihlásil k židovské 
národnosti. Lze zároveň uvažovat o určitých socialistických sklonech. Toto 
dokumentuje Kateřina Čapková , která uvádí, že Frischer byl ještě roku 1919 
šéfredaktorem časopisu Der Jüdische Sozialist. Dokonce je z její publikace 
možno odvozovat napojení na židovskou sociálně demokratickou stranu Poale 
Sion.14  Tato strana se sice velmi brzy odštěpila od hlavního sionistického 
proudu, ale jak dokazuje Čapková, sami „obecní sionisté“ zastávali umírněný 
levicový názor. Bylo zde tedy místo i pro člověka zastávajícího jak sionistické, 
tak socialistické myšlenky. Bylo ale nezbytné, aby ty první byly hlouběji zako-
řeněné. K hlubšímu poznání Frischerových předválečných názorů nám z běžně 
dostupných materiálů může posloužit jeho předmluva Naša cesta k pamfletu
K židovskej otázke na Slovensku. Tento byl vydán roku 1936, což mimo jiné 
znamená, že zaznamenává až pozdější Frischerovy názory a není možné kon-
statovat, že ty předešlé nebyly jiné. Navíc zde již vystupoval jako předseda 
Židovské strany, a to je další ovlivňující faktor. Fricher se zde projevil jako 
neochvějný zastánce možnosti úředně deklarovat svoji národnost. Nazýval to 
dokonce „největší etickou povinnost[í].“ A pokračoval: „Samozřejmě, že ani 
Židi se nesmí vyhnout příkazu této pravdy [zvýraznil J. L.].“ Zároveň je zde 
možno vidět, že v západní Evropě tuto nutnost nesleduje. Ta existuje pouze 
ve státě, kde kromě státního národa žijí i jiné, menšinové národy. To je právě 
situace střední a východní Evropy. V západní Evropě je národnost rovna státní 
příslušnosti.15

Počátky politických snah sionistických představitelů lze hledat v samot-
ných počátcích Československa . Již tehdy se začaly organizovat politické 
proudy, ze kterých následně vznikla Židovská strana. Frischerovu participaci 
na celonárodní úrovni můžeme dokumentovat až od poloviny dvacátých 
let. Jeho pozice nebyla bezvýznamná, protože již roku 1929 kandidoval do 

14  Čapková píše: „Šéfredaktor brněnského časopisu Der Jüdische Sozialist Arnošt Frischer 
již dříve vyčítal Kohnovi [předseda strany Poale Sion, roku 1920 přestoupil ke komu-
nistům – J. L.] jeho laxní přístup k sionismu. Úpadku Poale Sion v českých zemích 
však Frischer nezabránil.“ Viz ČAPKOVÁ, K.: c. d., s. 221–222. Pokud je pravda, že se 
Frischer snažil zabránit úpadku Poale Sion, tak můžeme předpokládat jeho hlubší parti-
cipaci na činnosti této politické strany.

15  FRISCHER, A. – WINTERSTEIN, E. – NEUMANN, O.: K Židovskej otázke na Slovensku. 
Bratislava 1936. Že by již zde bylo možno vysledovat kořeny jeho poválečného obratu?
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národního shromáždění společně s Ludvíkem Singer em.16 6. ledna 1931 byla 
na sjezdu v Moravské Ostravě  založena sjednocená Židovská strana. Frischer 
byl tehdy zvolen do ústředního výboru tohoto politického uskupení. Nadále 
stoupal ve stranické hierarchii a již roku 1935 byl jejím místopředsedou. V té 
době se strana rozhodovala, jaký volební postup má zvolit pro připravované 
klání v roce 1935. Model z roku 1929, kdy se spojili se třemi polskými sub-
jekty a kandidovali jako dva rovnoprávní partneři, již nebylo možné opakovat. 
Jako alternativu nabídla Československá strana sociálně demokratická volební 
spolupráci, na jejímž základě by byli židovští kandidáti zařazeni na jejich 
volební listině a voliči Židovské strany by byli osloveni, aby volili tuto kandi-
dátku. Navíc by dvěma kandidátům Židovské strany bylo zajištěno volitelné 
místo do poslanecké sněmovny (zachování statutu quo) a jednomu možnost 
být zvolen do senátu. Problémem bylo, že jméno Židovské strany by nebylo 
na listině uvedeno. Předseda Židovské strany Emil Margulies17  byl proti této 
kandidátce a domníval se, že by si strana měla zachovat vlastní tvář a kandido-
vat samostatně, nebo s jiným subjektem, ale na rovnocenné bázi.18 Jako hlavní 
mluvčí druhého názoru vystoupil 14. dubna 1935 na sjezdu v Moravské Ostravě  
právě Frischer. Poukázal na obtížné mezinárodní podmínky a celkovou situaci 
v Československu . Spolupráce se sociální demokracií podle něj byla tou nej-
lepší variantou. Většina sjezdu se nakonec přidala na jeho stranu (v počtu 35 
ze 48). Zklamaný Margulies poté rezignoval na svůj post a opustil zasedání. 
Dočasným předsedou byl jmenován právě Frischer.19 Jeho post byl potvrzen 
na třetím mimořádném sjezdu v Trenčianských Teplicích  (6. – 7. 6. 1935), kdy 
byl zvolen řádným předsedou.20 Dosáhl tehdy vrcholu své politické činnosti 
za první republiky. Předsedou strany zůstal až do jejího konce, do roku 1938.  

16  Archiv Ústavu Tomáše Garrigue Masaryka, Praha (AUTGM), f. 38 – Vladimír Klecanda, 
sign. 63, dokument č. 42. Ludvík Singer (* 1876, Kolín, † 1931, Praha). Právník, aktivní 
sionista. V roce 1918 založil Židovskou národní radu a jednal s představiteli nově založe-
ného Československa. Dosáhl uznání možnosti přihlásit se k židovské národnosti. V roce 
1929 kandidoval do parlamentu a spolu s Juliem Reiszem se stal prvním sionistickým 
poslancem v ČSR.

17  Emil Margulies (* 1877, Sosnowiec, † 17. února 1943, Tel Aviv). Aktivní sionistický poli-
tik sídlící v Litoměřicích. Za první republiky založil Židovskou stranu a až do roku 1935 
byl jejím předsedou. V roce 1939 emigroval do Palestiny, kde působil jako právník.

18  Zemský archiv Opava (ZAO), f. Policejní ředitelství v Moravské Ostravě – Prezidiální 
spisy, k. 386, sig. 960. Zpráva pro Zemský úřad v Brně od Policejního ředitelství  
v M. Ostravě o schůzi delegátů Židovské strany 14. dubna 1935.

19  ZAO, f. Policejní ředitelství v Moravské Ostravě – Prezidiální spisy, k. 386, sig. 960.
20  RABINOWICZ-KWASNIK, A. M. K.: c. d., s. 296.
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Dle Viktora Fischl a nepatřil Frischer k milovaným vůdcům, který by byl ado-
rován svými podřízenými. Byl ale všeobecně ctěn a jeho politické schopnosti 
byly uznávány.21 Přesto je zajímavé ocitovat zprávu Židovských zpráv, které 
informovaly o zvolení Frischera předsedou Židovské strany: „S mimořádnou 
důvěrou a projevy sympatií byl zvolen předsedou inž. Arnošt Frischer  z Mo-
ravské Ostravy , jenž si dovedl získati srdce a věrnost všech. Každý měl pocit, 
že to bylo více než pouhá volba funkcionáře. Byla to proklamace vůdcem, za 
kterým chce v semknutém šiku jíti strana za všech okolností a všemi obtíže-
mi.“22

Zajímavé by bylo vysledovat, jakými pravidly se řídila kandidatura židov-
ských politiků do národního shromáždění. Během své existence měla Židovská 
strana dva předsedy: Margulies e a Frischera. Ani jeden z předsedů v těchto 
volbách nekandidoval (tedy v době, kdy zastávali předsednickou funkci). 
Důvody u Margulies e byly dokumentovány K. Čapkovou.23 U A. Frischera to 
zůstává otázkou. Uri Meretz  se domnívá, že po celou dobu první republiky byl 
Frischer stále spíše inženýrem než politikem.24 Až do roku 1939 vlastnil v Mo-
ravské Ostravě  stavební firmu a podílel se na výstavbě mnoha významných
objektů, například železničního viaduktu u Hranic na Moravě .25 

Dohoda se sociální demokracií byla dodržena. Do poslanecké sněmovny 
byl zvolen Angelo Goldstein 26 (byl poslancem již od smrti L. Singra  v roce 
1931) a Chaim Kugel .27 Do senátu byl ve volebním okrsku Moravská Ostrava  

21  AJL, Rozhovor autora s Viktorem Fischlem, Jeruzalém, 24. listopadu 2005.
22  Židovské zprávy, 12. července 1935, s. 2.
23  ČAPKOVÁ, K.: c. d., s. 244-245. Hlavním důvodem zřejmě byla Marguliesova neznalost 

češtiny.
24  AJL, Rozhovor autora s Uri Meretzem, Jeruzalém 16. listopadu 2005.
25  Člen Státní rady v New Yorku. In: New Yorské listy, 12. listopadu 1944. Národní Archiv, 

Praha (NA), f. Zahraniční tiskový archiv (1939–1946) (ZTA), k. 206, složka Ing. Arnošt 
Frischer.

26  Angelo Goldstein (* 1889, † 1947, Tel Aviv). Sionistický politik působící v meziválečném 
Československu. Od roku 1931 byl členem československého parlamentu, kde zastupoval 
Židovskou stranu. V parlamentu byl až do roku 1939, kdy emigroval do Palestiny. Zde 
provozoval právní praxi.

27  Chaim Kugel (* 1897, Minsk, † 1956, Holon, Izrael). Studoval v Palestině, Rusku a po 
první světové válce na Karlově univerzitě. Propagoval hebrejské školství a byl ředitelem 
hebrejského gymnázia v Mukačevu. Roku 1935 úspěšně kandidoval do československého 
parlamentu, kde poté působil až do roku 1939. Emigroval do Palestiny, kde pracoval až do 
své smrti jako starosta město Holon.
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nominován právě Frischer. Již od počátku bylo jasné, že se zvolením nemůže 
příliš kalkulovat. Byl zařazen až na sedmé místo v tomto obvodu.28 Do senátu 
se z vítězné sociální demokracie (v tomto obvodu) dostali pouze první tři kan-
didáti, z toho ten poslední až ve druhém a třetím skrutiniu.29 Do národního 
shromáždění se tedy Frischer v dobách první republiky nedostal.

Jak tedy hodnotit Frischerovu politickou příslušnost? V každém případě lze 
bez debat říci, že byl sionistou. Pokud přijmeme rozdělení, které ve své práci 
nabízí Čapková , pak byl i „obecným sionistou“ weizmanovského typu. Podpo-
roval židovská menšinová práva v Československu , právo přihlásit se k židovské 
národnosti. Přesto lze i u těchto sionistů hledat určité rozdíly. Na tuto myšlenku 
byl autor přiveden U. Meretzem . Ten během našeho rozhovoru zdůrazňoval roz-
díl mezi jeho otcem, Pavlem Märzem  (později Meretzem) a právě Frischerem. 
Oba byli velmi blízcí spolupracovníci, dalo by se říci přátelé. Zároveň byli oba 
i sionisté. Přesto mezi nimi docházelo k častým hádkám a rozporům. U. Meretz  
se domnívá, že základním atributem pravého sionisty bylo naplnění základního 
cíle, a tím byl odchod do Palestiny  a budování židovské domoviny. Pro mnoho 
lidí bylo jednodušší být sionistou v Londýn ě. A to byl právě Frischerův případ. 
Jak si ukážeme později, emigroval Frischer taktéž do Palestiny, ale důvodem 
byla snaha uniknout před nacisty. I v Palestině  se nevzdal svého českosloven-
ského občanství a když se naskytla příležitost, odešel do Londýn a. S tím P. März  
nemohl souhlasit. Zastával názor, že pokud sionista jednou přišel do Palestiny, do 
své domoviny, musí zde zůstat a neohlížet se již na to, co bylo předtím.30 Toto 
nebyly názory pouze Märze, který se pohyboval přece jen blíže pravicového kří-
dla sionistického hnutí.31 Podobně smýšleli i další sionističtí představitelé z Čes-
koslovenska  jako J. Rufeisen  či Ch. Kugel . Je jasné, že právě Frischer tyto názory 
nezastával. Do Palestiny  se již nikdy nevrátil. Jeho vztah k Československu  byl 
tedy bezesporu velmi hluboký, což se v jeho případě nevylučovalo se sionistic-
kými idejemi a politickým působením v diaspoře.

Židovská, sionistická politika v jednotlivých městech republiky by si 
zasloužila podrobnější zpracování. Zde se můžeme stručně zmínit o její ost-
ravské větvi. Nejprve zde musíme poznamenat, že v Ostravě sídlilo Ústředí  

28  Hlasovací lístek kandidátní listiny ČSSD do senátu parlamentu ČSR. AMO, f. AMMO – 
Nreg., k.117.

29  Večerník Práva lidu, příloha k číslu 125 ze dne 29. května 1935. 
30  AJL, Rozhovor autora s Uri Meretzem, Jeruzalém, 16. listopadu 2005.
31  Tuto politickou afiliaci dokazuje ČAPKOVÁ, K.: c. d., s. 239.
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Sionistické organizace v Československu .32 Materiály AMO nám umožňují sle-
dovat volební klání do městského zastupitelstva v letech 1924, 1929 a 1935.33 
Ve všech třech kandidoval i Frischer. V posledních dvou dokonce jako první na 
kandidátce. Jeho postavení v rámci židovské politiky v Moravské Ostravě  tedy 
bylo velmi významné. Ve všech třech volbách získala kandidátka Židovské 
strany dva mandáty (ze šedesáti), jejich volební zisk se pohyboval kolem čtyř 
procent a neustále vzrůstal.34 Po volbách z roku 1924 byl Frischer ještě pouze 
náhradníkem pro obsazení funkce v městském zastupitelstvu.35 Roku 1929 již 
kandidoval úspěšně. Po volbách došlo ke spolupráci Židovské strany s Česko-
slovenskou stranou národně socialistickou. Díky této kooperaci byl Frischer 
úspěšně nominován do dvacetičlenné městské rady.36 Dohoda zněla na dobu 
dvou let. Po jejím uplynutí Frischer na své místo v radě rezignoval.37 

Rok 1935 byl pro Frischera nadmíru úspěšný. Ačkoliv se neúspěšně 
pokoušel získat místo v senátu, tak se stal předsedou Židovské strany, a záro-
veň, jako lídr kandidátky, uspěl ve volbách do městského zastupitelstva města 
Moravské Ostravy . Po čtyřech letech byl taktéž opět zvolen do městské rady.38 
Tyto obě funkce zastával až do roku 1939. V dubnu téhož roku požadoval 
nacistický komisařský starosta Moravské Ostravy , aby byli židovští členové 

32  RABINOWICZ, O. K: Czechoslovak Zionism: Analecta to a History. In: The Jews of 
Czechoslovakia Vol. II. Philadelphia – New York 1971, s. 31.

33  AMO, f. AMMO – Nreg., k.114, 115, 117 a 118.
34  V roce 1925 získali 1 685 hlasů, tj. 3,43%. V roce 1929 2 141 hlasů (3,83%) a v roce 

1935 2 793 hlasů (4,24%). V posledních volbách kandidoval Frischer za uskupení pod 
názvem Židé. Je tedy možné, že došlo k nějaké integraci více židovských politických 
proudů, jinak by zřejmě kandidovali pod zavedenou hlavičkou Židovské strany. To zní 
věrohodně i podle počtu kandidátů v těchto volbách. Zatímco v letech 1925 a 1929 se 
ucházelo o místo v městské radě 8, resp. 6 politiků, v roce 1935 jich bylo 19. To ukazuje 
na sloučení více politických hnutí a snahu zařadit jejich členy na kandidátku. Důvodem 
mohla být snaha integrovat židovské politické proudy z důvodu ohrožení republiky. 

35  AMO, f. AMMO – Nreg., k.114. Vyhláška Města Moravská Ostrava, 11. listopadu 1924.
36  V zastupitelstvu byl členem technického a právního odboru. AMO, f. AMMO – Nreg., 

k.102. Výpis ze zápisu 1. řádné schůze městského zastupitelstva v Moravské Ostravě 
z 5. dubna 1929.

37  AMO, f. AMMO – Nreg., k.102. Dopis Frischera Městské radě v Moravské Ostravě, 
9. dubna 1931. 

38  Zdá se, že do této rady byli zvoleni zástupci téměř všech stran, které se dostaly do 
zastupitelstva. Až na dvě až tři výjimky. Frischer byl v radě referentem pro záležitosti 
Ostravsko-karvinské dráhy. AMO, f. Archiv města Moravská Ostrava – Nová registratura 
(AMMO – Nreg.), k. 116. Prezidium Městské rady v Moravské Ostravě, 31. října 1935, 
vyhláška.
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městského zastupitelstva39 zbaveni funkcí.40 Představitelé města si očividně 
nevěděli s tímto problémem rady. Přesto jej neuposlechli a požádali Zemský 
úřad v Brně  o návod, jak mají v podobných případech postupovat. Brněnský 
úřad odpověděl o více než měsíc později, že „dosavadní právní řád neposky-
tuje opory pro vyslovení ztráty funkcí Židů volených do zastupitelských orgánů 
obcí. Nutno tudíž vyčkati případné legislativní úpravy.“41 To se z dnešního 
hlediska jeví jako velmi zajímavý, leč legislativně bezesporu správný postup 
protektorátních úřadů. Na Frischerův osud ale tento drobný odpor úřadů proti 
nacistické zvůli neměl nejmenší dopad.

Situace Židů na území okleštěné republiky se začala zhoršovat již po 
mnichovské katastrofě. Část židovského obyvatelstva na to reagovala úsilím 
opustit nebezpečnou oblast. Patřili mezi ně i čelní představitelé židovského 
i sionistického hnutí jako například A. Goldstein , Ch. Kugel či J. Rufeisen .42 
Něco podobného nemůžeme říci o A. Frischerovi. K tomuto tvrzení nemáme 
dostatek materiálu, dá se ale říci, že kdyby o toto usiloval, mohl postupovat 
podobně jako již výše zmínění funkcionáři. Frischer tedy nadále pobýval na 
území Československa , v Moravské Ostravě . To již se pomalu blížil osudový 
březen 1939. Jak je dobře známo, vybrali si nacisté Ostravsko  jako první cíl 
pro vstup svých okupačních vojsk, dokonce již v předvečer 15. března 1939. To, 
jak vstup vojsk prožíval sám Frischer, máme jedinečnou možnost vysledovat 
z přednášky, kterou přednesl ve válečné Anglii  v Anglo-palestinském klubu 
6. května 1943. Z tohoto příspěvku je rovněž více než jasné, že se Frischer 
o emigraci před tímto datem nepokoušel:

„Nejprve bych chtěl zmínit, že vstup Němců byl pro všechny obyvatele 
Československa obrovským překvapením. Nepochybně, ve městě kde jsem 
žil – Moravská Ostrava se nachází pouze 8 mil od německé hranice – každý 
věděl, že kvůli Hitlerovým hrozbám je nebezpečí bezprostřední. Jeho hrozby 
ale vyznívaly ve smyslu, že pouze jedno nebo dvě důležitá města blízko hranic 

39  Spolu s Frischerem byl na kandidátce zvolen úředník Rudolf Jokl. Rudolf Jokl (* 30. čer-
vence 1888, Cetechovice – † ?). Za první republiky byl členem židovské sociálně-de-
mokratické strany Poale Sion. Byl zvolen na společné kandidátce židovských stran do 
městského zastupitelstva Moravské Ostravy. Za druhé světové války působil v Londýně, 
kde byl členem Ústřední rady národních Židů z Československa. Po válce se vrátil do 
Československa. Jeho další osudy nejsou známy.

40  AMO, f. AMMO – Nreg., k.117. Dopis Městské rady v M.O. Zemskému úřadu v Brně, 
9. května 1939.

41  AMO, f. AMMO – Nreg., k.117. Zemský úřad v Brně, 20. června1939. 
42  ROTHKIRCHEN, Livia: The Jews of Bohemia and Moravia, s. 163.
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budou okupována. To platilo pro Moravskou Ostravu s jejími železárnami 
ve Vítkovicích a pro Plzeň s jejími proslavenými Škodovými závody. Všeobecně 
se rovněž očekávalo, že pokud by Němci okupovali Moravskou Ostravu, Poláci 
by obsadili část území mezi Moravskou Ostravou a polskou hranicí, Těšínsko. 
Nikdo ale neočekával, že by bezprostřední nebezpečí hrozilo celému území 
Čech a Moravy a že se invaze blíží. Když se však náhle 14. března v šest hodin 
večer objevily v ulicích Ostravy dlouhé kolony ozbrojených sil, lidé nemohli 
v první chvíli uvěřit, že to jsou Němci. Do dnešního dne nemohu uvěřit, proč 
v dalších částech republiky nebylo tento večer nic o okupaci severovýchodní 
části Moravy známo. Lidé, kteří ten večer Moravskou Ostravu opustili autem 
a na své cestě do Prahy lidem popisovali události, které se tam odehrály, se 
dostali do problémů, protože jim nikdo nevěřil. Já jsem odejel z Moravské 
Ostravy autem pozdě odpoledne 14. března a strávil jsem noc v malé vesnici 
v horách. V deset hodin večer jsem v rádiu slyšel, že prezident Hácha byl 
předvolán k Hitlerovi. Doufal jsem, že v každém případě bude alespoň jed-
nodenní odklad. Plánoval jsem, že se další den ráno vrátím do města, abych 
vyřídil některé záležitosti. V té době ale Němci byli nejen v Moravské Ostravě, 
ale i pár mil od vesnice, kde jsem byl já. Když jsem ráno sešel dolů z mého 
pokoje, bytný mi sdělil: „Pro vás je pozdě, Němci již jsou zde.“43

Pro Frischera bylo opravdu pozdě. Pokoušel se sice okamžitě po okupaci 
utéci do Polska, to se mu však nezdařilo.44 Němci začali po příchodu do Čech 
a Moravy okamžitě zatýkat politicky nespolehlivé osoby.45 Málokdo mohl pro 
Němce představovat ideálnější cíl, než právě bývalý předseda Židovské strany. 
Frischer zároveň patřil i k nejdůležitějším židovským podnikatelům v Ostravě. 
V Ostravě , ale rozhodně ne pouze tam, totiž došlo k rozsáhlejším zatýkacím akcím 
proti židovským majitelům podniků. Oba důvody zřejmě sehrály svoji roli.46

O Frischerově pobytu ve vězení nemáme příliš mnoho informací. Poslou-
žit nám může pouze jeho složka, zřízená úřadem správy věznice Krajského 

43  NA, Státní rada – Londýn (SR-L), k. 20. Czechs are fighting back. Frischerův projev před 
Anglo-palestinským klubem, Londýn, 6. května 1943.

44  Dopis Stephena Barbera Lillie Schulzové, 17. března 1939. Ernst Frischer, dass er auf 
seine Ski-Hütte na der mährisch-polnischen Grenze geflüchtet hat und von dort nach 
Polen hinüberzukommen hofft. In: PECK, A. J.: Archives of the Holocaust. Volume 
8. American Jewish Archives, Cincinnati: The Papers of the World Jewish Congress, 
1939–1945. New York 1991, Document nr. 22, s. 63–64.

45  KRYL, M.: Deportacja wieźniów Terezinskiego getta do obozu koncentracyjnego na 
Majdanku w 1942 roku. In: Zeszyty Majdanka, XI, 1983, s. 23. Akce Gitter.

46  Ze židovských politiků byl zatčen i Lev Zelmanovits, generální tajemník strany, dále pak 
P. März a další.
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soudu v Moravské Ostravě . Ta nám poskytuje bohužel pouze ty nejzákladnější 
informace.47 Zatčen byl 12. dubna 1939 a o den později předveden pomoc-
níkem policie Leopoldem Glabaznou  do věznice krajského soudu. Celé to 
nepochybně byla akce gestapa. Z Frischerova osobního spisu vyplývá, že se 
jednalo o politického vězně. Dle spisu jej zde jeho žena Hermína několikrát 
navštívila. V této budově poté strávil více než dva měsíce. Jako důvod jeho 
osvobození se udává intervence, nebo spíše řečeno žádosti, jeho německých 
zaměstnanců, kteří vymohli, aby byl Frischer propuštěn.48 Poté mu mělo být 
umožněno emigrovat do Palestiny . To zní věrohodně, protože oficiální politi-
kou řešení židovské otázky byla v té době nucená emigrace. Díky tomu se tedy 
Frischerovi podařilo vyhnout se osudu jiných ostravských Židů, kteří měli být 
za pár měsíců z části deportováni do Niska  a z části o pár let později zmizeli 
přes Terezín  v Osvětimi .49 Frischer opustil věznici 24. června.50 Strávil tam 
tedy sedmdesát tři dní. Jak s ním bylo zacházeno, zda podstupoval výslechy, 
nebo se jednalo pouze o preventivní vazbu, není známo. Jistě s ním nebylo 
zacházelo nejlepším způsobem. 

Frischerova cesta do emigrace byla řízena v rámci širší vystěhovalecké 
akce. Již krátce po uzavření mnichovského diktátu začala Velká Británie  
spolupracovat na vystěhování části populace z ohroženého území. Velkou 
roli zde bezpochyby hrál pocit viny. Ze sionistické strany sehráli v přípravě 
tzv. Českého transferu hlavní roli Leo Herrmann 51 jako člověk s kontakty 
v Londýně. Z pražského sionistického vedení pak převážně P. März  (ten se již 
před okupací přestěhoval z Ostravy do Prahy), Jakob Edelstein ,52 František 

47  ZAO, f. Správa věznice Krajského soudu v Moravské Ostravě, k. 5, 1044/39. Za vyhle-
dání těchto materiálů je autor vděčen pracovníkovi Zemského archívu v Opavě Pavlu 
Šrámkovi, že pomohl nalézt mezi více než tři a půl tisícem složek tu pravou.

48  Město v nás, s. 35.
49  K Nisku viz: Mezinárodní vědecká konference. Akce Nisko v historii „konečného řešení 

židovské otázky.“ K 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Sborník refe-
rátů. Ostrava 1995.

50  ZAO, f. Správa věznice Krajského soudu v Moravské Ostravě, k. 5, 1044/39.
51  Leo Herrmann (* 1888, Lanškroun, † 1951, Jeruzalém). Právník. Od mládí aktivní v sio-

nistických spolcích. Po první světové válce pomáhal s prací v Keren Hayesod, Židovském 
národním fondu. V tomto směru zůstal aktivní až do smrti.

52  Jakob Edelstein (* 1903, Horodenka, Halič, † 20. června 1944, Birkenau). Po vypuknutí 
války spolupracoval na vycestování Židů do zahraničí. Od prosince 1941 první terezínský 
židovský Starší. V prosinci 1943 deportován do Birkenau, kde byl v červnu 1944 spolu 
s rodinou zastřelen.
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Friedmann , František Kahn53  a Otto Zucker . Veškeré tyto snahy vyústily mezi 
říjnem 1939 a lednem 1940 v transporty z protektorátu  do Erez Israel . Málo 
z těchto vystěhovalců si tehdy zřejmě uvědomovalo, že se jednalo o záchranu 
před téměř jistou smrtí. Ne náhodou zvolil März  pro svůj článek, kterým se 
zabýval touto událostí podnázev transport v hodině nouze.54 Touto akcí se 
podařilo vystěhovat i Frischerovi.55

Cesta žadatelů o vystěhovalectví byla velmi trnitá. Jak již bylo řečeno, byl 
Frischer gestapem propuštěn v červnu 1939. Jedním z jeho prvních kroků bylo 
přemístění do Prahy. K tomu došlo počátkem září 1939.56 Důvodem mohla být 
snaha o urychlení vycestování do zahraničí. Jak uvádí Blažena Przybylová , byl 
to případ mnoha ostravských Židů. Navíc v tomto městě nesídlil žádný zahra-
niční konzulát zemí, kam bylo možno se vystěhovat.57 Dalším důvodem mohla 
být pochopitelná snaha člověka opustit místo, kde trpěl ve vězení. 

V té době již bylo možno legálně vycestovat pouze přes Ústřednu pro 
židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für Jüdische Auswanderung) založenou 
v Praze -Střešovicích 21. července 1939. Proces, který musel při průchodu touto 
organizací postoupit každý žadatel, tedy i Frischer, popsal ve svém článku 
Bohumil Černý . Jednalo se o maratón jedenáctí přepážek. Materiály pro jed-
notlivé žádosti se zachovaly velmi zlomkovitě. V podstatě se jedná o torzo 
kartotéky vzniklé z činnosti přepážky číslo 8 – o kontrolu majetku (Vermögen-
süberprüfung). Dochovala se pouze přibližně jedna desetina všech žádostí,58 
velkým dílem náhody i Frischerova a jeho ženy Hermíny . Důležité pro nás je, 
že oba podali žádost 25. září.59 Od doby opuštění věznice gestapa tedy uběhlo 
více než dva měsíce. Podle Märze trval proces na tomto úřadu čtyři až šest hodin.

53  František (Franz) Kahn (* 1896, Plzeň, † 1944, Osvětim). Sionistický politik. Za války 
prošel Terezínem a byl zavražděn v říjnu 1944 v Osvětimi.

54  Německý rukopis tohoto textu je pod názvem Der čechische Transfer – Rettung in Not 
uložen v CZA, A320/447.

55  O českém transferu se nejnověji zmiňuje Rothkirchenová. (ROTHKIRCHEN, L.: The 
Jews of Bohemia and Moravia. Yad Vashem 2005, s. 173). Autorka píše, že Frischer přijel 
posledním transportem této akce. 

56  NA, f. Policejního ředitelství Praha, 1941–1951. Domovský list, Ing. Arnošt Frischer 
(Bližší lokalizace je autorovi neznámá. Za vyhledání materiálu je vděčen pracovníkům 
NA). Od 11. září 1939 bydlel s manželkou na Národní třidě č. p. 38. 

57  PRZYBYLOVÁ, B.: Emigrace ostravského židovského obyvatelstva ve 30. a 40. letech 
20. století. In: SPFFOU Historie – Historica 3. Ostrava 1995, s. 65.

58  ČERNÝ, B.: Emigrace Židů z Českých zemí v letech 1938–1941. In: Terezínské studie 
a dokumenty 1997. Praha 1997, s. 55–71.

59  NA. f. Úřad říšského protektora D-II, k. 26.
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 Frischerova záležitost byla složitější než u ostatních žadatelů, což lze 
vysledovat z obsahu jeho žádosti v porovnání s dalšími, které se zachovaly. 
Frischer byl spolumajitelem stavitelské firmy, a jelikož Židé žádný majetek
nemohli vlastnit, muselo dojít k převodu na správce (Treuhänder). Tento pro-
ces trval delší dobu (ještě během listopadu se jednalo o oprávněnosti určení 
Alfreda Preusse Treuhändrem), byl však nakonec vyřešen.60 

Frischer byl nucen zůstat v Praze po celý podzim a zažil zde tedy i říj-
nové události. Ty jej dozajista velmi poznamenaly do budoucna, jelikož je 
neopomněl připomenout v již zmíněné přednášce. Z jeho vzpomínek můžeme 
vypozorovat obdiv pro odvahu Čechů, kteří takto otevřeně demonstrovali svůj 
odpor k nacistické okupaci.61

Lze se domnívat, že doba, kterou byl nucen Frischer strávit v protektorátu, 
jej nutně musela ovlivnit. Během tři čtvrtě roku zažil příchod vojsk, tříměsíční 
vězení, vystěhovaleckou proceduru, ale i první tvrdé zákroky nacistů vůči 
civilnímu obyvatelstvu (Židům i Čechům). Na konci této tříměsíční anabáze 
byl Frischer na cestě do vyhnanství. Lze použít tohoto výrazu. Ačkoliv Fris-
cher byl sionista, zdá se, že vycestování do Palestiny před okupací neplánoval. 
Nelze se tomu divit. Před příchodem Němců neměl Frischer nejmenší důvod 
pro odchod. Roku 1939 mu bylo 52 let, byl finančně zajištěnou, vysoce spo-
lečensky postavenou a ve svém okolí bezesporu respektovanou osobností. To 
nejsou životní podmínky člověka, který se rozhoduje pro dobrovolný odchod 
a nový začátek v zemi, která spíše čekala na mladé lidi připravené budovat. 
Před vánocemi roku 1939 tedy Frischer a jeho žena vyrazili na cestu do 
Palestiny  a dorazili tam počátkem ledna. O naplnění jeho Alijah, přestěhování 
do Palestiny, i o dalších úspěšných emigrantech přinesl zprávu pražský židov-
ský časopis Jüdisches Nachrichtenblatt. Zpráva o jejich příjezdu vyšla 2. února 
1940 pod titulkem Am Ziel: Sie traten ihre Alijah an.62 Časopis informoval 
o tom, že tyto osobnosti již zde pracují pro blaho židovstva. 

Na závěr můžeme shrnout následující Frischerovy osudy. V Palestině 
strávil dva roky. K 1. listopadu 1941 byl po dlouhých jednáních českosloven-
ským presidentem Edvardem Benešem jmenován do československé Státní 

60  NA. f. Úřad říšského protektora D-II, k. 26.
61  NA, SR-L, k. 20. Czechs are fighting back. Frischerův projev před Anglo-palestinským 

klubem, Londýn, 6. května 1943.
62  Jüdische Nachrichtenblatt, roč. 2, 2. února 1940, s. 4. Viz o tomto věstníků, který po dobu 

okupace vydávala Židovská náboženská obec v Praze: BONDY, R.: Kronika zavírajících 
se bran. In: Terezínské studie a dokumenty 2001. Praha 2001, s. 11–28.
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rady v Londýně. Během následujících tří a půl let se projevil jako svědomitý 
pracovník, který se usilovně věnoval židovským záležitostem.63 V roce 1945 
se spolu s vládou navrátil do osvobozeného Československa a významně se 
podílel na obnově židovské komunity a jejího společného života. Po únorovém 
komunistickém puči opustil Československo natrvalo. Zemřel 4. srpna 1954 
v Londýně.

63  K Frischerově činnosti za války viz: LÁNÍČEK, J.: Člen československé státní rady 
v Londýně Ing. Arnošt Frischer a jeho činnost na pomoc Židům v okupované Evropě 
(1941–1945). Olomouc 2006 (rkp. dipl. práce FF UP).

Obr. 1: Arnošt Frischer v počátcích první 
republiky (soukromý archiv autora – poděko-
vání Hannah Pinkus, Londýn)

Obr. 2: Arnošt Fischer, konec třicátých 
let 20. století (soukromý archiv autora – 
poděkování Jaakovu Frischrovi, Jeruzalém)
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Summary

Arnošt Frischer, the story of a Czechoslovak Zionist politician during the interwar 
period – the contribution to the Jewish history of Moravská Ostrava.

Jan Láníček

Arnošt (Ernst) Frischer was one of the most important Jewish politicians in inter-war 
Czechoslovakia. He participated on the National-Jewish, Zionist, policy from the very begin-
ning. He reached his peak in 1935, when he was elected to be the head of the minority Jewish 
Party. This contribution is focused on his political activities on both regional and general 
level. Frischer’s activities are described till the very end of the first Czechoslovak republic and 
the peculiar situation of the former leader of the Jewish Party during the first months after 
the German occupation is also stressed. Frischer finally, after long procedures, immigrated 
at the end of 1939 to Palestine.
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IGORLISOVÝ

K stínům ušlechtilosti staré evropské (římské) společnosti patřil, jak je 
známo, svět zlodějů a delikventů, s nímž se tvrdě bojovalo od samých počátků 
formování mravních vztahů. Již zákon dvanácti desek (lex XII tabularum), 
jehož zápis pochází z poloviny 5. století př. n. l., vymezoval jako negativní 
jevy ve společnosti nejrůznější typy zločinů, k nimž na příklad patřila vele-
zrada v nejširším slova smyslu (perduellio) a vražda svobodného občana, 
otce nebo jiného předka (parricidium), dále žhářství, krádež, křivé svědectví, 
veřejná urážka, kouzla a čáry různého druhu spojené ze zlým úmyslem někoho 
poškodit či zahubit. K protiprávním deliktům (iniuria) patřily také urážka na 
cti nebo vědomé zištné a tělesné nakládání s cizí movitou věcí, krádež, lou-
pež, zpronevěra a podvod. V pozdějších dobách se římské právo, jež od svých 
počátků mělo smíšenou povahu (obsahovalo jak veřejnoprávní, tak i soukro-
moprávní složku), podstatně rozšířilo a zahrnovalo trestní činnost za další sérii 
zločinů (crimina).1

Na řadu z nich upozorňuje římský právník z 2. – 3. století Ulpianus († 228 
n. l.). Jeho dílo poskytuje pestrý obraz rané evropské společnosti jak z hlediska 
právního, tak z hlediska jejího vnímání občanské zodpovědnosti. V sedmé až 
deváté knize Ulpianova spisu De officio proconsulis, publikovaného O. Le-
nelem a známého jako Palingenesia iuris civilis,2 nacházíme pozoruhodnou 
informaci o mravech římské spodiny na území provincie. Autor prokonsulovi 
doporučuje, aby ve své snaze udržovat v jemu svěřené provincii mír a klid, ini-
cioval vyhledávání zlodějů, lupičů a šejdířů a jiných trestních živlů za účelem 

1  Viz BARTOŠEK, M.: Dějiny římského práva (ve třech fázích jeho vývoje). Praha 1988, 
s. 155–160. Viz také Der Kleine Pauly, Bd. 1 – heslo crimen. München 1979, col. 1334–1335;  
ibidem, Bd. 3 – heslo latronicium, col. 516.

2  Palingenesia iuris civilis. Ed. O. LENEL, vol. 2. Lipsiae 1889; Corpus iuris civilis (CIC), 
vol. 1. Berolini 1908. Zde používám jednoduchou formu citování: první číslovka znamená 
knihu, druhá číslo úryvku (fragmentu).
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jejich potrestání.3 Zvláštní pozornost měl prokonsul dle Ulpiana věnovat krá-
dežím lidí (plagium), svobodných občanů a zběhlých otroků za účelem jejich 
dalšího prodeje do otroctví. Pro zajištění úspěšného pátrání sloužili speciální 
úředníci (apparitores).4 Nakolik byla ožehává v době raného císařství otázka 
otrockých uprchlíku, nasvědčuje fakt, že císaři Antoninus Pius (117–138) 
a Marcus Aurelius (161-180) vydali edikty, podle nichž majitel zběhlých otroků 
mohl požádat o povolení pátrat po uprchlících i na cizích území, a to jak sed-
láků a senátorů, tak i samého císaře.5

V souladu s usnesením Antonina Pia se potrestání zběhlých otroků mělo 
konat na místě spáchání zločinu.6 Trestným bylo i nelidské chování pánů vůči 
svým otrokům. Na příklad císař Hadrianus dal na pět let vyhostit jakousi řím-
skou matronu Umbru za to, že byla krutá vůči svým otrokyním.7

Klid svobodných občanů chránil v císařské době i tzv. Fabiův zákon, 
podle něhož měl být potrestán každý, kdo přechovával, držel v poutech, pro-
dával či kupoval svobodně narozeného římského občana anebo propuštěnce na 
území Itálie. Mohla mu být uložena pokuta až ve výši 100 000 sesterciů (Pro-
kurátoři vynášeli verdikt zpravidla dle vlastního uvažování).8 V Římě a v Itálii 
do stého milníku tento zločin soudil městský préfekt (praefectus urbis), jinak 
tato kompetence přecházela na préfekta prétoria (praefectus praetorio).

Jestliže se podobného přestupku zúčastnil otrok, měl zaplatit 50 000 ses-
terciů pokuty.9 Stejně tak za zločince byl považován každý, kdo přemlouval 
cizího otroka k útěku, a také prodával či kupoval cizí otroky, dokonce i ten, 
kdo tento prodej zprostředkovával (měl zaplatit pokutu ve výši 50 000 sester-
ciů). Netýkalo se to však prodeje vlastních otroků v jejich nepřítomnosti, na 
příklad zběhlých otroků ( fugitivi).

3  CIC VII, 2181.
4  JONES, A. H. M.: Studies in Roman government and law. New York 1968, s. 153–158.
5  CIC VII, 2182.
6  CIC VII, 2186.
7  CIC VIII, 2213. Z nápisu z Puteol (Année épigraphique 1971, Nr. 88), jenž se vztahuje k do-

bě císaře Augusta anebo Tiberia, se dozvídáme, že pohřební služba najímající otroky se 
dopouštěla trestního činu, jestliže s nimi zacházela bezohledně, včetně tělesného kárání či 
okřížování. Z časem se situace změnila natolik, že již za císaře Septimia Severa (193–211)  
pán nemohl potrestat otroka ani za cizoložství s jeho ženou (Digesta 1.12.5); tuto věc měl 
na starosti pouze préfekt města. Ze stejné doby pochází také termín favor libertatis: jest-
liže se z nějaké příčiny otázka o statusu člověka či o právu otroka na svobodu měla řešit 
soudní cestou a byla pochybnou, měla se řešit ve prospěch svobody.

8  CIC VIII, 2231.
9  CIC VIII, Coll. 14.3. = 2231.
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Jak je známo, jedním ze specifik souhrnu občanských hodnot v raném
republikánském Římě bylo právo odvolání se k lidovému sněmu, v pozdějších 
dobách i k císaři – ius provocationis ad populum.10 Člověk, který toto právo 
porušil, zabil anebo dal potrestat římského občana či mu nechal nasadit na krk 
obojek a pak ho vydal na mučení, byl podle Juliova zákona přirovnán k zlo-
činci. Toto pravidlo platilo i v době císařské.11

K negativům ohrožujícím klid provincie patřila také svatokrádež. Pachatel 
za tento zločin mohl byt odsouzen k štvanicím v aréně, nebo mohl být upálen 
zaživa, či ukřižován. Ulpianus doporučuje trest odsouzení k štvanicím pouze 
pro toho, kdo v noci vypáčil dveře chrámu a vykradl posvátné dary.12 Dopus-
til-li se stejného činu někdo ve dne, měl být odsouzen buď k pracím v dolech, 
byl-li pachatel chudý či otrok, anebo k vyhoštění na pustý ostrov, byl-li pacha-
tel urozeného původu.

Již za Sullovy diktatury (81 př. n. l.) byl vydán zákon o vrazích a travičích. 
Na příklad za trest spáchaný v Římě a na vzdálenost do jedné míle podléhal 
trestnímu řízení každý, kdo nosil s sebou zbraně za účelem zabíjet nebo krást. 
Římská jurisdikce Ulpianovy doby zpřesnila toto nařízení tak, že zákon měl 
trestat ne každého, kdo měl s sebou zbraně, nýbrž pouze toho, kdo se dopustil 
vraždy a lupičství.13 Adriánův edikt vznesl požadavek, aby se zkoumalo, zda 
přestupek byl spáchán úmyslně. Byla-li vražda naplánována předem, pachatel 
měl být ukřižován jako otrok.14

K vrahům byl přirovnán i ten, kdo z nedbalosti zavinil, nebo měl podíl 
na smrti jiného člověka.15 Ulpianus uvádí jako příklad historku o hostině, při 
níž rozjaření mládenci vyhazovali do vzduchu Claudia, syna Lupova. Zábava 
měla tragický konec, neboť z nedbalosti Maria Euarista Claudius spadl na zem 
tak nešťastně, že si způsobil zranění, na jejichž následky o čtyři dny později 
zemřel. Následoval soud a prokonsul provincie Baetica Taurinius Egnatius při 
něm odsoudil Eurista jako vraha z nedbalosti k pětiletému vyhnanství. Viník 
měl také zaplatit otci zesnulého 2 000 sesterciů. Mezi zločince byli také zařa-
zováni společníci otcovrahů.16

10  Srov. LINTOTT, A. W.: Provocatio: from the Struggle of the Orders to the Principáte. In: 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW), I/2. Berlin–New York 1972, s. 226 nn.

11  CIC VIII, 2202.
12  CIC VII, 2190.
13  CIC VII, 2194.
14  CIC VII, 2196.
15  CIC VII, 2197.
16  CIC VIII, 2204.
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Dle ediktu císaře Adriana k zločineckým přestupkům patřila kastrace,17 
a také únos svobodných mladíků18 zvlášť, jestliže unesený byl bit, týrán a v dů-
sledku toho zemřel.

K zločineckým živlům byli přiřazováni vykradači mincoven, zlata a stříbra 
v dolech, také padělatelé mincí.19 Zloděj chycený v dolech byl okamžitě propuš-
těn; trestu podléhal i ten, kdo mu poskytl přístřeší. Za padělání mincí čekával 
viníka trest štvanice, byl-li to svobodný občan, či trest smrti, byl-li to otrok.

Stín zločinného počínání padal i na ty občany, kteří byli potrestáni atonii 
(ztráta práv) a nemohli být předvoláni před soud jako svědkové.20 Do stejné 
kategorie občanů patřil také ten, kdo získal svobodu od člověka pronásledova-
ného soudním řízením či od jeho otce anebo i propuštěnce. Sem patřili také ti, 
kdo se dobrovolně přihlásili ke gladiátorům a ženy živící se prostitucí.

K nemravným živlům byli vztahováni padělatelé závěti. V době konsulátu 
Statilia Taura a Scribonia Libona (rok 16 n. l.) bylo vydáno usnesení římského 
senátu (senatus consultum) o nutnosti potrestání těch, kdo v postavení svědka 
podepsali vědomě falešnou závěť či listinu,21 a také těch, kdo poskytli za úplatek 
svědectví, vyhnuli se mu a nebo se vzdali již prohlášeného svědectví (rok 29 n. l.).

Pronásledováni byli i žháři.22 Patřil-li takový zločinec k chudině, byl 
zpravidla odsouzen k zápasům v aréně, patřil-li k bohatším a navíc spáchal-li 
zločin v Římě, čekal ho trest smrti anebo vyhoštění na ostrov. Ten, kdo se 
dopustil požáru z nedbalosti, mohl se trestu vyhnout.

Ke zvláštní kategorii zločinců patřili dardanarii, spekulanti ve velkém se 
zásobami různého zboží a obilím.23 Lakotu těchto lidí stále potlačovaly speci-
ální císařská usnesení: bylo jim zakázáno zabývat se obchodem anebo čekalo 
je vyhnanství či práce v dolech. Ke stejné kategorii zločinců se vztahovali i ti, 
kdo používali na trhu nesprávnou váhu. V souladu s Corneliovým zákonem 
o závětích byli zařazováni do kategorie zločinců ti, kteří skládali, podepisovali 
a zveřejňovali falešnou závěť.

Ulpianus neponechává v klidu také podvodníky.24 K nim mezi jinými 
patřili ti, kdo za účelem dluhů zastavovali svůj majetek, prodávali jej jiným 

17  CIC VII, 2198.
18  CIC VII, 2199.
19  CIC VII, 2200, 2201; VIII, 2205.
20  CIC VIII, 2203.
21  CIC VIII, 2206.
22  CIC VIII, 2216.
23  CIC VIII, 2217.
24  CIC VIII, 2224.
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osobám, dále také ten, kdo zboží ničil. Přestože podobná definice podvodu
v zákonech nebyla, trest se za tuto činnost vyměřoval extraordinárně: podob-
ného pachatele vždy očekávalo soudní řízení a posléze práce v dolech anebo 
i vyhnanství.

Za zločince mohli být považování i ti propuštěnci, kteří neplnili své 
klientské povinnosti vůči svým patronům a jejich dětem.25 V tomto případě 
prokonsul provincie byl povinen provinilce potrestat bitím a varovat, že při 
opětovném provinění ho čeká tvrdší trest. Dopustil-li se propuštěnec jakési 
slovní urážky, či dokonce ublížil-li svému patronovi, měl být vyhoštěn z do-
mova anebo pracovat v dolech. K trestnému činu se vztahovala také pomluva 
nebo když propuštěnec navedl na svého pana donašeče či chystal proti němu 
soudní jednání.

K dalším stinným stránkám římského života patřila skopelie.26 Scopelato-
res byli ti, kdo na pozemky svých nepřátel stavěli kameny s varovným nápisem, 
aby tuto část pozemků nechali ladem, jinak je čeká smrt. Tyto provokatéry 
zastrašující občany očekával dle právních požadavků trest smrti. Jak je známo 
podobného trestu, tj. trestu smrti se v Egyptě dostalo tomu, kdo ničil přehrady 
zachycující nilskou vodu.27

K zločincům byli přiřazeni také ti, kdo přemisťovali na pozemcích hra-
niční kameny ve vlastní prospěch.28 Byl-li v tom obžalován člověk patřící 
k personae splendidiores, tj. senátor či jezdec, byl mu uložen trest vyhnanství. 
Byl-li hraniční kamen přemístěn bez úmyslu či odcizen pro další využití, měl 
být pachatel potrestán tělesně.

Stejně tak jako existoval v římské společnosti dvojí přístup k vymezení 
trestu pro svobodného a pro otroka, přihlíželo se v různých rovinách k těm, 
kdo spáchali trestní čin ve dne a kdo ho spáchali v noci. Tato diferenciace 
měla širokou praxi i v době císařství. Na příklad – jestliže se někdo dopustil 
denní krádeže v lázni, měl být ihned předvolán na forum před soud o věcech 
občanských. Toho, kdo se dopustil krádeže v noci, čekalo vyšetřování a pak 
odsouzení k nuceným pracím.29 Použil-li zloděj nebo lupič zbraně, přestože 
nikoho nezabil, byl odsouzen k práci v dolech (patřil-li k lidem nízkého 
původu), anebo k vyhnanství (patřil-li k lidem zámožným); analogický přistup 

25  CIC IX, 2225.
26  CIC IX, 2234.
27  Srov. CIC IX, 2235.
28  CIC VIII, 2229.
29  CIC VIII, 2222.
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v určení trestu sloužil pro kapsáře a vykradače pokladen: chudé očekávala 
jako extremní trest nucená práce, bohaté a vznešené vyhnaní či vyhoštění na 
opuštěné ostrovy.

K zlodějům zvláštního druhu byli přiřazeni zloději dobytka. Ti byli 
odsouzeni převážně k meči (ad gladium) anebo k nuceným pracím.30 Císař 
Hadrianus považoval potrestání prací v dolech za nejvyšší postih, a právě tento 
trest doporučuje obyvatelům provincie Boetica jenom, když se lupič dopustí 
opakované krádeže. Pozoruhodným je to, že odsouzení k meči (ad gladium) 
neznamenalo přijmout trest smrti v aréně. Mohli získat během určité lhůty, na 
příklad do doby pěti let, svobodu a zproštění gladiátorských povinností (pře-
vážně po uplynutí třech let).

Za zloděje dobytka se považoval ten, kdo jakýmsi způsobem odvedl 
dobytek z pastvin či od stáda. Ten, kdo si odcizil odpadlého býka anebo koně 
ponechaného na opuštěném místě, byl považován za zloděje, nikoliv za lupiče. 
Soudní řízení očekávalo i toho, kdo si odcizil prase nebo berana. Tomuto 
zloději se však vždy ukládal podstatně menší trest, nežli kdyby kradl býky či 
koně. Pozoruhodným je vztah císaře Hadriána ke krádežím koní. Byl-li při 
tomto zločinu chycen člověk ze vznešeného rodu či zámožného stavu, mohl 
být potrestán vyhnanstvím anebo vyloučením z tohoto stavu.31 Byl-li chycený 
zloděj se zbraní, odsuzoval se k štvanicím.

Ke kategorii výjimečných zločinců se v římské společnosti vztahovali ti, 
komu se podařilo utéci z věznice vypáčiv dveře anebo ti, kdo se zúčastnili spik-
nuti. Protože v císařských předpisech pro tuto kategorii zločinu nebyl vymezen 
zvláštní trest, soud jim ukládal pokárání podle vlastního uvažování.32

Ponoření, byť i letmé, do světa římské spodiny je zajímavé v několika 
rovinách. Zasvěcuje nás do vztahů svobodných a nesvobodných obyvatel řím-
ské říše, především v provinciích, a dává možnost zhodnotit spáchané zločiny 
i jejich potrestání. Pomáhá nám pochopit, že římská společnost nikdy nebyla 
jakýmsi monolitním uspořádaným, idylickým organismem, jak se o tom 
nezřídka dočteme v moderní populární literatuře. Poukazuje, že sanace této 
římské společnosti byla vždy aktuální a nutná. Konečně nabádá nás k širšímu 
studiu právních dokumentů z hlediska lidské etiky a pojetí spravedlnosti.

30  CIC VIII, 2218.
31  CIC VIII, 2220.
32  CIC VIII, 2223.
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Zusammenfassung

Früheuropäische Gesellschaft nach Ulpianus 
(aus der Welt der römischen Diebe und Delinquenten)

Igor Lisový

In seinem Artikel beschäftigt sich der Autor mit der Welt der römischen Unterschicht, 
hauptsächlich der Verbrecherelemente, und er strebt hinzuweisen: jede Unzucht, an der 
europäische Gesellschaft in unserer Zeit reich ist, ist nicht nur die Ausgeburt der modernen 
gesellschaftlichen Beziehungen, sondern hat die Wurzeln in der tiefen Vergangenheit, wie 
jede Unzucht miteinander mit den positiven und bewundernswürdigen Merkmalen.

(Deutsch von Lenka Králová)
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(KDEFINICÍMPOJMŮATERMINOLOGII,ALEIOBECNĚJI)

JIŘÍMATĚJČEK

Je vysoce pravděpodobné, že vedle tradičně přebujelých politických dějin, jimiž 
je zamořena zvlášť historiografie období První republiky a silně i období socia-
lismu, jsou u nás v současnosti další nejoblíbenější tématikou kulturní dějiny – 
obor zvlášť mladých profesionálních i jen příležitostných badatelů, kteří se, 
osvobozeni od ideového dozoru strany a vlády, přiklánějí k zajímavé tematice, 
v jejímž rámci se dá vypravovat skoro o všem; nejrůznější náměty se mohou 
snadno najít ve svazcích dobového tisku, v dobové publicistice, pamětech, 
beletrii i ve skoro všech archivních fondech. V lepším případě pak z velké části 
vzniká změť tematicky i metodicky nejrůznorodějších studií, v horším případě 
i miniaturní článečky, odolávající snaze o syntetizaci a vytváření nejen celko-
vého obrazu kulturního vývoje, ale i objevování jeho souvislostí a zákonitostí.1 
Zásadně nových zjištění nebo dokonce nových (závažných) témat se zatím obje-
vuje málo a převažuje právě sklon k vyprávění často jen vnějších zajímavostí. 
Podrobnější hodnocení české produkce z let 1990–2000 je v posledním článku 
sborníku Studie k sociálním dějinám, č. 5 z roku 2000, kde jsme zaznamenali 
asi padesát kvalitních studií. Od té doby vyšlo několik lepších i horších mono-
grafií a několik studií, mezi nimi i další přínosné.

Nejde o to, že by zajímavá „nová“ témata, většinou přejímaná ze zahraničí, 
jejichž typický seznam uvádí van Dülmen ve své u nás často citované knize, 
byla úplně nevýznamná. Problém je v tom, že se o nich často píše ve stylu 
české kulturní historiografie z konce 19. století, blížícímu se historické beletrii,

1  Historiografie dávala vždy možnost amatérům a poloamatérům, takže i v jiných oborech 
než v dějinách kultury vznikalo vždy množství „přebytečných“ prací, z nichž jen malá 
část se dala později použít k vytváření syntéz. Připomenout se dá i nedávná záplava úče-
lových formálních „dějin“ jednotlivých venkovských škol a hasičských jednot, většinou 
sloužících jen ke zviditelnění příslušné organizace a bez odborného významu.
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stručně řečeno bez posuzování jejich významu, širších souvislostí, takže se tato 
„historiografie“ někdy podobá – po víc než sto letech vývoje oboru – až humo-
reskám Z českých mlýnů nebo Pamětem kata Mydláře: v y p r á v ě n í m  o mi-
nulosti. Ostatně v první polovině devadesátých let 20. století skutečně vyšla 
knížka o katovnách a mučírnách, kde autor totálně nevyužil možnost sledovat 
vývoj vzorů chování v oblasti kriminality a poenologie. Šlo ovšem především 
o knihkupecky atraktivní titul pro „zvídavé čtenáře“ literárních senzací na 
hranici snobismu, i když jen v „malé české verzi“. Část zvlášť poloamatérské 
kulturní historiografie se – i v rámci globálních historiografických tendencí – 
vrací k vypravování minulých dějů bez teoretičtějšího poznávacího obsahu, ke 
kratochvilnému čtení, jaké dnes umí napsat každý chytřejší maturant.

Na druhé straně je velmi významná snaha části profesionálů prosadit do 
historiografické tématiky zkoumání emocionality, po dvě století zanedbávané.
Zároveň se však zdá, že mnoho našich kulturních dějepravců si význam emocí 
v lidském jednání zatím příliš neuvědomuje.2

I „maličkosti“ a „hlouposti“ – v rámci působení na sociální makrostruk-
tury třeba málo významné, ale často důležité z hlediska kvality života, o nichž 
je proto potřeba něco vědět (viz na příklad Geschichte des privaten Lebens, 
vycházející v německém překladu z francouzštiny ve druhé polovině 80. let 
minulého století), jsou součástí obecné kultury, která se snad konečně i v naší 
historiografii začíná chápat jako soubor všech výtvorů lidstva, duchovních
i hmotných, které mají v podstatě duchovní nebo duševní základ.3

Účelem tohoto článku však není hořekování nad celkově dost neutěšeným 
stavem současné české kulturní historiografie, ale pokus o zpřesnění či trochu
jiný výklad několika základních pojmů právě ze sféry kulturního vývoje.4 
Padesát kvalitních (přínosných) prací za deset let konečně není tak málo.

2  Vyprávění příběhů nebo popisování zajímavostí místo řešení problémů plyne zčásti 
z „podstaty“ historiografie, ale z velké části i z dalších skutečností. Jendou z nich je, že 
„nejsou lidi“ – studovat „dějepis“ jdou často právě lidé, kteří milují příběhy i jejich tajem-
no. Další příčinou dnešního stavu je touha kvalitních mladých profesionálů po nových 
směrech a metodách, po zkoušení a hledání, ale mnohdy i snaha o rychlé „zviditelnění“ 
vlastní osoby tím, „co frčí“ v cizině (ne tím, co je třeba dělat v zájmu poznávání) – a častý 
snobismus: být „in“.

3  Viz mj. Studie k sociálním dějinám 11, 2004.
4  Teoretičtější přístup k dějinám kultury předpokládá i výklad pojmů a diskusi o nich. 

Pojmy „kvalita života“ a tím spíš „životní pocit“ však nenajdeme ve starších příručkách 
a slovnících, někde ani „životní úroveň“, ačkoliv hmotná úroveň života i spotřeba jsou 
důležité kulturní faktory.
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Vycházíme (tým Machačová – Matějček) v naší nové knize věnované právě 
obecné kultuře z dávno ne nové teze, že lidstvo (jeho duchovní elity různého 
stupně) vytváří nejrůznější novinky pro všechny situace života proto, aby lépe 
uspokojovalo své existující potřeby nebo dokázalo vyřešit nově vznikající situace – 
vytváří příslušné vzory úspěšného chování, know-how, kulturní vzorce. Nejzazším 
motivem přitom je dosáhnout citového uspokojení, spokojenosti, kladného(-ných) 
pocitu(-ů). Kulturní vývoj – vymýšlení a přejímání inovací, se v Evropě a v celé 
atlantické kultuře od 18. století zrychlil: markantně se začala uplatňovat „perma-
nentní modernizace,“ snaha o relativně trvalé zlepšování existence, do značné míry 
spojené s technizací a industrializací – v českých zemích opožděně, výrazněji až 
po polovině 19. století, a přesvědčivě v jeho poslední čtvrtině.

„Výsledku“ existence, zásadně ovlivněné právě „kulturou“ – kvalitou 
výtvorů společnosti – se týkají tři základní pojmy: nejstarší je „životní úroveň,“ 
značně mladší je „kvalita života“ a zatím ne příliš běžný „životní pocit“.

„Životní úroveň“ je už standardní kvantifikovatelný ekonomický (a měl by
být i sociologický, antropologický atd.) pojem, který se definuje jako množství
statků a služeb, které si může ze svého příjmu ekonomická jednotka (většinou 
jednotlivec, nebo rodina) pořídit. Je to tedy objektivní ukazatel. Obvykle se 
určuje „reálným příjmem,“ tj. číselnou relací nominálního příjmu a životních 
nákladů, které se obyčejně měří prostřednictvím ceny spotřebního koše – sou-
boru zboží a služeb, které se v dané době a dané společnosti nebo sociální 
skupině obvykle spotřebovávají. Koše se někdy přepočítávají na kalorickou 
hodnotu v nich obsažených potravin, čímž se zjišťuje, zda je spotřeba ade-
kvátní biologickým potřebám. Vada je v tom, že se sledují jen kalorie, ale ne 
biologická hodnota jednotlivých potravin, která také ovlivňuje zdravotní stav. 
To se někdy koriguje zjišťováním podílu bílkovin, tuků a uhlohydrátů. Jsou 
i další možnosti.

Už pojmy „zboží“ a „služby“ naznačují, že životní úroveň se dá relativně 
spolehlivě spočítat pro období tržní ekonomiky, tj. víceméně pro industriální 
společnost, kdy se statistické úřady snaží zachycovat nejen nominální mzdy 
a příjmy, ale konstruovat i průměrný spotřební koš. Pro předindustriální – 
v podstatě i předstatistické – období se tato číselná relace zjišťuje obtížně, pro-
tože velký význam mělo naturální hospodářství, a navíc většinou ani přesněji 
nevíme, co se spotřebovávalo.5

5  Zatím snad nejpodrobnější úvaha o těchto potížích u nás je ve studii MATĚJČEK, J.: 
Reálné mzdy horníků uhelných dolů v českých zemích do roku 1914. In: Hospodářské 
dějiny – 14 Economic History. Praha 1986, s. 217–324.
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„Životní úroveň“ se tak dá relativně přesně zjišťovat a porovnávat v čase – 
diachronicky jako řada „indexů reálných příjmů“ – i meziskupinově hlavně pro 
20. století a určuje ovšem jen hmotnou úroveň života, ale ještě jen omezeně 
jako spotřebu. Zřejmě hlavně sociologové a antropologové pochopili neade-
kvátnost takového pojmu pro své obory a vytvořili pojem „kvalita života,“ kte-
rou většinou definují jako počet, nebo „relaci splněných kladných očekávání“.
Je jasné, že ačkoliv „kvalita života“ vypadá intuitivně rozumněji než životní 
úroveň, protože zohledňuje i jiné složky existence než spotřebu, není řečeno, 
která očekávání se kdy a kde berou v úvahu. Mimo jiné se obtížně stanovuje, 
jaká očekávání existují v které době v jednotlivých sociálních skupinách nebo 
u jednotlivců. „Očekávání,“ tj. co se může stát, i co je kdy a kde žádoucí a ne-
žádoucí, se mění v závislosti na vzorech chování a existenčních okolnostech, 
mimo jiné na sociální pozici skupiny a jednotlivce. Při adekvátním podrobném 
historiografickém studiu se však očekávání dají odhadovat, samozřejmě s rizi-
kem omylu, známe-li dobovou situaci: pozici (možnosti) skupin a jejich vzory 
chování.

Výhodou „kvality života“ je, že nepřihlíží jen ke spotřebě jako jedinému 
kritériu životního úspěchu a spokojenosti. Přesto v současné konzumní spo-
lečnosti je zřejmě možnost co nejvyšší spotřeby zároveň zdánlivě nejvyšší 
hodnotou a přestává jí být teprve, když začnou chybět jiné, stejně hodnotné 
věci – na příklad se zhorší zdraví, hrozí předčasná (neočekávaná) smrt, nebo se 
neúnosně zvýší namáhavost práce, či zhorší interpersonální vztahy. Obdobné 
nečekané změny mohou nastat i u sociálních skupin. Podobně byla možnost 
spotřeby stejně zdánlivě nejdůležitější hodnotou v dolních vrstvách agrární 
epochy, kdy nemohla úplně uspokojovat ani základní biologické potřeby, a po-
dobně u dělnictva poslední čtvrtiny 19. století, když se ukázala reálná možnost 
růstu životní úrovně.

„Očekávání“ je tak (tedy) silně vymezeno tím, co je v dané době a v soci-
ální skupině obvyklé, „dá se čekat“. Jiná očekávání jistě mohl mít v roce 1800 
šlechtic než vesnický poddaný a v roce 1900 příslušník horních vrstev než sub-
alterní úředník – „duševní nádeník“ s minimálním platem. V obou případech 
se lišila nejen sociální pozice, ale dokonce i kulturní podmínky existence, ale 
zároveň je jasné, že vlivem svých výhodnějších pozic (možností) se příslušníci 
horních vrstev mohli vyhnout některým zlům (sociálním i individuálním), 
která postihovala příslušníky nižších vrstev i nižší sociální skupiny jako celek. 
Známe-li dobovou sociokulturní situaci, diferencovanou podle skupin, můžeme 
(tedy) „očekávání“ zkonstruovat a zjistit, do jaké míry se splnila a jaká tedy 
byla míra úspěchu i zklamání v sociálních skupinách i u jednotlivců.
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Další příklad. V poslední čtvrtně 19. století se pod vlivem úspěchů vědy, 
techniky a ekonomiky rozšířila, nejdříve ve středních vrstvách, obecná euforie, 
přímo „náboženství pokroku“ (E. Renan), které vlivem vcelku trvale rostoucí 
životní úrovně začalo pronikat i do dolních vrstev. I jejich očekávání rostla 
a kvalita života (možnosti) se zvyšovala(-y). V letech 1900–1914 nastala potom 
rakouská (i evropská) „belle époque,“ úspěšné období relativního vnitřního 
klidu, prosperity a spokojenosti v už téměř stabilizované industriální společ-
nosti, v dolních a nižších středních vrstvách jen poněkud narušené zdražová-
ním v době hospodářského oživení po krizi v roce 1909. V roce 1905 naopak 
skončila skoro třicetiletá zemědělská krize – ke spokojenosti sedláků a stat-
kářů. I dělnictvo dosáhlo díky úspěchům odborů značného sebevědomí, které 
je patrné v dobových pramenech, a očekávání dalšího materiálního vzestupu, 
a téměř všechny sociální skupiny (snad kromě šlechty a kléru) prožívaly opti-
mistické očekávání dalších úspěchů, omezených jen možnými individuálními 
neúspěchy. Téměř všechny tyto kladné naděje pak – ovšem zase skupinově a in-
dividuálně diferencovaně – změnil náhlý začátek války. „Kvalita života “počítá 
nejen se spotřebou hmotných statků, ale zahrnuje i další víceméně objektivně 
zjistitelné prvky „životní pozice,“ z níž plynou očekávání: tuto pozici tvoří 
sociální (skupinová) pozice (vlastnosti a možnosti členů skupiny, nebo lépe 
její modální – víceméně „průměrné“ – osobnosti) a další v zásadě – někdy jen 
jakoby – „nesociální“ podmínky a prvky existence společnosti a jednotlivců 
v ní: na příklad „genetická výbava,“ věk (a generační příslušnost), „energetické 
vybavení“ a další „objektivní“ vlastnosti, často však i sociálně ovlivněné: už 
energetické vybavení je závislé i na výživě, která byla (a i dnes je) sociálně 
(skupinově) podmíněná a diferencovaná.

Kolem roku 1800 byla kvalita života (i životní úroveň) zvlášť venkovských 
dolních vrstev velmi nízká z dnešního pohledu, ale uvědomovali si to i osví-
cenští vzdělanci a státní úředníci. Venkované sami však žili ještě o šedesát 
let později (v Krušných horách) „ve veselé bídě z ruky do úst“,6 jinde vlivem 
zvyku či církví a vrchnostmi podporované pasivní odevzdanosti do boží vůle 
pociťovali nebo si uvědomovali nízkou kvalitu svého života jen matně. Běžný 
měšťan z roku 1800 neznal nejen dnešní civilizační vymoženosti, ale ani to, 
co už bylo dost obvyklé v západní Evropě; jeho život ve skromném blahobytu 
a poklidu malého města byl však zároveň objektivně dokonce riskantní (mohl 
čekat, a někdy také prožíval, požáry celých měst, epidemie, občas i vpády 

6  DORMITZER, M. – SCHEBEK, E.: Die Erwerksverhältnisse im böhmischen Erzgebirge. 
Prag 1864.



172

cizích vojsk); jeho kvalita života nebyla z objektivního hlediska příliš vysoká, 
ale byl vcelku spokojen: mimo jiné měl mnohem vyšší prestiž – a tím lepší 
pocit – než sedlák a tím spíš domkář, podruh nebo nádeník. Po zavedení 
všeobecného volebního práva v roce 1907 získalo dělnictvo (objektivně) vyšší 
sociální moc než dříve – zlepšila se tedy jeho sociální pozice, ale životní pocit 
to zřejmě kladně ovlivnilo jen u dělnických funkcionářů, které uspokojilo 
dosažení dlouhodobého cíle: sociální emancipace dělnictva. Běžný dělník se 
zajímal o růst životní úrovně, který jej dostatečně uspokojoval, a nestaral se 
o „objektivní“ komplikace kvality života: relativně vyšší úmrtnost – mimo jiné 
vlivem silně rozšířené tuberkulózy, nevzdělanost, často vysokou nebezpečnost 
práce bez zákonné dovolené aj. Přesto měl zvlášť od devadesátých let do roku 
1914 vlivem růstu životní úrovně kladný životní pocit.

Životní pocit záležel na tom, co si kdo (subjektivně) „uvědomoval“ (m o h l 
uvědomovat) – hlavně emocionálně – co cítil pozitivně, nebo negativně z prvků 
kvality života: je to relace kladných a záporných pocitů. „Cítění“ odpovídá 
životní pozici, která obsahuje i sociálně získané (internalizované) vzory cho-
vání, zvlášť potřeby, hodnoty a cíle, i „nesociální“ prvky.

Životní pocit bývá silně proměnlivý, střídá se (emocionální, případně 
„vědomá“) spokojenost a nespokojenost pod vlivem různých událostí a stavů, 
takže můžeme mluvit o aktuálním životním pocitu, ale i dlouhodobě kumulo-
vaném životním pocitu, který může mít i formu víceméně vědomé, ale ovšem 
emocionálně ovlivněné „životní bilance“, citově vnímaných i racionálně uvá-
žených úspěchů a neúspěchů. Dlouhodobější životní pocit ovlivňuje dlouhodo-
bější postoje, a tedy i charakter (duševní vlastnosti) osobností.7 Protože některé 
události a stavy postihují v zásadě stejně všechny, nebo aspoň velkou část 
příslušníků určité sociální skupiny, je možné mluvit o skupinovém životním 
pocitu, stejně jako o skupinové kvalitě života. Identický životní pocit může mít 
například i rodina, zvlášť má-li silná sociální pojítka, a podobně i jiné malé 
i velké skupiny. Existuje ovšem i generační životní pocit, stejně jako gene-
rační kvalita života, obojí však většinou silně ovlivněné příslušností k sociální 
skupině a společné pro téměř celou populaci jen v případech, kdy byla celá 
zasažena nějakou událostí nebo stavem (například okupacemi v letech 1939 
a 1968). Z podobnosti nebo totožnosti sociálních pozic v zásadě plyne i po-
dobnost očekávání obvyklých ve skupině (například možnost sňatku v určitém 

7  Friedrich Engels psal v polovině 19. století, že anglický dělník je „mrzutý“ vlivem život-
ních okolností. Rakouský a český dělník poslední čtvrtiny století byl vlivem životních 
okolností vcelku dost optimistický.
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věku – ovlivněná právě skupinovými možnostmi, ale i zvyklostmi – vzory). Jak 
se dá vyvodit z předchozího textu, mohou se při analýze očekávání vyvozovat 
ze situací modální osobnosti (silně zjednodušeně příslušníka nejpočetnější 
sociální skupiny) celé populace, nebo modálních osobností jednotlivých soci-
álních vrstev.

Protože pocity z velké části ovlivňují vytváření postojů, které jsou – záro-
veň s uvážením možností – základem jednání (jeho motivací), působí hro-
madné pocity jako sociální síla, faktor hromadných jednání nebo alespoň 
chování.

To vlastně není jakoby nic nového, historiografie „masových hnutí“ vždy
počítala s nespokojeností „mas“; mnohem méně se už uvažovalo o spokoje-
nosti, kladném životním pocitu, a především se jen málo přemýšlelo o tom, zda 
a kdy žili lidé – a sociální skupiny – šťastně nebo nešťastně, jak emocionálně 
vnímali(-y) kvalitu svého života i mimo tyto masové akce, případně jak žili ti, 
kdo se jich vůbec neúčastnili. Kulturní úroveň populací se hlavně pro 19. století 
obvykle měří podílem gramotných, ale většinou už se nezkoumá (nezkoumalo), 
co tito gramotní skutečně četli a jaký byl jejich duševní život, stejně jako se 
dnes nezjišťuje, k čemu „počítačově gramotní“ využívají internet a elektronic-
kou poštu – životní pocit současných konzumentů může být kladný, ale „sku-
tečná“ kvalita života tomu nemusí odpovídat: dost často si zakládají na infarkt 
nebo cukrovku, případně budoucí exekuci, či trápení s dětmi.

Všechno, i sledování životního pocitu, dává možnost hlubší analýzy a tedy 
i přesnějších vědomostí i v kulturní historiografii. Zbývalo by dát „návod“, jak
sledovat především životní pocit, když jsme už v textu naznačili, jak se sleduje 
životní úroveň i jak se dá sledovat kvalita života. Jak se mohou sledovat pocity, 
závisí z velké části na kvalitě (tj. i výběru) pramenů, na jejich informační hod-
notě pro daný účel. Samozřejmě i na deduktivních schopnostech pozorovatele, 
stejně jako na jeho syntetizačních schopnostech při zobecňování a konstruo-
vání abstraktnějších tezí.
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ROMOVÉNAMORAVĚVE20.LETECHMINULÉHOSTOLETÍ

CTIBORNEČAS

Když si před osmdesáti roky vyžádal Vratislav Kalousek, sekční šéf tehdejšího 
ministerstva vnitra a komentátor chystaného Zákona o potulných cikánech, 
bezodkladné sdělení o způsobu života moravských Romů, nezbývala v nastalé 
časové tísni zemské správě politické na Moravě jiná možnost, než vypracovat 
souhrnný elaborát o požadované otázce, a to podle materiálu, který z jednot-
livých okresů obratem opatřily tamní četnické stanice, popřípadě policejní 
úřady.

Výsledný spis se omezil pouze na základní a zobecňující informaci. Nao-
pak podklady k němu byly mnohem obšírnější, a tak skrývají řadu konkrétních, 
přitom však ke konečnému zpracování nevyužitých údajů. Výsledný elaborát 
i konvolut podkladového materiálu jsou dnes uloženy v Moravském zemském 
archivu v Brně.1 Na základě faktografie, obsažené v obou těchto zdrojích – ve
druhém přitom více než v prvém, bylo možno sepsat následující text.

Kočovní, nebo spíše potulní Romové brázdili po ustálených trasách nebo 
v pravidelných okruzích prakticky celé moravské teritorium. Krátké vzdále-
nosti překonávali pěšky, na delší se vydávali v kočovných vozech, které sou-
časně poskytovaly střechu nad hlavou. Lehké a přenosné stany rozbíjeli vždy 
jenom načas buď na k tomu vyhrazených a kontrolovatelných, anebo mnohem 
častěji na nepovolených a špatně dostupných tábořištích.2

Tato složka romské populace se věnovala zejména koňskému handlířství, 
ale také trhoveckému, kramářskému či podomnímu prodeji nádobí, galantérie 
a jiného drobného zboží, anebo typickému šlejfířství, které zastávalo služby 
spojené s ostřením nožů, nůžek a břitev a někdy též s opravováním deštníků. 
Frekvence takových živnostníků bývala obzvlášť hustá v okolí tržních měst 

1  Moravský zemský archiv v Brně, B 40, kart. 2541, čj. 54077/VI.
2  Srov. k tomu na příklad relace z okresů Dačice, Moravské Budějovice a Znojmo, které 

lemovaly tah od jihozápadu směrem na východ, a relace z okresů Místek, Nový Jičín 
a Hranice, ležících podél druhého hlavního tahu, mířícího od severovýchodu dále k jihu.
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a městysů, když se tam konaly velké výroční nebo jiné lokální trhy; zprávu 
o tom s náznakem určité výčitky obsahovala relace z jihozápadní Moravy: 
„Před dobytčími trhy ve Velkém Meziříčí, Třebíči a Znojmě projíždí okresem 
třikrát měsíčně asi patnáct tlup Wagenschmiedů, Růžičků, Hořínkových, 
Lagronových, Zikmundů a Nových od Tábora. Obchodují koňmi a hliněným 
nádobím. Tlupy čítají patnáct až dvacet hlav.“ (okr. Velké Meziříčí).

Mnohé z takto spravovaných živností, k nimž patřila i některá zvláštní 
odvětví obchodního podnikání (sběr hadrů a železa, výkup peří a králičích 
kožek apod.) nebo nabízené zábavy (šumaření provázené zpěvem, komediant-
ství s připojeným k němu provozováním kolotočů, střelnic, houpaček a podob-
ných zábavních podniků), daly se při pohybu z místa na místo lehce doplňovat 
nelegálními úživnými možnostmi i různými formami příživnictví.

Následkem toho požívali pak jejich účastníci obecně nedobré pověsti 
a venkované je podezírali z kdejakého špatného kousku a nepravosti (okr. Bos-
kovice, Holešov, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě, Třebíč, Vyškov, 
Znojmo ad.). Tím se ale ocitli všichni tito světem jdoucí bez rozdílu – ať už se 
snažili obstarávat živobytí svědomitými, či se přitom uchylovali k nenáležitým 
způsobům – v jakési slepé uličce, z níž pro ně nebylo úniku; upozorňovala na 
to na příklad jedna z relací následujícím konstatováním: „Okolnost, že každý 
se cikána štítí, přispívá velkým měřítkem k tomu, že i kdyby chtěl poctivě se 
živiti, není mu dána možnost, aby práci jakéhokoliv druhu obdržel.“ (okr. 
Hranice).

Totožnost a domovská příslušnost romských kočovníků a tuláků se zjiš-
ťovala téměř vždy s nebývalými problémy, poněvadž při identifikování měnili
jména nebo místo nich používali jen přezdívek, prokazovali se neplatnými 
osobními doklady a někdy dokonce několika křestními listy pro jednu osobu, 
uváděli nesprávná přechodná bydliště, čili zimoviště, vydávali se za příslušníky 
smyšlených domovských obcí (okr. Litovel, Šumperk ad.).

Pokud byli domácího původu a dopustili se nějakého deliktu, čekalo je pře-
dání příslušnému okresnímu soudu a následné potrestání. Mezi jejich trestnými 
činy převládaly zejména krádeže spojené s vlouděním se do venkovských sta-
vení a jejich přilehlých hospodářských objektů (kde odcizovali volně položené 
předměty, zvláště peřiny a kusy šatstva, ale především drůbež a různý menší 
dobytek) a se všemi druhy pychu (na polích a lukách si přisvojovali zemědělské 
plodiny nebo píci pro tažná zvířata, v lesích poškozovali stromy, jejichž vršků 
a větví používali k udržování táborových ohňů, stejně jako z březového nebo 
vrbové mlází ořezávali pruty k výrobě a následné směně proutěného zboží, 
kdežto ve vodách se uchylovali k pytláckému lovení ryb a raků).
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Mnohokrát měli v trestních rejstřících zapsáno také neoprávněné pro-
vozování výdělečné činnosti bez živnostenských listů nebo licencí, táboření 
a rozdělávání nebezpečných ohňů na zakázaných místech, porušování doprav-
ních předpisů na silničních komunikacích a širokou škálu podvodů, páchaných 
téměř pravidelně při překupnictví, zvláště při obchodování s koňmi.

Zjištěné a zadržené cizince mezi nimi vracelo četnictvo postrkem do zemí 
jejich původu, tj. především na Slovensko (okr. Místek, Vsetín, Hodonín) a oje-
diněle také za hranice, totiž do Rakouska (okr. Znojmo, Moravské Budějovice), 
respektive do Polska (okr. Místek).

Podle elaborátu zemské správy politické v Brně bylo těžké vést přísnou 
diferenci mezi potulným, polousedlým a usedlým způsobem života morav-
ských Romů; mobilita prý patřila k vrozeným rysům jejich chování, takže jí 
zachovávali věrnost nejenom všichni kočovníci a tuláci, ale rádi se k ní uchylo-
vali, byť pouze načas, také polousedlíci a rovněž někteří usedlíci: „Potulování 
jest nevyhladitelnou vlastností cikánské rasy a jeví se téměř u nich všech. 
I u usedlých cikánů jen malá část se zdržuje stále v obydlí, a to ponejvíc 
jen staré osoby a děti, kdežto ostatní se oddávají potulnému způsobu života 
spolčujíce se s jinými cikány a vyhledávajíce jejich obydlí. Z cikánů doma 
bydlících a táhnoucích místo od místa přicházejí někteří jen na zimu do svého 
starého bydliště.“

Druhou složku romské populace na Moravě představovali usedlíci, kteří 
bydleli mezi okolní vesnickou komunitou tu v dílčích disperzích, tam zase ve 
větších a někde i dost velkých koncentracích. Disperze měly podobu jednoho, 
dvou o samotě stojících miniaturních domků nebo primitivních chatrčí, kon-
centrace představovaly seskupení takových bizarních příbytků do osad, které 
bývaly vystrčeny zpravidla na okraj obcí nebo až k samému rozhraní obecních 
katastrů.

Nejvíce romských osad leželo v okrese Uherské Hradiště (mezi dvacet 
v relaci bohužel blíže nejmenovaných obcí patřily Bílovice, Břestek, Hluk, 
Jalubí, Jarošov, Kněžpole, Mařatice, Milokošť, Sady, Spytihněv, Staré Město, 
Uherský Ostroh a Veselí nad Moravou, kde všude vyrostla vzájemně si velmi 
podobná seskupení příbytků), po němž následovaly co do hustoty této formy 
romského osídlení okresy Uherský Brod (Bánov, Bojkovice, Brumov, Bylnice, 
Havřice, Luhačovice, Nevšová, Nivnice, Pašovice, Poteč, Pozlovice, Přečko-
vice, Šumice, Valašské Klobouky, Záhorovice), Hodonín (Hroznová Lhota, 
Hrušky, Kněždub, Lipov, Lužice, Malá Vrbka, Moravská Nová Ves, Petrov, 
Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota, Vnorovy), Kyjov (Čeložnice, Kyjov, Osvě-
timany, Sobůlky, Svatobořice, Vracov), Hustopeče (Bratčice, Ivaň, Sobotovice, 
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Šakvice, Uherčice), Holešov (Dobrotice, Lhotsko, Veselá, Želechovice nad 
Dřevnicí) atd. Osamocené, zato však rozlohou a počtem obyvatel významné 
osady se nacházely rovněž v okresech Brno-město (Černovice), Brno-venkov 
(Oslavany) nebo Dačice (Bohusoudov).

V řadě dalších moravských obcí, jejichž jakkoliv jen přibližný počet 
stávající dokumentace nedovoluje odhadnout, žily v diaspoře pouze jednot-
livé rodiny romských Danielů, Holomků, Heráků, Malíků, Ištvánů, Murků, 
Kýrů, Kubíků ad., stejně jako v jazykově smíšených okresech rodiny sintských 
Rehbergerů (okr. Mikulov), Raiminiusů (okr. Znojmo), Bocků (okr. Zábřeh), 
Hauerů nebo Kirschů (okr. Šternberk).

Mezi usedlíky zbývalo už jen několik posledních mohykánů, kteří se ještě 
zaměstnávali tradičními romskými profesemi, malým neboli tzv. cikánským 
kovářstvím a obchodem s koňmi. Zchudlí kováři se připomínali individuálně 
ve všech osadách na jihovýchodní Moravě (okr. Uherský Brod, Uherské Hra-
diště a zvláště Hodonín), byli tam však na více než zřetelném a přitom neustále 
se zrychlujícím ústupu. Totéž platilo o koňských handlířích, z nichž jenom 
pár mělo pro tuto překupnickou činnost živnostenské povolení, dosáhlo díky 
ní zámožnějšího postavení a bydlelo vesměs ve slušně zařízených vlastních 
domcích, na příklad rodina Bystřických ve Vyškově, rodiny Richtrovy v Brně 
a v Prostějově, rodiny Danielovy v Čehovicích a v Žebětíně aj.

Zcela výjimečně si někteří usedlíci z řad moravských Romů propachto-
vali několik málo měřic zemědělské půdy a zabývali se jejím obděláváním, 
jako třeba rodina Herákova v Dobroticích (okr. Holešov) nebo rodina Nových 
v Ořechově (okr. Velké Meziříčí).

Převážné většině zbývajících usedlíků poskytovala obživu už jenom 
nádeničina na stavbách, kopáčské práce při regulacích vodních toků, lámání 
a roztloukání kamene na štěrk při opravách svršku silnic a železničních tratí, 
výpomoc během žní a sklizně brambor či řepy u místních rolníků a častěji na 
okolních velkostatcích. Některé relace přitom výslovně připomínaly, že takové 
zapojování romských nádeníků a pomocných dělníků do pracovního procesu 
probíhalo bez větších obtíží a k oboustranné spokojenosti zaměstnavatelů i za-
městnávaných, bylo však někdy i několikrát přechodně přerušováno, aby pak 
v zimě ustávalo docela, neboť všechny uvedené obory měly jen sezónní nebo 
příležitostný a nahodilý ráz (okr. Brno-venkov, Hodonín, Holešov, Hustopeče, 
Kyjov, Mikulov, Moravská Třebová, Moravský Beroun, Šternberk, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod aj.).

Pokud výdělečná práce chyběla, byla nahrazována domáckou výrobou 
košů, metel a jiných předmětů z dostupných surovin, které se daly směňovat 
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za naturálie; některé romské rodiny z jihozápadní Moravy byly široko daleko 
známé podomácku vyráběnými bačkorami, které pak od jara do podzimu 
spolu s jiným zbožím, jímž bývala ponejvíce levná keramika a jiné drobnosti, 
rozprodávaly v okruhu mnohdy i hodně od sebe vzdálených moravských a také 
českých trhů (okr. Dačice, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí).

Jakmile Romové zakotvili pevně na jednom místě, mohly je okresní poli-
tické správy přikazovat jako bezdomovce do domovských svazků těch kterých 
obcí. Na Moravě by tímto způsobem získalo příslušnost téměř v půldruhé 
stovce obcí relativně vysoké množství romské populace. Starostům a obecním 
zastupitelům vyvstávaly z takové možnosti důvody k obavám a starostem, pro-
tože z domovského práva byly vyvozovány nároky na nerušený pobyt a na chu-
dinské zaopatření v dané obci.

Odtud vznikaly četné spory o to, komu měli romští bezdomovci s koneč-
nou platností vlastně připadnout; vůbec nejvleklejší tahanice byla tou dobou 
vedena mezi Svatobořicemi a Kyjovem a marně do jejího průběhu zasahovaly 
okresní, zemské ba i ústřední orgány politické správy. Stejně tak i většina 
dalších obcí udělovala domovské listy svým cikánům s krajní neochotou a lik-
navostí, kterou bylo možno pozorovat na příklad v Bojkovicích, Luhačovicích 
a v dalších obcích (okr. Uherský Brod).

V důsledku pokračujícího sociálního propadu se usedlí Romové postupně 
stali nejbídnější vrstvou vesnické chudiny. Na trhu práce se uplatňovali jen 
chabým způsobem, takže v čas hladu a nouze vyhledávali i nelegální zdroje 
obživy. Tak tomu bylo i v okrese s nejvyšším počtem romských osad na 
Moravě: „Až na výjimky snaží se zdejší cikáni činiti dojem občanského živlu, 
provozují kovářství, obchod koňmi, zadávají se k pracím stavebním, země-
dělským, tlukou kamení pro silnice atd., avšak vedle toho vesměs doplňují 
kongruu zejména v době zimní žebrotou a drobnými krádežemi.“ (okr. Uherské 
Hradiště).

Porušováním trestního práva se ovšem romští usedlíci dostávali do 
konfliktu se zákonem. V jejich přečinech zaujímala jen o málo méně než
u kočovníků a tuláků přední místo majetková kriminalita, v níž ale byly tak-
řka výhradně zastoupeny krádeže prosté; velkou krádež vloupáním, kterou 
spáchali Romové, hlásila pouze jediná relace (okr. Vyškov). Z přestupků se 
pak vyznačovala nejvyšším zastoupením žebrota a dále také porušování zdra-
votně-policejních předpisů, které naznačovala jiná relace slovy: „Vyhrabávají 
na mrchovištích zakopaná padlá zvířata, která po vyprání v tekoucích vodách 
pojídají, čímž veřejné vody zamořují, padlo-li zvíře na nakažlivou nemoc.“ 
(okr. Uherský Brod).
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Ve sledovaném období žila na Moravě poměrně početná romská minorita. 
Její kočovná, nebo spíše potulná složka operovala prakticky po celém morav-
ském území, zatímco složka usedlá byla rozptýlena mezi majoritou zejména 
v jihovýchodních a zčásti také v centrálních okresech v zemi. Obě složky se 
od sebe vzájemně lišily jak celkovým způsobem svého bytí, tak také úživnými 
možnostmi a s nimi spojeným stupněm symbiózy nebo averze, kterou k nim 
chovala okolní vesnická společnost. Do jejich rozdílných životů dává nahléd-
nout jenom velmi kusá dokumentace. K ní patří mj. i hrstka náhodně objeve-
ných pramenů, jichž bylo použito ke zpracování předloženého příspěvku.
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PETRPOPELKA

„Jako síť cév vinuly se zemí silnice, křížící se, rozvětvující se, vyprahlé. Byly 
zanedbané, plné kamení a děr, rozbité, zarostlé, podobné bezednému bahnu, 
když pršelo, k tomu ještě všude zahrazené mýtními závorami. Na jihu v horách 
se úžily v okrajové stezky, ztrácely se. Všechna krev země proudila těmito 
cévami. Těmito kostrbatými silnicemi, na slunci pukajícími a prašnými, v dešti 
rozblácenými, se země hýbala, žila, byly to její plíce i tepající srdce.“ 

Lion Feuchtwanger: Žid Süss

Úroveň evropského cestování v 18. století vypadala z valné většiny tak, 
jak ji načrtl ve svém historickém románu Lion Feuchtwanger. Podle dobových 
svědectví lze bez nadsázky říci, že byli mnozí cestující rádi, že se jim podařilo 
jejich pouť na tehdejších cestách-necestách přežít. Dnes si lze jen stěží předsta-
vit, jak vozy tu vázly v bahně, tu stěží projížděly štěrkovanou silnicí, vytřásaly 
duši z cestujících nekonečnými nárazy, aby pak stály u silničního mýta nebo 
dovezly na smrt znaveného člověka do mizerného hostince.1 Minimálně do pře-
lomu 18. a 19. století musel v souvislosti s cestováním počítat každý cestující 
se třemi základními faktory, které ovlivňovaly jeho osudy: s nespolehlivostí, 
nepravidelností a pomalostí. Většina tehdejších komunikací totiž stále nedo-
sahovala ani na konci 18. století kvality někdejších římských silnic z dob anti-
ky.2 Jaká úroveň silniční dopravy panovala v 18. a 19. století na Moravě a ve 
Slezsku? K jakým proměnám v cestování docházelo a jak rychle bylo možné 
cestovat? Těmito a dalšími otázkami se budou zabývat následující řádky.

Počátky státních zásahů do silničních záležitostí spadají do období 
vlády Karla VI. a souvisí s praktickou aplikací merkantilistických myšlenek.  

1 HLAVAČKA, M.: Cestování v éře dostavníků. Praha 1996.
2  FISCHER, W. a kol.: Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 

Band 4. Stuttgart 1993, s. 101, 680 a 946; BAGWELL, P.: The Transport Revolution from 
1770. London 1974. 



182

Na počátku dvacátých let 18. století došlo k projekci pěti hlavních silničních 
tahů, jež měly spojovat hlavní město Vídeň s Čechami, Moravou, Uhry, Hor-
ními Rakousy, Horním a Dolním Slezskem a především s přístavy Jaderského 
moře.3 Jedním z těchto projektů byl i plán stavby hlavní silnice vedoucí 
z Vídně přes Brno a Olomouc do Vratislavi. Se stavbou se začalo na moravsko-
-rakouských hranicích v roce 1727 pod vedením proslaveného zemského země-
měřiče Johanna Křoupala. Do roku 1740 byla nová, tzv. Slezská cesta z Vídně 
do Vratislavi hotova do blízkosti Olomouce.4 Do dalšího vývoje však citelně 
zasáhly války o rakouské dědictví, které znamenaly ztrátu většiny Slezska. 
Válka pochopitelně poznamenala každodennost cestování i poštovního spojení 
Vídně s Moravou a Slezskem. Poštovní kursy byly pruskými vojsky častokrát 
přerušovány, poštovní vozy přepadány a jízdní štafety obírány o zásilky peněz. 
Na druhé straně začala být věnována pozornost podezřelým cestujícím, kteří 
bývali po udání zadrženi. Navíc nikdo nemohl cestovat bez cestovního povolení.

Válka se citelně dotkla i poštovního personálu. Na příklad hornohlohov-
ský poštmistr Anton Franz König odmítl vstoupit do služeb královské pruské 
pošty a zůstal věrný rakouské císařovně. Jeho vlastenecký čin mu přinesl úplné 
vyplundrování majetku pruskými vojsky a podařilo se mu pouze zachránit 
holý život útěkem do Polska, kde pak žil i se svou rodinou v naprosté chudobě. 
Záchranu mu poskytla až náhodná událost. V lednu 1742 zemřel opavský 
poštmistr Christian Anton Czerny a dvorský referát ve Vídni do funkce opav-
ského poštmistra navrhl Antona Franze Königa. Jeho neveselou životní situaci 
dokládá fakt, že aby vůbec mohl místo v Opavě nastoupit, musela mu být 
povolena záloha na opatření koně a na cestovní výlohy.5

 I když se nová panovnice nemínila se ztrátou Slezska nikterak smířit, 
přesto výsledek války zpochybnil smysl doposud budované Slezské silnice. 
V padesátých letech 18. století se výstavba nových silnic vlivem válečných 
událostí silně zpomalila a finanční prostředky byly soustředěny na konzervaci
stávajícího stavu komunikací.6 V roce 1749 nařídila císařovna Marie Terezie 

3  BIRK, A.: Die Strasse. Ihre verkehrs und bautechnische Entwicklung im Rahmen der 
Menschheitsgeschichte. Karlsbad 1934, s. 303–306; FISCHER, W. a kol.: c. d., s. 678–679,  
913–914.

4  D’ELVERT, Ch.: Geschichte der Verkehrs-Anstalten in Mähren und Oesterreichisch-
Schlesien. Brünn 1855, s. 12.

5  INDRA, B.: K dějinám pošt v Opavě a v Severomoravském kraji do poloviny 19. sto-
letí. In: Sborník Státního archivu v Opavě 1971–1975. Opava 1975, s. 103–142; Viz též 
MYŠKA, M. [red.]: Biografický slovník Slezska a severní Moravy – Nová řada 9. (21.). 
Ostrava 2006, s. 42–43.

6  D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 14; INDRA, B.: c. d., s. 112.
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vypracovat plán na údržbu starých cest a výstavbu nové silniční sítě. Podle 
projektu byly na Moravě a ve Slezsku odborně založené pouze dvě silnice, a to 
již zmiňovaná Slezská silnice a Česká silnice, vedoucí z Vídně do Prahy a Lip-
ska. Návrh pokládal za nutné postavit dalších alespoň sedmnáct nových silnic 
v délce 900 km, aby byla dopravní síť schopna vyhovět domácím i zahraničním 
požadavkům.7

Padesátá léta 18. století se sice nesla na Moravě a ve Slezsku ve znamení 
usilovného budování nových silnic, avšak stavební nadšení dlouho nevydrželo. 
V následujících dvaceti letech se počet kilometrů nově otevíraných silnic na 
Moravě stále snižoval a ve Slezsku se nestavělo v podstatě vůbec. Síť zdej-
ších komerčních silnic a místních komunikací se nacházela v hrozivém stavu, 
o čemž svědčí řada stížností na stav komunikací. Na příklad již ve čtyřicátých 
letech 18. století se objevují stížnosti na to, že se nedá po některých cestách 
vůbec projet.8 Protože byly stížnosti podávány s mnohaměsíčním zpožděním, 
jednalo se pravděpodobně o běžné, stále se opakující problémy. Mezi úseky, na 
něž bylo dlouho slyšet mnoho nářků, patřila silnice ze Zlatých Hor přes Jindři-
chov a Krnov do Opavy. Ve druhé polovině sedmdesátých let několikrát upo-
zorňovala císařsko-královská bankální administrace, že se tato cesta nachází 
v neschůdném stavu a mohla by se zde přihodit různá neštěstí.9 Velmi obtížná 
byla také cesta ze Zlatých Hor do Andělské Hory, protože vedla mimořádně 
náročným horským terénem a silnice byla v zimě pro prudké vánice po mnoho 
dní nepřístupná. I při nejlepším počasí cesta trvala 6–7 hodin, při špatném 
počasí a v zimě však i celé dny.10 Navíc byla především slezská komunikační 
síť poškozena průchody cizích i vlastních vojsk.11

Situace se však nezlepšovala ani s odstupem několika desetiletí. V roce 
1774 se zastavil v Těšíně dvorní rada Degelmann, aby prohlédl město před 
zahájením těšínských veletrhů. Jeho poznámky o slezských silnicích jsou přímo 

7  Reskriptem z 9. května 1750 byl předložený plán výstavby schválen, a aby státní aparát 
získal co nejvíce prostředků na mýtném a clech, bylo obchodníkům patentem z 15. června 
1750 předepsáno používat k obchodu dvacet komerčních cest na Moravě a ve Slezsku. 
Moravský zemský archiv (MZA), f. Moravské místodržitelství – patenty (B 17), sig. C 7, 
k. 17; D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 16–18; POŠVÁŘ, J.: Dopravní politika na Moravě a ve 
Slezsku v 18. a 1. polovině 19. století. In: Studie o Těšínsku 2, 1973, s. 291–292. 

8  Zemský archiv Opava (ZAO), f. Královský úřad v Opavě, k. 861, inv. č. 1320.
9  ZAO, f. Královský úřad v Opavě, k. 862, inv. č. 1325.
10  INDRA, B.: c. d., s. 119–120.
11  Na příklad dopisem z 13. června 1747 žádá Anton Franz König o znovupostavení 

mostu mezi Moravskou Ostravou a Dobroslavicemi, který spálili císařští husaři. ZAO,  
f. Královský úřad v Opavě, k. 861, inv. č. 1320.
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hrozivé. Degelmann uvádí, že cesta z Opavy do Těšína je jednou z nejhorších 
silnic v monarchii. Nezřídka záplavy u Ostravy přerušovaly provoz na silnici 
i na několik dní. Navíc byly nové silnice stavěny ledabyle a příliš se nelišily od 
venkovských vozovek, takže za špatného počasí byly jen stěží sjízdné. Podle 
Degelmanna bylo nezbytně nutné urychlit výstavbu nových silnic a zrychlit 
opravu silnic stávajících.12

Situace se však měla zakrátko zlepšit. V roce 1772 získalo Rakousko 
při prvním dělení Polska Halič a dva roky nato i Bukovinu. Nově přivtělené 
země představovaly nejen zdroj řady surovin a dobytka, ale především nové 
odbytiště výrobků moravských a slezských řemeslníků. Po rozdělení Slezska 
se ekonomika Moravy a Rakouského Slezska začala orientovat ve větší míře 
na východ, což určilo směr výstavby nových silnic. Na příklad nejdůležitější 
slezské odvětví – plátenictví – exportovalo ve druhé polovině 18. století nejvíce 
do Uher, Haliče a Polska. Soukenictví v Rakouském Slezsku postihlo rozdělení 
země mimořádně silně, neboť bylo závislé na dovozu vlny z pruské části. Zdejší 
soukeníci museli začít dovážet méně kvalitní vlnu z Uher a Polska, sukno pak 
vyváželi nejvíce do Uher a po zisku Haliče právě do této země.13

Po zisku Haliče a Bukoviny docházelo k realizaci některých opatřeních, 
která měla usnadnit hospodářské styky s nově nabytými zeměmi. Bylo to 
mimo jiné zavedení těšínských veletrhů, které měly konkurovat veletrhům 
ve Vratislavi a Frankfurtu nad Odrou.14 Těšínsko se nyní stalo strategickou 
oblastí, které byla věnována zvýšená pozornost i z komunikačního hlediska. 
V prvé řadě bylo třeba dostavět původní Slezskou silnici do Opavy a zajistit 
kvalitní spojení na Těšínsko. Již v únoru 1743 navrhl opavský poštmistr Anton 
Franz König vybudování nové poštovní silnice z Opavy do Těšína a Bílska 
přes Moravskou Ostravu jako variantu k původnímu spoji Vídeň – Opava – Kra-
kov, ležícímu z větší části v pruském záboru. Při přímé cestě z Opavy do 
Bílska počítal König 17–18 hodin jízdy a trasu Opava – Krakov měl poštovní 
kurs zvládnout při dobrých podmínkách za 30 hodin. Toto nové spojení Vídně 
s Krakovem přes Olomouc a Opavu bylo také mnohem rychlejší než poštovní 

12  MAINUŠ, F.: Těšínské veletrhy v letech 1775–1782. Slezský sborník 53, 1955, s. 312, 
pozn. 23.

13  Podrobněji MAINUŠ, F.: Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v XVII. A XVIII. století. 
Ostrava 1959; TÝŽ: Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století. 
Praha 1960. 

14  MAINUŠ, F.: Těšínské veletrhy, s. 305–339.
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kurs z Vídně do Krakova přes Prešpurk a Ružomberok, který jel minimálně 
tři dny.15

Výstavbě nové poštovní a komerční silnice z Opavy do Krakova přes 
Moravskou Ostravu, Těšín a Bílsko však stálo v cestě mnoho překážek a reali-
zována byla s obrovským zpožděním teprve od poloviny sedmdesátých let 18. 
století. Intenzivní výstavba trvala do roku 1780, ale ani po čtyřech letech nebyla 
silnice zcela dostavěna. V roce 1780 si dokonce stěžovali úředníci Královského 
vrchního mýtního a celního úřadu v Bílsku na špatný a zcela nesjízdný úsek 
z Moravské Ostravy do Bílska. Podle soudobých zpráv se zde cestovalo mimo-
řádně obtížně. Cesta z Ostravy do Těšína trvala podle počasí osm až deset 
hodin a občas se stalo, že kočí koně zapřažené v těžkých vozech na nesjízdné 
komunikaci strhnul. Hned za Ostravou až do Bílska byla silnice úplně špatná, 
bez předepsaného povrchu a plná velkých kamenů. Stejně tak i úsek mezi 
Polomí a Krásným Polem na Opavsku přirovnal ředitel Provinčního staveb-
ního ředitelství Franz von Cerrini k polní cestě.16 A nebyla to pouze silnice 
samotná, která cestujícím ztrpčovala život. Pokud byly poštovní stanice (tak 
jak tomu bylo právě na této silnici) od sebe příliš vzdáleny, cestující, používající 
k dopravě otevřené kalesy, dojeli při dešti zcela promočeni. 

Po nástupu Josefa II. na trůn se projevily jeho reformní snahy i v oblasti 
výstavby a správy státních silnic. Protože se mu zdály náklady na údržbu erár-
ních silnic příliš vysoké, rozhodl se, že některé silnice převede do údržby dominií 
a obcí, všechny erární silnice propachtuje a finance soustředí na urychlenou pod-
poru nových staveb.17 Tento postup se však z části minul účinkem. Sice se inves-
tovalo do nových staveb, což Slezsku vyneslo další dvě nové silnice, ale převedené 
či propachtované silnice většinou rychle chátraly. Ke konci osmdesátých let bylo 
na Moravě i ve Slezsku zcela upuštěno od propachtování erárních silnic. Mnohé 
úseky propachtovaných cest musely být následně postaveny téměř nanovo.18

15  Ke zrušení slovenského kurzu došlo po zavedení žádného kursu přes Opavu a Bílsko 
v roce 1750. Současně se zavedením nového moravsko-slezského kursu do Krakova byla 
zřízena podle pruského vzoru pravidelná jízda diligence (cestovního poštovního vozu) 
z Vídně do Opavy a Vratislavi.

16  ZAO, f. Královský úřad v Opavě, k. 866, inv. č. 1334; ZAO, f. Královský úřad v Opavě,  
k. 862, inv. č. 1328; ZAO, f. Královský úřad v Opavě, k. 861, inv. č. 1318.

17  D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 36. Dělo se tak na základě dvorského dekretu z 23. dubna 1781 
o možnosti propachtování konzervace a reparace v zemi se nalézajících silnic poštmis-
trům, dominiím, městům a obcím. MZA, f. Moravské místodržitelství – Patenty (B 17), 
k. 120, sig. W 19. 

18  Například silnice Opava – Těšín utrpěla natolik, že se sesunuly silniční mosty a jízda byla 
životu nebezpečná. D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 45. 
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Na druhé straně se výstavba nových silnic hnula výrazně kupředu.19 Ale 
již v roce 1781 dostalo Provinční stavební ředitelství příkaz nepokračovat 
v nových stavbách, neboť se na program dostala stavba nové, důležité silnice 
z Olomouce přes Lipník a Frýdek do Haliče (tzv. Lipnická či Těšínská sil-
nice). Silnice, na které fungoval od roku 1785 poštovní kurs, byla pro cestu-
jící nesporně pohodlnější než dřívější cesta přes Opavu. To se také projevilo 
náporem cestujících, kteří tento spoj využívali. Poštovní vůz musel být tažen 
šesti, často však i osmi až deseti koňmi, neboť býval pro množství cestujících 
připojen ještě druhý vůz.20 Dostatek cestujících se zrcadlil v poklesu rentabi-
lity dříve úspěšného poštovního kursu z Opavy do Těšína. Na přelomu prvního 
a druhého decenia 19. století byl o cestování v tomto směru tak malý zájem, 
že musela být načas doprava osob zcela zastavena. Až do zprovoznění Severní 
dráhy císaře Ferdinanda pak představovala Lipnická silnice hlavní obchodní 
tepnu, spojující rakouské a české země s Haličí, Polskem a Ruskem.21

Cestovní rychlost byla v 18. a první polovině 19. století stále ještě dosti 
nízká, a to nejen na území habsburské monarchie. Na příklad cesta z Berlína 
do Vratislavi trvala v roce 1829 v nejlepším případě 40 hodin, tj. průměrná 
rychlost se pohybovala nejvýše kolem 8 km/hod. Podle různých údajů mohl 
člověk v 18. století denně ujet (za dobrých podmínek) 36–40 km. Existovaly 
však také výjimky. Na příklad když v červnu 1791 uprchl Ludvík XVI. se svou 
rodinou z Paříže, dokázal ujet s těžkým vozem za dvacet hodin 230 kilometrů, 
čímž by tehdy nesporně aspiroval na zápis do knihy rekordů.

Ve Francii a především v Anglii existovaly v dopravě obecně lepší pod-
mínky než tomu bylo v českých zemích. Koncem 18. století dosahovala Na 
příklad průměrná rychlost poštovních vozů na anglických silnicích až 15 km/
hod. nebo 120 km/den a kolem roku 1830 až 20 km/hod.22 V Anglii zapo-
čalo masivní vylepšování silniční sítě již v padesátých letech 18. století, tedy  

19  Císař nařídil dostavět především silnici z Brna do Jihlavy přes Velkou Bíteš a Velké 
Meziříčí, novou silnici z Brna do Uher, zbývající část Černohorské silnice (Moravská 
Třebová – Letovice – Černá Hora – Brno) a Lipnickou silnici s navazující komunikaci, míří-
cí do Horních Uher (Horní Tošanovice – Guty – Jablunkov). D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 41.

20  INDRA, B.: c. d., s. 127.
21  Z Polska a Ruska byl směrem do českých a rakouských zemí převážen především důle-

žité suroviny (kůže, lůj, vosk, med, sůl). ZAO, pobočka Olomouc, rodinný archiv Klein-
Wisenberg, kniha 22.

22  MÜLLER, U.: Infrastrukturpolitik in der Industrialisierung. Der Chausseebau in der 
preussischen Provinz Sachsen und dem Herzogtum Braunschweig vom Ende des 18. 
Jahrhunderts bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Berlin 2000, s. 102–103.
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bezprostředně před průmyslovou revolucí a rozmachem výstavby sítě říčních 
kanálů. Důležitou úlohu přitom sehrávali soukromí podnikatelé, sdružení 
v mnoha tzv. turnpike trusts, které vystavěly celý systém mýtních silnic 
(turnpike roads).23 Kvalitní, zpoplatnělé silnice přispívaly ke zkracování ces-
tovních časů. Jestliže bylo na příklad kolem roku 1750 zapotřebí k překonání 
vzdálenosti Londýn – Birmingham dvou dnů, v osmdesátých letech 18. století 
to bylo už pouhých devatenáct hodin.24

 V českých zemích však shledáváme cestovní poměry mnohem bídněj-
šími. Podle údajů z konce 18. století, kdy se většina silnic nacházela stále 
v nevyhovujícím stavu, nepřekračovala průměrná denní rychlost formana se 
čtyřmi koni a nákladem o hmotnosti 22 q třicet kilometrů za den. Pokud by 
byla cesta velmi dobré kvality, mohl i s těžším nákladem zvládnout jednou 
tak dlouhou cestu. Ale to byla spíše teoretická kalkulace, v praxi jen zřídka-
kdy dosažitelná.25 Jistě nás proto nepřekvapí, že se ještě v první polovině 19. 
století i na hlavních silničních tazích cestovalo stále neuvěřitelně pomalu. Na 
příklad úsek Těšín – Bílsko, který měřil 56 kilometrů, bylo možno překonat ve 
dvacátých letech 19. století za plných třináct hodin, což představuje v průměru 
4,3 km/h (!), úsek Těšín – Bohumín bylo možno zvládnout za pět hodin, což 
odpovídá rychlosti 6,6 km/h. To však stále ještě představovalo v dobovém kon-
textu poměrně plynulou dopravu. Rekordně pomalé tempo zaznamenáváme na 
trase Frýdek – Těšín, kde trvala jízda necelých 25 kilometrů plných 7–8 hodin, 
tedy v lepším případě 3,4 km/h (!).26

Úplné informace o cestovní rychlosti na moravských a slezských silni-
cích nacházíme až v doplňovacím tabelu k silniční mapě Moravy a Slezska 
přibližně z přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století.27 Pokud srovnáme 
tyto údaje s údaji z dvacátých let 19. století, dospějeme k závěru, že se cestovní 
doba nijak výrazně nezkrátila. Především formani se svými naloženými vozy 
cestovaly dlouhé hodiny, pokud však jeli jen trošku delší vzdálenost, cesta se 

23  Turnpike Trusts začaly být zakládány v hojné míře po polovině 18. století, přičemž do 
roku 1800 parlament schválil 870 takových společností. Do nástupu železnice, v roce 
1830, existovalo již 1 116 silničních společností, provozujících 22 tisíc mil (35 tisíc km) 
soukromých zpoplatnělých silnic. To odpovídalo asi pětině britské silniční sítě, zbytek 
provozovaly obce.

24  Podrobněji BAGWELL, P.: The Transport Revolution from 1770. London 1974, s. 35 ad. 
25  KRÜNITZ, J. G.: Oekonomische Encyklopädie. Theil 26, Brünn 1796, s. 330–331. 

U dopravy po vodě tato vzdálenost činila za dobrých podmínek 40–60 km.
26  ZAO, f. Zemská vláda slezská, k. 835, inv. č. 1201.
27  ZAO, pobočka Olomouc, rodinný archiv Klein-Wisenberg, kniha 22.
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počítala na dny. Na příklad běžně naložený formanský vůz (obvykle se počí-
talo s 800–850 kg na jednoho koně) potřeboval ke zdolání cesty z Mikulova 
do Brna přibližně den a půl, z Brna přes Letovice do Svitav a na hranice s Če-
chami trvala sedmdesátikilometrová cesta dva a půl dne, z Opavy do Krnova 
a na pruské hranice dva dny na cestu a z Brna do Jihlavy dokonce tři dny.

Přes výrazné omezení soukromých mýt císařem Josefem II. v roce 1782 se 
přesto muselo platit cestovní mýto a mýto při mostech, což dopravu nejen zpo-
malovalo, ale také prodražovalo. Forman musel ještě v éře nastupující želez-
niční dopravy platit Na příklad na zmíněné trase Mikulov – Brno každé dvě 
míle (cca 15 kilometrů) dva krejcary za jednoho koně a jeden až šest krejcarů 
na mostním mýtě. Na trase Brno – Jihlava zaplatil forman na mýtném celkem 
22 krejcarů za jednoho koně, Brno – Svitavy třináct krejcarů. Rychlost cesto-
vání také silně ovlivňovaly rozmary počasí. Na příklad úsek Těšín – Fryštát 
bylo možno překonat s naloženým vozem při dobrém počasí za pět až šest 
hodin, při špatném počasí však trvala cesta i celý den. Nezřídka se stávalo, že 
silnice byly pro těžší vozy použitelné pouze za příznivého, suchého počasí. Na 
příklad silnice z Uherského Hradiště do Uherského Brodu a dále na moravsko-
-slovenské hranice u Hrozenkova nebyla pro formany sjízdná ani na podzim, 
ani v předjaří.28

Přesto existovala možnost rychlejšího cestování, kterou představovalo 
zavedení poštovních rychlíků, určených výhradně pro osobní dopravu. Od roku 
1823 mohli poprvé cestující v habsburské monarchii využít na tehdejší poměry 
komfortní jízdy poštovním rychlíkem na trase Vídeň – Brno a Vídeň – Jihla-
va – Praha. O tři roky později jezdily poštovní rychlíky každý týden z Vídně 
také do Olomouce, Opavy, Vratislavi a Krakova.29 Na místní poměry se poš-
tovními rychlíky cestovalo neobyčejně rychle, přičemž průměrná rychlost se 
pohybovala obvykle mezi osmi a devíti kilometry za hodinu.30 Při cestování 
poštovním rychlíkem byl stanoven přesný jízdní řád, za jehož porušení hrozily 
sankce. Všechny poplatky včetně mýt a cel byly zahrnuty v jízdném a byly 
stanoveny přesné limity na přepřahání koní i zastávky na občerstvení.31 Ve 
třicátých, čtyřicátých i v padesátých letech 19. století se možnosti cestování 

28  ZAO, pobočka Olomouc, rodinný archiv Klein-Wisenberg, kniha 22.
29  D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 190 a 193.
30  HŮRSKÝ, J.: Cestovní dostupnost slezských měst a městysů počátkem industrializace. 

Slezský sborník 71, 1973, s. 211. Na příklad vzdálenost Vídeň – Praha (cca 325 km) ujel 
poštovní rychlík za 38 hodin.

31  HLAVAČKA, M.: c. d., s. 73–74.
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rozšiřovaly nejen počínající železniční dopravou, ale i nárůstem nových mož-
ností silniční osobní dopravy. Především vzrostl počet vypravovaných poštov-
ních rychlíků.32 Ve třicátých letech se v českých zemích objevily tzv. malpošty 
(malevní pošty, z fr. malleposte) – zvláštní typ poštovního rychlíku s větší 
kapacitou pro balíkovou poštu a zavazadla. Tyto malpošty začaly být zaváděny 
na řadě moravských a slezských silnicích jako doplněk stávajících poštovních 
rychlíků. Na příklad v roce 1834 začala jezdit dvakrát týdně malevní pošta 
z Brna přes Svitavy a Hradec Králové do Prahy, v roce 1837 dvakrát týdně 
z Brna do Opavy a Ratiboře a jedenkrát týdně z Opavy do Prudníku a z Opavy 
do Těšína. Od roku 1842 vyjížděla malpošta každý den z Brna do Jihlavy.33 
Malevní pošta však díky přepravě většího množství zavazadel a balíků jezdila 
pomaleji než poštovní rychlíky. Tak na příklad malpošta Opava – Olomouc 
potřebovala o půldruhé hodiny více než poštovní rychlík, který stejnou cestu 
urazil za devět hodin. Kolem poloviny 19. století se také objevuje především 
na Moravě a v západním Slezsku celá řada nových spojů, provozovaných na 
základě soukromé dostavníkové koncese. Kolem poloviny 19. století mohli 
cestující využít na některé kratší vzdálenosti služeb omnibusů tažených koňmi 
(Kroměříž – Hulín, Úsov – Mohelnice, Lipník – Přerov). Na rozdíl od jiných 
evropských zemí se v českých zemích vůbec neobjevovaly omnibusy parní.34

Ve druhé polovině 19. století však začíná upadat význam dříve důležitých 
poštovních kursů. To nepochybně souvisí s nástupem železniční dopravy. Sil-
niční doprava ztrácí svůj význam pro nadregionální tranzit a vzrůstá význam 
silnic jako kapilár, které doplňovaly a zpřístupňovaly síť železnic, tvořící 
novou páteř dopravy. S vybudováním základní sítě železnic docházelo k rušení 
tratí poštovní dopravy, především poštovních spojů dublujících železniční tratě. 
Na příklad do konce osmdesátých let 19. století zůstalo zachováno ve Slezsku 
pouze pět poštovních rychlíků a celkem 30 tratí poštovní osobní dopravy.35 
Vedle toho, že byly poštovní spoje rušeny a převáděny na železnici, řada 
tratí poštovní osobní dopravy byla zkrácena. Poštovní trasy měřící několik  

32  Přehled poštovních rychlíků a jejich četnosti v roce 1837 in: D’ELVERT, Ch.: c. d.,  
s. 194.

33  D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 194.
34  D’ELVERT, Ch.: c. d., s. 193–194; HŮRSKÝ, J.: Cestovní dostupnost, s. 211–213; LOSOS, 

L.: Městská hromadná doprava. In: Studie o technice v českých zemích 1800–1918 IV. 
Praha 1986, s. 310–311. 

35  Všechny se nacházely na Jesenicku, které se do té doby vyznačovalo mimořádně nepříz-
nivou dopravní situací. Viz např. POPELKA, P.: Státní silniční politika na Jesenicku v 2. 
polovině 19. století. In: Jesenicko. Vlastivědný sborník 6. Jeseník 2005, s. 24–31. 
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desítek kilometrů se stávaly spíše výjimkami (na příklad Jeseník – Loučná nad 
Desnou či Zlaté Hory – Javorník). Je možné říci, že poštovní doprava zůstala 
zachována či byla přesunuta do mikroregionů, které zůstávaly na periferii 
dopravního systému.

K výraznějšímu zkracování cestovních časů jak u osobní, tak také u ná-
kladní silniční dopravy dochází až ve druhé polovině 19. století. Na pohodlí 
cestujících a zkracování doby cestování měla dopad nová technologie výstavby 
silnic. Tradiční štětové silnice se štěrkovým zásypem měli totiž řadu nevý-
hod. Především měly nepevný povrch a kola těžších povozů mnohdy zapadala 
(zvlášť u čerstvě vyštěrkované silnice) do vrchní štěrkové vrstvy. Jízda pak byla 
možná jen s velkými obtížemi. Často se také stávalo, že těžší vozy vyjely v sil-
nici hluboké koleje a další povozy měly potom s jízdou značné problémy. Po 
delším či kratším období byl povrch štěrkové silnice velmi nerovný, nevhodný 
pro jakoukoliv dopravu a silnice se musela opravit.36

Moravský zemský inženýr Arnošt Mach ve své příručce věnované válco-
vání silnic popisuje barvitě svou zkušenost s tradičními silnicemi následovně: 
„Komu se ještě neudálo jeti po nové, právě dohotovené štěrkové silnici, jak se 
téměř všeobecně staví, může mluviti o štěstí, neboť kdyby řečtí bohové byli již 
znali silnice tohoto způsobu, byl by ubohý Tantalus býval zajisté odsouzen, 
aby po takových silnicích věčně jezdil, místo k jinému pokání. Znám tuto muku 
z vlastní zkušenosti s dostatkem a pomáhal jsem ji sám, jsa správcem silnič-
ních staveb, po celou řadu let připravovati i jiným.“37 Mach však patří k polep-
šeným hříšníkům, neboť poté, co se seznámil s technikou válcování silničního 
povrchu, stal se neúnavným propagátorem této technologické inovace.

Význam těžkého válce pro vylepšení stavby silnic poznal již v roce 1786 
Francouz de Cessart který navrhoval, aby se pro válcování silnic užívalo 
litinových válců o váze 3,5 tuny. Prakticky se začal silniční válec v Evropě 
objevovat až v první polovině 19. století – ve Francii se začal od třicátých let 
19. století používat k válcování silnic dřevěný, kameny naplněný a plechem 
pobitý silniční válec, později se užívaly též kamenné a litinové válce. V Ně-
mecku a v habsburské monarchii však považovali zdejší odborníci (na příklad 
známý architekt a inženýr Heinrich von Pechmann) válcování silnic za příliš 
nákladné, a proto se užití silničního válce v těchto zemích prosadilo až se 

36  Pro rovnoměrnější používání silnice se na problematická místa kladly také tzv. výhybné 
kameny, které byly cestáři pravidelně přesouvány a zajišťovalo se jimi stejnoměrné opo-
třebování vozovky. ŠPAČEK, K.: Stavitelství silniční. Praha 1919, s. 85–90.

37  MACH, A.: Válcovaná silnice, stavba a udržování její. Brno 1889, s. 1.
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zpožděním.38 První silniční válec poháněný parou se objevil ve Francii v roce 
1861, o dva roky později v Anglii a v Německu v roce 1878.39 Na začátku 
20. století se potom objevují také první silniční válce s benzínovým motorem 
(první v Anglii v roce 1902).

V českých zemích se začalo silničního válce užívat na přelomu sedmdesá-
tých a osmdesátých let 19. století. Po celá osmdesátá léta se užívalo válců taže-
ných koňmi, od devadesátých let se objevují první parní válce.40 Na Moravě 
zavedl válcování silnic poprvé výše zmíněný zemský inženýr Arnošt Mach. 
Inspirací pro jeho čin se stala příhoda, kterou popsal v úvodu své příručky, pro-
pagující válcovanou silnici: „Tak stál jsem jednoho dne na silnici Ondřejovsko-
-vigantické, jsa právě zaměstnán dispozicí pro některé dodatečné práce, když 
od Vigantic (dnes Vikantice, okres Šumperk, pozn. aut.) přijížděl povoz zvolna 
po hrbaté silnici s jakýmsi pocestným. Pocestný (litoval jsem ho srdečně) byl 
zajisté špatný na nohy, neboť by sice byl rozumě raději kráčel pěšky vedle 
vozu, místo aby se na něm skoro 3/4 míle drkotal. Vzezření jeho bylo jakékoliv 
jiné, jenom ne přívětivé, a já přišel nevoli jeho právě vhod. Aby Vás čert vzal 
i s novou silnicí! Vzkřikl na mne, jeda mimo mne a než jsem se z překvapení 
svého vzpamatoval, dostal se vůz na připojenou starou silnici a laskavý cizinec 
zmizel za záhybkou v nejbližším okamžiku mým zrakům. Následkem události 
této jsem zanevřel na obvyklou soustavu budování silnic a učinil jsem slib, že 
na příště budu jen pro takové silnice, při níž by nebylo zůstavováno povozům, 
aby novou voznou dráhu ujely, nýbrž pro silnice, které mohou býti odevzdány 
k dopravě, jako dráhy vozné skutečně hotové.“ 41

Svůj slib mohl Arnošt Mach splnit velmi brzy. Na konci sedmdesátých let 
19. století bylo rozhodnuto, že dojde k rekonstrukci okresní sinice vedoucí ze 
Starého Města pod Sněžníkem směrem k pruské hranici. Silnici začal stavět 
staroměstský okres v roce 1880 jakožto tzv. hladovou stavbu (stavba na opat-
ření výdělku potřebným, v bídě postaveným lidem). Vzorem pro stavbu, kterou 
vedl Mach osobně, se stala válcovaná pruská silnice, která vedla z Kladského 
sedla na hranicích Moravy a Pruska do Kladska. Staroměstský okresní silniční 
výbor se připojil k Machově iniciativě a podpořil sice dražší, ale efektivnější 

38  BIRK, A.: c. d., s. 374.
39  SCHUMANDL, F.: Die Strassenerhaltung mit spezieller Berücksichtigung der Strassen- 

walzung. Praha 1914, s. 15.
40  V Čechách si na příklad první parní válec pořídily okresy Nové Město nad Metují a Ná-

chod v roce 1895. SCHUMANDL, F.: Udržování silnic štěrkovaných, jmenovitě válcová-
ním. Praha 1913, s. 10. 

41  MACH, A.: c. d., s. 1.
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variantu výstavby. Mach se následně na adresu Staroměstských vyjádřil velmi 
pochvalně: „silničnímu výboru Staroměstskému však je se ctí, že ač snad je 
nejchudším okresem na Moravě, vystavěl první válcovanou okresní silnici 
v této zemi.“ 42 Na podnět Arnošta Macha vyzval moravský zemský výbor 
roku 1887 jednotlivé zemské stavební výbory, aby při údržbě a výstavbě silnic 
zohlednily tento nový technologický postup. Roku 1894 pak moravský zemský 
výbor doporučil všem silničním výborům, aby daly dle možností silnice vál-
covat.43

Válcovaná silnice měla řadu výhod. Při stavbě silnice bylo možné použít 
kamene mnohem tvrdšího, než tomu bylo u silnice štěrkované. Použitý mate-
riál byl potom mnohem odolnější vůči opotřebování a tvořilo se výrazně méně 
výmolů a děr. Při následném štěrkování povrchu vozovky se štěrk pouze dosy-
pával a silně se tak snížila spotřeba štěrku. Válcovaná silnice více vydržela, 
mohla se využívat skutečně celá šíře vozovky, odpadl problém s přemírou pra-
chu na silnici a vozovka nebyla za nevlídného počasí kluzká. Především se ale 
zmírnilo tření obvodu kol a vozovky a koně tak utáhli 2–3 krát těžší břemena 
než na běžné štěrkové silnici.44

Tato technologická změna přispěla k rozšíření mechanizace v silniční 
dopravě a přispěla k rozšíření prvních automobilů a autoomnibusů.45 Od roku 
1906 dalo rakouské ministerstvo obchodu možnosti zřizovat linie státní autobu-
sové dopravy zelenou v těch oblastech, ve kterých neměla být v dohledné době 
zřízena místní železniční doprava. Státní správa zřizovala nové linky na vlastní 
náklady, zatímco zájemci (obce, které autobusová linka spojovala) přispívali na 
provoz a amortizaci vozového parku.46 Nutnost přispět na provoz autobusové 
linky se stala příčinou, proč se řada obcí obracela na zemský sněm s žádostí 

42  Při stavbě byl použit železný válec, zhotovený v Harrachovských železárnách v Janovicích 
u Rýmařova, vážící 3 500 kg bez zátěže. MACH, A.: c. d., s. 16 a 21.

43  V letech 1887–1892 bylo na Moravě uválcováno 360 km silnic (z toho 250 km starých 
silnic a 110 km nových silnic), v průměru 60 km silnic za rok. SCHUMANDL, F.: Vady 
našich silnic a kterak jim lze odpomoci. Praha s. d., s. 27. 

44  SCHUMANDL, F.: Die Strassenerhaltung, s. 45–46. 
45  Pro automobilové poštovní spojení si na příklad rakouská pošta vymínila, že se bude rea-

lizovat pouze po válcovaných silnicích a pro jejich výstavbu byla v některých případech 
povolena státní subvence (na příklad Holice v Čechách).

46  Stenographische Berichte über die Verhandlungen des schlesischen Landtages, XLIII. 
Session. Troppau 1907, s. 230–231. Tyto autobusy měli mít celou řadu výhod: cestující 
si sebou mohl vzít zavazadla o hmotnosti až 50 kg (z toho 15 kg mohl přepravovat bez-
platně), autobus jezdil až dvacetikilometrovou rychlostí a cena jízdenky se pohybovala 
v rozmezí 6–8 haléřů za kilometr.
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o příspěvek na provoz autobusové linky.47 Potřeba vyřešit financování autobu-
sových linek se stala jistou brzdou v procesu motorizace hromadné dopravy.

Motorizace silniční hromadné dopravy proběhla před první světovou 
válkou rychle především ve Slezsku. Jestliže ve Slezsku zajišťovaly autobusy 
v roce 1914 provoz na 36% sítě veřejné silniční dopravy, potom v Čechách a na 
Moravě tomu bylo jen přibližně na 10%.48 Značnou výhodou prvních autobusů 
bylo nejen výrazné zvýšení cestovní rychlosti, ale také navýšení počtu nabíze-
ných cestovních míst. Státní autobusová přeprava používala ve Slezsku převážně 
vozy s 18 sedadly, u tradičních poštovních vozů bylo k dispozici maximálně 
pět až osm sedadel. Porovnáme-li rychlost tehdejších autobusů s rychlostí 
někdejších poštovních spojů, potom můžeme konstatovat, že autobusy zvýšily 
průměrnou rychlost více než dva a půl násobně. V průměru cestovní rychlost 
autobusů před první světovou válkou dosahovala 18–20 kilometrů za hodinu. 
Nejvíce času přitom ušetřily cestující v hornatém terénu. Na příklad rychlost 
poštovního osobního spoje na trase Bruntál – Karlova Studánka se pohybovala 
okolo sedmi kilometrů za hodinu a po zavedení autobusové dopravy se zvýšila 
na téměř dvacet kilometrů za hodinu.49 Obdobné zrychlení lze konstatovat 
u dalších devíti autobusových linek, které byly zřízeny v západním Slezsku 
před první světovou válkou.50

Co se týče navyšování přepravní kapacity u autobusové dopravy, je třeba 
říci, že do první světové války nemohla autobusová doprava zdaleka konku-
rovat dopravě železniční. Ale zvýšením počtu stanic a zrychlením frekvencí 

47  Již v roce 1907 žádaly slezské obce o příspěvek na autobusové linky Jablunkov – Jistebná, 
Klimkovice – Poruba, Slezská Ostrava – Frýdek – Morávka, Głucholazy – Zlaté 
Hory – Vrbno pod Pradědem a Jeseník – Vrbno pod Pradědem, v roce 1910 pro linku 
Opava – Malé Heraltice – Sosnová a Jeseník – Kouty nad Desnou a v roce 1912 pro linku 
Bruntál – Karlova Studánka a Bruntál – Horní Benešov – Opava. Většina obcí i okresních 
silničních výborů nedisponovala potřebnými finančními prostředky, a proto padl na slez-
ském zemském sněmu v roce 1908 návrh, aby byly silnice, na kterých je či bude provozo-
vána státní autobusová doprava, převedeny pod správu země.

48  HŮRSKÝ, J.: Vývoj dopravního zpřístupnění slezských měst před první světovou válkou. 
Slezský sborník 81, 1983, s. 198.

 Zavádění autobusových linek probíhalo především po roce 1910. Do té doby byly ve 
Slezsku motorizovány pouze dvě poštovní linky. Viz Stenographische Berichte über die 
Verhandlungen des schlesischen Landtages, XLIV. Session. Troppau 1910, s. 315.

49  Tamtéž.
50  Jednalo se o linky Opava – Bílovec, Opava – Vítkov, Opava – Horní Benešov – Bruntál 

(s odbočkou Malé Heraltice – Sosnová), Jeseník – Červenohorské sedlo, Jeseník – Jeseník-
lázně, Javorník – Bílý Potok – Paczkóv, Javorník – Travná – Ladek, Zlaté Hory – Głucholazy 
a Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka.
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spojů přispěla autobusová doprava k rozšíření možnosti pohybu obyvatelstva. 
Nemalá část autobusových linek představovala také výletní spoje, které přispěly 
k šíření turismu, ve Slezsku především v oblasti Hrubého Jeseníku.

Vedle autobusové dopravy se začala před první světovou válkou rodit také 
soukromá automobilová doprava, která v průběhu několika desíti let dala slovu 
cestování zcela nový rozměr. Na počátku 20. století se nacházela soukromá 
automobilová doprava stále ještě v plenkách. Teprve v roce 1905 byla vydána 
první ministerská vyhláška, kterou se řídil automobilový silniční provoz 
v Předlitavsku. Vedle technických parametrů pro motorová vozidla vyhláška 
stanovovala, že řidič musí mít minimálně 18 let a příslušnou řidičskou licenci. 
Vyhláškou byla upravena maximální rychlost automobilů na 15 km/hod v obci 
a 45 km/hod mimo zastavěnou obec. V případě nepřehledného terénu nebo 
mlhy však nesměl jet řidič rychleji než kráčející kůň, tj. šestikilometrovou rych-
lostí.51 Že se jednalo na svou dobu o velmi progresivní normu svědčí fakt, že 
ke změně maximální rychlosti vozidel došlo v Československu až v roce 1935, 
kdy byla zvýšena rychlost u osobních automobilů a některých autobusů mimo 
obec na 50 km/ hod.52 Velkoryse stanovená maximální rychlost však byla často 
už prvními motoristy zneužívána k nebezpečné jízdě, o čemž svědčí mimo jiné 
i stížnost na jízdu automobilů, projednávaná na Slezském zemském sněmu.53

 Počty provozovaných automobilů byly před první světovou válkou dosti 
nízké. V roce 1907 ve Slezsku proběhlo sčítání motorových dopravních pro-
středků, ve kterém bylo napočteno prvních dvacet automobilů a 132 moto-
cyklů.54 Intenzivní motorizace silniční dopravy pak proběhla až po vzniku 
samostatného Československa.55

Jízda automobilem či autobusem skýtala ve svých počátcích nemalé dob-
rodružství. Bez nadsázky lze říci, že kdo chtěl cestovat bez větších problému, 

51  Reichsgesetztblatt für die im Reichsrate vetretenen Königreiche und Ländern, 1905, 
č. 156.

52  Sbírka zákonů a nařízení č. 203/1935 Sb.
53  Stenographische Berichte über die Verhandlungen des schlesischen Landtages, XLIV. 

Session. Troppau 1910, s. 485.
54  ZAO, f. Zemský statistický úřad Opava, k. 144. Nejvíce automobilů bylo evidováno v Opa-

vě (7), následované Bílskem (4). Nejvíce motocyklů bylo napočítáno v okrese Jeseník (39) 
a ve statutárním  městě Opavě (23).

55  V roce 1922 bylo v Československu napočítáno již více než 5 300 osobních automobilů, 
téměř 2 000 nákladních automobilů, 126 autobusů, téměř 2 500 motocyklů. Do konce 
třicátých let počet automobilů a motocyklů vzrostl mnohonásobně a zcela změnil podobu 
silničního cestování. Viz BARTOŠ, J. – TRAPL, M.: Svobodný stát a okupace. Dějiny 
Moravy 4. Brno 2004, s. 59. 
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volil železnici, kdo měl dobrodružnějšího ducha, ten zvolil jízdu autem nebo 
na motocyklu. Většina dobových uživatelů automobilů a motocyklů viděla 
v těchto dopravních prostředcích především nástroj k zábavě a rozptýlení. 
V této pionýrské době málo kdo tušil, že se v budoucnu stane automobil vše-
stranným dopravním prostředkem. Nespolehlivost prvních automobilů a auto-
busů a dobrodružství každé jízdy pěkně dokládá následující příhoda:

„Od počátku června 1909 fungovala poměrně spolehlivě poštovní automo-
bilová doprava na trati Opava – Bílovec a nikdo nepochyboval o její prosperitě. 
To vše do chvíle, než do Opavy přijel ministr obchodu, kterému všichni velebili 
nový autobus a chtěl si novinku vyzkoušet. Kolem sedmé hodiny večerní si pan 
ministr a jedenáct účastníků vyjelo na projížďku z Opavy do Bílovce. V polo-
vině cesty šofér oznámil, že nemůže pokračovat dál a že se musí vrátit zpět do 
Opavy. Celá delegace nic nenamítala, řidič usadil účastníky zájezdu do jedné 
opavské zahradní restaurace s tím, že je za hodinu vyzvedne. Řidič se vrátil 
s autobusem ve smluvený čas, avšak do Bílovce dorazili, ne v devět hodin, jak 
bylo původně naplánováno, ale až v jednu hodinu ráno! Díky krásné a jasné 
noci všichni vzali celé cestovatelské dobrodružství humorně…“56

Nemusela to však být vždy jen porucha vozu, která zkomplikovala cestu-
jícím jejich jízdu. První šoféři autobusů se v některých případech chovali dosti 
neobvykle a docházelo k situacím skutečně komickým: „Jednoho dne jel auto-
bus z Opavy, když na cestě narazil na svatební průvod. Někdo ze svatebních 
hostů autobus zastavil a řidič zavezl celou svatbu do domu nevěsty. Šoféra 
pochopitelně pozvali na svatební veselí a řádně pohostili, zatímco cestující 
museli počkat v autobuse. Teprve po delší době se řidič vrátil a pokračoval 
ve své cestě.“ Tím ale celá příhoda neskončila. „Večer pokračoval řidič ve své 
směně jízdou z Opavy do Bílovce. V půli cesty zastavil s tím, že si myslí, že sva-
tební taneční zábava bude končit (patrně měl v úmyslu rozvést svatební hosty, 
pozn. aut.) a že nebude pokračovat v jízdě. Cestující museli vystoupit a buď se 
ubytovat v blízké vesnici nebo si sjednat za velké peníze vlastní odvoz. Řidič 
se samozřejmě jel pobavit na svatbu a do Opavy se vrátil až na druhý den.“57

Všechny útrapy i úsměvné historky nic nemění na faktu, že se od počátku 
20. století začala situace v silniční dopravě rychle měnit. Masový nástup auto-
mobilismu ve dvacátých a třicátých letech 20. století přispěl nejen k rozvoji 

56  Stenographische Berichte über die Verhandlungen des schlesischen Landtages, XLIV. 
Session. Troppau 1910, s. 315–318.

57  Tamtéž, s. 316.
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individuální osobní dopravy a k výraznému posílení mobility obyvatel, ale také 
výrazně zkracoval cestovní časy. Automobil se stal symbolem společenského 
postavení a prestiže, ale také individualizace („již nemusíme pobývat ve společ-
nosti lidí, často nám ne příliš příjemných“) a tepu nové, stále se zrychlující doby.

Zusammenfassung

Reisegeschwindigkeit auf den mährischen und schlesischen Straßen  
im 18. und 19. Jahrhundert

Petr Popelka

Der vorgelegte Artikel beschäftigt sich mit den Veränderungen im Reisen und 
der Reisegeschwindigkeit in Mähren und Schlesien im 18. und 19. Jahrhundert. Die 
Reisegeschwindigkeit war im 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Mitteleuropa 
sehr niedrig Man konnte täglich im 18. Jahrhundert 36–40 km zurücklegen. Seit den 20. 
Jahren des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Verkehrssituation in den tschechischen 
Ländern durch die Einführung der Post-Eilwagen, die nur für den Personenverkehr bestimmt 
wurden. Die Post-Eilwagen fuhren für derzeitige Verhältnisse schnell (Durchschnittsgesch
windigkeit 8–9 km/St). In den 30., 40. und 50. Jahren des 19. Jahrhunderts erweiterten sich 
die Möglichkeiten des Reisens, nicht nur durch den beginnenden Eisenbahnverkehr, sondern 
auch durch die Vergrößerung der neuen Möglichkeiten von Personenstraßenverkehr. In den 
30. Jahren in den tschechischen Ländern erschienen sgn. Malleposten, der Sondertyp der 
Post-Eilwagen mit der größeren Kapazität für die Paketpost und Gepäcke. In der Hälfte des 
19. Jahrhunderts konnten die Reisenden in Mähren auf den kürzeren Trassen die Dienste der 
mit Pferden gezogenen Omnibusse ausnutzen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fing die Bedeutung der wichtigen Poststraßen durch 
den beginnenden Eisenbenhnverkehr zu abfallen an. Der Postverkehr blieb dann erhalten oder 
wurde nach den Mikroregionen verschoben, die in der Peripherie des Verkehrssystems blieben.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es auch zur Verkürzung der Reisezeit 
und zur Steigerung der Bequemlichkeit von Reisenden. Darauf nahm die neue Technologie 
der Straßennetzausbau den Einfluss, die die Walzung der Straßendecken vorstellte (in den 
tschechischen Ländern in den 70. und 80. Jahren des 19. Jahrhunderts). Die technologische 
Änderung von Straßenaufbau trug auch zur Erweiterung der ersten Autos und Autobusse bei. 
Seit dem Jahr 1906 ermöglichte das österreichische Handelsministerium die Verkehrslinien für 
Autobusse zu gründen, wo die eingeführte Eisenbahn in absehbarer Zeit beabsichtigte wurde. 
Die Autobusse erhöhten die Durchschnittsgeschwindigkeit mehr als zweiundhalbmal. Im Jahr 
1905 wurde die erste Ministerialverordung herausgegeben, nach der sich der Autoverkehr in 
Cisleithanien richtete. Die höchste Geschwindigkeit wurde für die Kraftfahrzeuge in geschlos-
senen Ortschaften auf 15 km/St und außerhalb geschlossener Ortschaften auf 45 km/St 
 festgelegt, diese höchste Geschwindigkeit galt in der Tschechoslowakei bis in das Jahr 
1935.

(Deutsch von Lenka Králová)
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Cesty historiografie nebyly nikdy konzistentní a měnily se se zkušenostmi,
dobovým vkusem, ale i zájmem těch, kdo po nich kráčeli. Ve druhé polovině 
20. století se na jednu z těchto cest vydali příznivci zcela nového směru v ob-
lasti bádání, tzv. gender studies. Jednou z prvních historiček, které se nadchly 
pro tento ve své době průkopnický směr historické vědy a rozhodly se přetnout 
gordický uzel uzavřeného dějepisectví věnujícího pozornost veskrze politic-
kým, vojenským, hospodářským a sociálním dějinám, aby objevily téma, pro 
které ve světě „velkých mužů“ nebylo místo, byla také Ludmila Nesládková.

Díky zájmu několika málo historiků, převážně něžného pohlaví, se 
postupně začala rodit díla, která leccos objasňovala, ale také bořila. Bořila 
mýty po staletí nashromážděné, které se tradovaly díky neznalosti či neochotě 
překročit vžité konvence. Historikové ženské otázky začali na základě studia 
specifických typů pramenů, především deníků a korespondence, popisovat
životní styl, názory, touhy a přání těch, které stály dlouho dobu v pozadí histo-
rického dění a byly nezúčastněnými diváky událostí kolem sebe.

Snahou historiků, zabývajících se touto problematikou, bylo představit 
život určitých sociálních skupin žen, ale pokud možno i překročit hranici 
bezejmenného davu a zaměřit se na životní osudy konkrétní osoby. Důležitou 
úlohu v tomto procesu sehrával fakt, zda se dochoval dostatek pramenů či 
alespoň jejich část, která by nabídla potřebné informace. Před deseti lety byla 
vydána edice, která nám poodhalila méně známou stránku života významného 
politika. Máme na mysli vzájemnou korespondenci druhého československého 
prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Hany z let 1914–1932.1

1  Korespondence manželů Benešových byla v roce 1969 darovaná paní Hanou Benešovou 
Archivu Národního muzea a v roce 1996 vyšla tiskem pod názvem Listy důvěrné – 
Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových (ed. Jana Šetřilová – Jaroslav 
Čechura). Praha 1996.
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Dopisy Benešových mají osobní, mnohdy až intimní charakter, a umož-
ňují nám tak nahlédnout do soukromí páru, který se pohyboval mezi politickou 
elitou meziválečného Československa. Osobnost prezidenta Beneše vyvolávala 
kontroverze již za jeho života a dodnes se historikové přou o jeho úlohu v na-
šich národních dějinách. Edvard Beneš byl ve své politické kariéře dvakrát 
postaven do situace, kterou nebylo možno vyřešit příznivě, přesto měl jednu 
životní jistotu, svou ženu Hanu. Někteří Benešovi životopisci dokonce uvádějí, 
že se mu stala jediným blízkým člověkem.2 Dochovaná korespondence tento 
fakt potvrzuje.

Vztah Hany a Edvarda Benešových, který dnes považujeme za příkladný, 
byl budován na velice pevných základech již od prvního setkání obou mladých 
lidí, které proběhlo v Paříži v říjnu roku 1905. Hana, tehdy ještě jako Anna 
Vlčková, se se svou přítelkyní Aťou Oličovou rozjela do hlavního města nad 
Seinou zdokonalit ve francouzštině, a zároveň si doplnit vzdělání na Sorbonně, 
prestižní francouzské univerzitě. Díky společnému známému, žurnalistovi 
Švihovskému, došlo k inkriminovanému setkání Hany a Edvarda, setkání, 
které spojilo dvě individuality, které v době seznámení představovaly dva 
zcela odlišné světy. Hana sice pocházela z chudého prostředí, její otec pracoval 
u dráhy a rodina se musela často stěhovat, ale ve čtrnácti letech jí adoptovala 
teta, která zdědila po své zaměstnankyni finanční prostředky.3 Hana se přestě-
hovala do Prahy a dostala se do tzv. lepší společnosti, ve které se požadovalo 
přiměřené vzdělání, způsobilost vést tradiční měšťanskou domácnost a zvládat 
společenskou konverzaci. Uhlazené Haně, která se od dětských let učila na 
téměř samé výborné (na měšťance ve Slaném ji vyučovala Marie Novotná, 
manželka univerzitního profesora Václava Novotného), to nečinilo žádné 
problémy. O to více jí překvapilo setkání se zarputilým mladým ambiciózním 
studentem Benešem. Eduard pocházel taktéž z chudých poměrů, ale na rozdíl 
od Hany se zajímal pouze o své knihy a všechno ostatní šlo stranou. Neuměl 
se oblékat, nerad chodil do společnosti, kde ho nutili, aby konverzoval o ničem, 
a vůbec se stranil svému okolí a zaměřil se na budování kariéry. Asketismus 
Edvarda Beneše šel údajně tak daleko, že mu ke spokojenému životu stačil 

2  ZEMAN, Z.: Edvard Beneš. Praha 2000, s. 18.
3  V některých publikacích věnujících se osobnosti Edvarda Beneše a jeho ženy přišel na pře-

třes původ Hany Benešové, objevily se totiž spekulace, že Haniným pravým otcem nebyl 
nikdo jiný než šéf pražské policie, pražský policejní ředitel, dvorní rada rakousko-uherské 
monarchie a člověk nechvalně proslulý svou úlohou v procesu s hnutím Omladina, Václav 
Olič. (viz HRABICA, Z. – HRABICA, P.: Vila pana prezidenta – historie rodinného sídla 
Edvarda Beneše v letech 1929–2001. Praha 2005). 
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pouze chleba, marmeláda a čaj. Ostatně byl to právě pařížský pobyt, při kterém 
byly položeny základy jeho později vydané práce Problém alkoholové výroby 
a abstinence.4 Přesto si Hana Edvarda oblíbila a můžeme říci, že po překonání 
prvotního šoku jí jeho vlastnosti imponovaly. Připadal jí chladný, ale výstižný 
ve formulování svých názorů, vždy solidní v jednání s cizími lidmi, prostě 
slušný člověk.5

V květnu 1906 se mladí lidé v Paříži zasnoubili, Hana si na přání Edvarda 
změnila jméno z Anny na Hanu, a stala se natrvalo součástí Benešova života. 
Byl to právě on, kdo byl středem jejich domácnosti, kolem něj se všechno 
točilo a Hana se podřizovala jeho vůli. Již v době Haniných studií v Paříži 
bylo patrné, že v Edvardovi našla učitele, který jí otevřel nové obzory. Hana, 
Aťa i Edvard navštěvovali společně přednášky na Sorbonně, Edvard jim půjčo-
val své poznámky, doporučoval, co mají číst. Byl to Beneš, který Haně krátce 
po zasnoubení, když se rozhodl odjet na studijní cestu do Anglie, naplánoval, 
že by se měla zdokonalit v sociologii, filozofii a literatuře, tedy v oborech,
kterým sám holdoval. Hana si postupně zvykala na to, že jí ukazoval cestu 
a směroval na studijní literaturu, kterou měla číst, často jí předem označoval 
celé pasáže, kterým by se měla obzvláště věnovat.6

Ke koníčkům Hany Benešové patřil zájem o dějiny umění, ze všeho 
nejvíce si oblíbila renesanci. O tomto zajímavém období se snažila přečíst 
co nejvíce knih. Přesto, jako by se bála, že něčemu nebude rozumět, vždy 
potřebovala znát názor svého muže. V únoru 1924 napsala Edvardovi z jiho-
francouzských lázní Biarritz: „Přála bych si moc, kdybys dříve prostudoval 
Burckharda a udělal mi úvod, než se do něho dám sama. Povíš mi také, co 
vůbec soudíš o renaissanci, kterou mám tak ráda. Michelangelo – to byl přece 
vrchol tvorby a reprezentant té syntézy, o které mluvíš. Jest tolik krásných věcí 
na světě. A jsi tu Ty, Edíčku můj, a skrze Tebe a mnohé bolesti se srdce mého 
dotklo „Poznání“ a s ním přišlo jasno a štěstí.“7

Od zasnoubení Beneš tvrdě pracoval na svém vzdělání. Prohlašoval, že 
se neožení, dokud si nevybuduje kariéru a nebude schopen vstoupit do světa 
politiky. Studoval v Berlíně, složil doktorát v Dijonu. V září 1908 se vrátil do 
Čech, aby dokončil studia na filozofické fakultě v Praze, kde také v červenci

4  HRABICA, Z. – HRABICA, P.: c. d., s. 22.
5  KOSATÍK, P.: Devět žen z Hradu. Praha 1999, s. 83–84.
6  Tamtéž, s. 84–86.
7  Listy důvěrné, s. 92.
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1909 obhájil doktorát z filozofie. Dne 6. 11. 1909 se v kostele svaté Ludmily na
Vinohradech s Hanou oženil.8 Začal vyučovat na středních školách a od roku 
1913 přednášel sociologii na univerzitě, později také na technice. Sňatkem se 
Hana stala nedílnou součástí Benešova života. Byla ženou, která, jak se poz-
ději ukázalo, byla právě tím typem partnerky, jaký si Benešova osobnost, ale 
také jeho práce vyžadovaly. Manželé Benešovi vytvořili dvojici, která se téměř 
nikdy nerozdělila. Dochovaná korespondence, která je vedena maximálně po 
několik dní v roce, kdy se Beneš účastnil mezinárodních konferencí nebo Hana 
pobývala na léčebných kůrách doma či v zahraničí, ukazuje, jak moc byli man-
želé na sebe vázáni.9

Pro Hanu byla velkou životní zkouškou první světová válka. Beneš ode-
šel koncem léta roku 1915 do exilu a znovu se shledali až na Nový rok 1919. 
Neviděli se více než tři roky. Hana si prožila věznění v rakouském žaláři, 
přesto svému muži důvěřovala. Krátce po vzniku nového státu napsala Edvar-
dovi o svých pocitech: „…kdyby na světě bylo slovíčko a ono není, které by 
Ti povědělo, jak na Tebe jsem myslila dnem i nocí – bylo jich mnoho probdě-
lých – hlavně ve Vídni, jak krásné silné momenty duševního splynutí s Tebou 
jsem prožívala zase v té Vídni a hlavně v tom nočním klidu a jak teď, Eduško, 
na Tebe čekám, jak se těším na tu chviličku, která mi Tě zase vrátí. Jsi tolik 
hodný, že mne vezmeš s sebou, já moc toužím poznat ta místa, kde jsi se nyní 
zdržoval a vůbec něco jiného vidět a učit, tolik se chci učit…“10

Vznik Československa prožívala Hana Benešová spolu s ostatními lidmi 
ve velké euforii, „…já i ten Tvůj dopis, Eduško, obracím stále na všechny 
strany a zase hlavu do dlaní kladu a promluvit musím na sebe, abych sebe 
přesvědčila, že žiji skutečnost a ne sen…“11 Věděla, že je to především zásluha 
jejího muže, že může svobodně žít a dýchat. Obdivovala ho a dávala mu to 
znát: „… ty dobře víš: kdo se nejvíce raduje z Tvojí obrovské práce a kdo má 

8  Není bez zajímavosti, že se v žádné z publikací věnujících se manželům Benešovým nevy-
skytuje jejich svatební fotografie. Benešovi po sobě díky pečlivosti paní Hany zanechali 
bohatý fotoarchiv, bohužel, fotografie ze svatby mezi nimi není. Proč tomu tak je, zůstane 
zřejmě nevyřešeným problémem. Je možné, že si mladí snoubenci vzhledem k Benešově 
těkavosti fotografa neobjednali, nebo svatbu nestihl, je také možné, že se fotografie ztra-
tily během první světové války, kdy Beneš pobýval v zahraničí a Hana byla vězněna. 

9  KOSATÍK, P.: Devět žen z Hradu. Praha 1999, s. 86–87.
10  Listy důvěrné, s. 29. 
11  Tamtéž, s. 33.
12  Tamtéž, s. 28.
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Tvoje písmenky nejraději? A kdo věřil celá ta léta v dobrý konec a úspěch Vaší 
práce resp. Tvojí práce?12

Vznikem Československa se výrazným způsobem změnilo postavení 
Edvarda Beneše, a tím také postavení jeho ženy. Z psance se stal politik a ze 
ženy středoškolského, a později vysokoškolského profesora se stala žena poli-
tika světového formátu. Již v polovině prosince roku 1918 informoval Edvard 
svou ženu o povinnostech, které jí v následujících dnech a měsících neminou, 
proto by se s nimi měla co nejdříve srovnat. „Připrav se na to, že budeš repre-
zentovat: dávat diner et déjeuner, chodit na diner a déjeuner k ministrům, 
vyslancům, prezidentu atd. atd. Je to strašná obtíž a robota, ale musím to 
dělat… Moc bát se nemusíš, člověk se do toho vpraví rychle…“13

Edvard Beneš chápal svou činnost pro Československo jako své životní 
poslání a Hana se s tímto jeho postojem identifikovala. Beneš byl typem
člověka, který byl zvyklý spoléhat se pouze sám na sebe, těžko si hledal 
spolupracovníky, protože nikomu nevěřil. Nehodlal se vzdát některých ze 
svých pravomocí, protože nenašel nikoho, kdo by byl stejně zodpovědný jako 
on sám.14 Hana se snažila Edvarda všemožně podporovat a vytvořit mu pro-
středí plné porozumění. Všechny zprávy se dovídala jako první, každý večer 
s manželem rozebírala aktuální problémy, které řešil. Hanina přítelkyně Alice 
Masaryková ji přesvědčovala o tom, že jsou Benešovi jedna duše a jedno tělo, 
syntézou, kterou tvořili také Alicini rodiče Tomáš Garrigue Masaryk a jeho 
žena Charlotta. Hana Benešová, která svého muže a jeho práci obdivovala mu 
v únoru 1924 napsala: „…cítím hlubokou vděčnost, že mi Bůh dal Tebe a že 
mi dal, abych chápala Tvůj úkol a Tvoji práci… jest tak zdravé u Tebe všecko, 
silné a krásné. Tvé city, Tvé myšlenky jako celá Tvoje práce. A já cítím, jak 
jest třeba děkovat Bohu za to, že jsi a mé srdce jest naplněno pokorou a vděč-
ností…“15

Haně Benešové se srovnání s Masarykovými líbilo. Byla to ostatně rodina 
prvního československého prezidenta, která manžele Benešovy adoptovala. 
Hana a Edvard byli častými hosty v Lánech, kam dojížděli každý pátek, 
aby setrvali drahný čas v družném hovoru s prezidentem Masarykem a jeho 
blízkými.16 Povzbuzena vyznáním své přítelkyně napsala Hana Edvardovi:  

13  Tamtéž, s. 35.
14  ZEMAN, Z.: c. d., s. 63.
15  Listy důvěrné, s. 86, 88.
16  KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky (1918–1938) III. O přežití o život (1936–38).  

Praha 2003, s. 95.
17  Listy důvěrné, s. 75.
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„…My budeme nyní ještě úžeji spolupracovat a snažit se, aby ani jedna chvíle 
našeho života nezůstala nepochopena, aby neunikla v samozřejmosti…“17

Hanino postavení, potřeba společenské konverzace, ale také snaha vyrovnat 
se Alici Masarykové a jejímu otci, vedla nepochybně ke zvýšení její touhy po 
nových vědomostech. „…Já znám své nedostatky, ale znám také svůj živý citový 
fond, který mi dává tak mnohé pochopit, třeba věcné znalosti mnohdy chyběly…
“18 Se vzděláváním jí měl být samozřejmě jako dosud nápomocen její milovaný 
Edvard, jemuž to vyjádřila následujícím vyznáním: „…Tvou prací, životem vedle 
Tebe, stále pokračuju, rostu s Tebou – cítím to dobře. Ale cítím také rozhodnou 
potřebu vlastního sbírání nových poznatků, vlastního obohacování…“19

Hana se stejně jako její manžel začala angažovat na veřejnosti. Alici Masa-
rykové pomáhala s vedením české sekce Červeného kříže, jehož předsedkyní 
se sama v pozdějších letech stala, věnovala se charitativní činnosti a manžela 
reprezentovala doma i v zahraničí. Zejména na různých oslavách, banketech 
a pracovních schůzkách byla Hana nezbytná, protože Beneš, všeobecně známý 
svým ledovým přístupem, nedostatkem citu a absencí byť jen náznaku smyslu 
pro humor, působil suše a nepřístupně. Při těchto příležitostech to byla Hana, 
kdo udržoval konverzaci, zmírňoval Benešovy výroky vůči politickým protiv-
níkům, a snažil se navodit příjemnou atmosféru.20

Pracovní vytížení manželů Benešových bylo ve dvacátých a třicátých 
letech enormní a Hana, která nebyla sama po zdravotní stránce v pořádku, 
sledovala se značným znepokojením manželův zhoršující se zdravotní stav. 
Edvard Beneš se účastnil celé řady mezinárodních konferencí, doma měl na 
starosti ministerstvo zahraničí, v jednom okamžiku se stal dokonce předsedou 
vlády a měl odpovědnost za celou zemi, zastupoval prezidenta. Jeho stav byl 
na pováženou a několikrát byl Beneš blízko zhroucení, protože jeho subtilní 
postava již nebyla schopná dále odolávat všemožným tlakům a politickým 
šarvátkám. Hana se snažila svého muže chránit, doporučovala mu zvolnit pra-
covní tempo, chodit na procházky a pravidelně brát předepsané léky.21 Z lázeň-
ských pobytů v Lidu a Biarritzu mu napsala: „…prosím Tě, posaď se a aspoň 
5 minut si můžeš klidně na mne myslit a při tom si přečíst těhle pár slov. Já 
cítím totiž z těch tvých telegramů, jak musíš být upospíchán. Nerada vidím, že 

18  Tamtéž, s. 75.
19  Tamtéž, s. 75–76.
20  KOSATÍK, P.: c. d., s. 109–110.
21  ZEMAN, Z.: c. d., s. 63–92.
22  Listy důvěrné, s. 62.
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musíš tolik času trávit ve vlaku a mám obavy, že se ti tvoje žaludeční potíže 
zase pohorší…,“22 „…vzpomínáš-li opravdu na mne, nemůžeš nebrat lék, který 
sis přivezl z Londýna, a který jsi mi slíbil denně užívat… ty máš sklon podce-
ňovat a nedoceňuješ na druhé straně; kupř. denní malou vycházku. Spoléháš 
na nezdolnosť svého organismu, jest to chyba a hřích… choď denně po obědě 
na 1 hod. do zámecké zahrady. Ráno před koupelí aspoň pět minut dělej pár 
prostných cvičení… je mi líto, že slyším, že když jsi v Praze sám teprve nedbáš 
přijít na oběd včas… to jsou bezesporu provinění taková, která nemohou být 
odčiněna tím kusem práce, kterou v těchto chvílích uděláš. Bolí mne, že to 
musím říct, ale proč to povídám? Mám tě ráda…“23

Hana Benešová se starala o zdravotní stav svého manžela, ale i ona sama 
měla zdravotní problémy. Celý život toužili Benešovi po potomkovi, bohužel 
jim radost v podobě vytouženého dítěte zůstala odepřena. Hana byla několikrát 
v naději. V prosinci 1919 psala manželovi: „…Mám daleko přísnější režim. 
Když v pondělí přišel lékař, shledal vše ve stavu dobrém, ale shodli jsme se, 
že by bylo velmi užitečné, kdybych nemusila scházet z postele…“24 Již za pár 
dní však byla nucena informovat manžela o potratu: „…nemám zprávy příz-
nivé, zklamání jest hotová věc. Viděl jsi ty tři neděle moji radost a znáš proto 
taky moji bolest. Tělesně snáším vše dobře a než přijedeš, budu zdráva. Jen 
vědomí, že mám Tebe, dává mi snést každou ránu. Čekám na Tebe a bojím 
se zároveň té chvíle setkání po tom, co se seběhlo. Trápí mne, že Ti nemohu 
dát víc, než tu svoji velkou lásku…“25 Hana Benešová se nevzdala a na popud 
lékařů absolvovala ve dvacátých letech celou řadu léčebných pobytů. Několi-
krát se léčila ve Františkových Lázních, Karlových Varech, Lidu, Biarritzu, 
bohužel se jí nikdy nesplnilo její nejtoužebnější přání, dát život dítěti, které 
by bylo pokračováním jejího života a zároveň života toho, kterého nazývala 
Eduškou, Edkou, Edíčkem, ale také zlatým hochem.

Bolestná zpráva o tom, že nebudou mít nikdy vlastní dítě (adopci vzhledem 
ke svému postavení odmítli), byla tou nejbolestnější v životě manželů Benešo-
vých, ale o to více je sblížila. Věděli, že tu jsou jeden pro druhého, a ještě více 
k sobě přilnuli. Na konci dvacátých let si našli zaměstnání, které jim nabídlo 
možnost se plnohodnotně realizovat, a které jim zabralo téměř všechny volné 
chvíle po několik dalších let. Rozhodli se splnit si svůj dávný sen a postavit si 

23  Tamtéž, s. 80.
24  Tamtéž, s. 37.
25  Tamtéž, s. 39.
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dům, který by byl daleko od městského ruchu a ukojil jejich touhu po soukromí 
a nerušeném klidu. Zprávy o stavbě nového domu v Sezimově Ústí, ke které 
přizvali také Benešovy spolupracovníky, Ludvíka Strimpla a Zdeňka Fier-
lingera, jsou námětem převážné většiny dopisů manželů Benešových z konce 
dvacátých a počátku třicátých let.

Korespondence Hany a Edvarda Benešových se uzavírá dopisem Edvarda 
Beneše manželce z 29. 11. 1932. Jejich příkladné soužití pak trvalo až do pre-
zidentovy předčasné smrti v září roku 1948.

Hana Benešová zaujala v životě Edvarda Beneše a československé spo-
lečnosti nezastupitelné místo a právem jí po dlouhá léta náležel titul, jemuž 
dokázala vdechnout jeho pravý obsah, titul první dámy republiky. Díky svému 
chování, šarmu a vytříbenému vkusu se stala vzorem pro celou řadu českoslo-
venských žen. V některých domácnostech visely Haniny fotografie a matky jí
dávaly za vzor svým dcerám.26 Na veřejnosti vystupovala Hana vždy s úsmě-
vem, ke každému měla vlídné slovo. Její šaty, vyhotovené v proslaveném salónu 
paní Podolské se objevovaly na předních stránkách společenských časopisů, 
a není náhodou, že portrét paní Hany zdobil první číslo ženského časopisu 
Vlasta. Bouřlivých ovací se jí s Edvardem dostalo po ukončení druhé světové 
války, kdy spolu podnikli triumfální cestu Československem. Po celé republice 
se stavěly slavobrány a lidé čekali po stranách cest. Na příklad město Pros-
tějov připravilo na uvítání prezidentského páru živý obraz, na kterém Hanu 
a Edvarda jako reminiscence na slavné okamžiky českých dějin vítala samotná 
kněžna Libuše.27 

Hana Benešová se již za svého života stala symbolem – symbolem, ke 
kterému se vzhlíželo. Její život by však bez Edvardu zůstal nenaplněn. Teprve 
spolu dokázali vytvořit pár, který se vzájemně doplňoval. Je pravdou, že domi-
nantní úlohu v tomto vztahu hrál bezesporu Edvard Beneš, ale nebýt paní 
Hany, zřejmě by se jeho život ubíral jinou cestou. Hana Benešová byla svému 
muži skvělou partnerkou, která mu dokázala vytvořit nadmíru vhodné pro-
středí pro jeho práci. Byla katalyzátorem v jeho četných politických sporech, 
posluchačkou, která denně posuzovala jeho politické projevy, naslouchala jeho 
názorům a diskutovala s ním nad otázkami zahraniční a později také domácí 
politiky, nadšenou žačkou, která se nechala vést, ale také pečovatelkou, která 
bedlivě dohlížela nad jeho zdravím a starala se o něj až do konce jeho života, 
aby se poté stala pečlivou ochránkyní jeho odkazu.

26  Informace pocházejí z rozhovoru autora s N. P. pořízeného dne 12. října 2005. 
27  Informace pocházejí z rozhovoru autora s L. R. pořízeného dne 27. května 2002. 
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Obr. 1: Interiér vily manželů Benešových v Sezimově Ústí – pohlednice, nedatováno (sou-
kromý archiv autora)

Obr. 2: Interiér vily manželů Benešových v Sezimově Ústí – pohlednice, nedatováno (sou-
kromý archiv autora)



206

Zusammenfassung

Die Stellung von Hana Benešová im Leben des zweiten tschechoslowakischen 
Präsidenten Edvard Beneš aufgrund der überlieferten Korrespondenz  

aus den Jahren 1914–1932

Kamil Rodan

Die Historiographie bemühte sich, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, um die 
neuen Wege und Mittel zu entdecken und die Geschichte zu bereichern. Bisher beschrieb 
sie es nur im Rahmen der politischen, militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Richtungen. Die Reihe der Historiker fing sich mit der Problematik zu beschäftigen an, die 
wir heute unter dem Namen Gender Studies kennen. Diese Historiker nahmen zum Ziel 
auf das unterlassene Thema sich zu konzentrieren, Geschichte der Frauen. Sie versuchten, 
auf Grund der erhaltenen Quellen, die Mentalität der Frauen in den verschiedenen Ären zu 
erklären und ihre Sehnsüchte und Wünsche zu begreifen.

Im Archiv des Nationalmuseums überlieferte die Sammlung der Korrespondenz von 
dem späteren tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš und seiner Frau Hana aus den 
Jahren 1914–1932, die einen Einblick in das Privatleben zu nehmen ermöglicht. Das Paar 
bewegte sich unter der politischen Elite sgn. erster Republik. Hauptsächlich ist es interessant 
beobachten, welche Stellung die Frau Hana in diesem Verhältnis einnahm, deren der Titel 
der wirklichen ersten Dame der Republik in späteren Jahren beschieden wurde. Die Eheleute 
Beneš bewiesen das Paar darzustellen, das sich voneinander vervollständigte. Die dominante 
Aufgabe im Verhältnis spielte zweifellos Edvard Beneš, aber wenn necht die Frau Hana 
wäre, vermutlich würde sich sein Leben in andere Riechtung gehen. Hana Benešová war 
die hervorragende Partnerin für ihren Mann, sie bewies ihm immer überaus die gelegene 
Umgebung für seine Arbeit zu gestalten; die Zuhörerin, sie beurteilte täglich seine politische 
Ansprachen, sie hörte seine Meinungen zu und diskutierte mit ihm über die Probleme mit der 
Außen- und später auch Innenpolitik; begeisterte Schülerin, sie ließ sich leiten, aber auch die 
Fürsorgerin, sie beaufsichtigte aufmerksam seine Gesundheit und sie sorgte für ihn bis zur 
letzten Minute seines Lebens, damit sie dann die sorgfältige Beschützerin seines Nachlasses 
wurde.

(Deutsch von Lenka Králová)
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V nedávné době se objevily poměrně dobře dochované operáty ze sčítání 
lidu města Frýdek z let 1869–1910, které byly považovány za ztracené v éře 
konfliktu o Těšínsko na začátku dvacátých let 20. století. Naštěstí přečkaly do
dnešních dnů ve velmi dobrém stavu, takže umožňují hlubší pohled na vývoj 
obyvatelstva tohoto města, které se právě v době přelomu 19. a 20. století 
proměnilo v dynamické průmyslové centrum. Spolu s moravským Místkem 
vytvořilo aglomeraci typickou především rozvinutým textilnictvím, ale díky 
blízkosti Karlovy hutě v Lískovci i železářským průmyslem. 

Populační vývoj byl samozřejmě do značné míry spjat s industrializací a velmi 
se podobal situaci v blízkém ostravském regionu, kde se rovněž na pomezí Moravy 
a Slezska začala formovat dnešní Ostrava. Obě nově se tvořící centra měla i velmi 
podobný charakter židovského osídlování. Města Místek a Moravská Ostrava ležela 
na panství olomouckého arcibiskupa, což nebyl příznivý prostor pro rozvoj židov-
ské menšiny, ale ani Frýdek nebo Polská Ostrava patřící formálně do Těšínského 
knížectví, spravovaného Habsburky, nevykazovaly otevřenost vůči této skupině 
obyvatel. Největším problémem se však nejevily vrchnosti, pro které znamenali 
Židé přece jen určitý ekonomický příjem, ale hlavně konzervativní měšťanské 
prostředí. Proto se ve zmíněných lokalitách objevilo židovské obyvatelstvo ve větší 
míře až po roce 1848, a to především v souvislosti s průmyslovým rozmachem.1 
Podobně tomu bylo na příklad ve velmi důležitém železničním uzlu – v Bohumíně.2

1  Demografický vývoj Moravské Ostravy včetně židovské populace prozkoumala přede-
vším Ludmila Nesládková, viz např. NESLÁDKOVÁ, L.: Židé, židovská mládež a ně-
mecké střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století. In: Židé a Mo-
rava. Kroměříž 2004, s. 77–87; TÁŽ: Židé v procesu proměny poddanského městečka 
Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto. In: Ostrava: příspěvky k dějinám a součas-
nosti Ostravy a Ostravska 20. Šenov u Ostravy 2001, s. 7–27. Pro Místek lze využít práce 
LIPOVSKI, R.: Usídlování židovského obyvatelstva v Místku a v Koloredově. In: Sborník 
Státního okresního archivu Frýdek-Místek 7. Frýdek-Místek 2006, s. 85–101.

2  DEMEL, J.: Specifické podmínky života Židů na rakousko-pruském pomezí. In: Židé a Mo-
rava. Sborník z konference konané v listopadu 1996 v Kroměříži. Kroměříž 1997, s. 32.
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Při sledování židovského osidlování Frýdku hraje prim rodina Munků. V roce 
1708 povolil hrabě Pražma, majitel frýdeckého panství, Moysesovi (Liebmannovi) 
Munkovi koupit dům ve Frýdku a dal mu koncesi na obchod.3 Moyses nebyl prv-
ním Munkem, jenž se ve městě usadil, protože před ním zde pobýval nejpozději 
od konce 17. století zřejmě jeho otec Libmann Munk, pocházející pravděpodobně 
z Lipníka nad Bečvou.4 Moyses však získal přes protesty frýdeckého magistrátu 
pro svou rodinu privilegované postavení, které jí jako jediné v průběhu dalších 
desetiletí zajistilo trvalou existenci ve městě. Munkové zde však nezůstali v prů-
běhu 18. století osamoceni. V reskriptu karolinského katastru z roku 1737 byl 
uveden Jacob aus Bartelsdorf, což byl patrně chudý Žid, protože neodváděl žádnou 
toleranční daň.5 Přízemní část jednoho z šenkovních domů na náměstí, obytnou 
místnost v prvním patře a další hospodářské prostory si pronajímal ve čtyřicátých 
letech 18. století Salomon Simon, arendář z šenovského a frýdeckého panství.6

Větší výskyt Židů v městě dokazují rovněž záznamy o přestupu na křes-
ťanskou víru v katolických matrikách. V listopadu 1724 byl ve Frýdku pokřtěn 
„Franciscus, Judaeus natus, nunc autem Christian vocitatus,“ v dubnu 1726 
„Anna Rosalia, nata Judaea, Lipnitzi Parens est,“ v únoru „Maria Joanna 
Anna Hedvigis, nata Judaea Teschinio“ a v září 1741 „Maria Francisca 
Joanna, Judaea nata, Nathan Libmann Parens Fridece.“7 Další tři zápisy se 
objevily ještě ve druhé polovině 18. století.8 Informační hodnota těchto údajů 
není příliš vysoká. Z uvedených míst původu pokřtěných zaujme především 
záznam dcery frýdeckého Nathana Libmanna, což byl nepochybně syn Moy-
sese Munka. Od svého otce převzal dům v roce 1732.9 Nathan se v pramenech 
vyskytuje často s druhým jménem Moyses po otci.

3  SPYRA, J.: Židovské rody ve Slezsku. 2. část. Munkové z Frýdku. Těšínsko XL, 1997, č. 
2, s. 7. Viz též: POLÁŠEK, J. – POLÁŠKOVÁ, J.: Ve stínu frýdecké synagogy. Didaktický 
materiál pro učitele základních a středních škol. Frýdek-Místek 2000, s. 13; POLÁŠEK, 
J.: Ve stínu frýdecké synagogy. In: Židé a Morava. Kroměříž 1997, s. 47.

4  SPYRA, J.: Die Juden im Teschener Schlesien (bis Anfang des 18. Jh.). In: Oberschlesisches 
Jahrbuch 9. Berlin 1993, s. 56.

5  TÝŽ: Juden im Teschener Schlesien unter der Herrschaft Karls VI. (1711–1740). In: 
Oberschlesisches Jahrbuch 10. Berlin 1994, s. 32. 

6  KORBELÁŘOVÁ, I.: Města na Těšínsku v 18. století. In: Studie o Těšínsku 18. Český 
Těšín 2005, s. 132.

7  Zemský archiv v Opavě (ZAO), Sbírka matrik (SM), Římsko-katolická fara Frýdek 
(ŘKFF), inv. č. 2859, sign. Fr-VII-2.

8  ZAO, SM, ŘKFF, inv. č. 2860, sign. Fr-VII-3. 
9  SPYRA, J.: Židovské rody ve Slezsku, s. 7. K představitelům frýdeckých Munků viz též 

MYŠKA, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do 
poloviny 20. století. Ostrava 2003, s. 312–313.



209

Tabulka 1: Počty židů ve městě Frýdku v 18. století10

Rok Množství židů Rok Množství židů
1752 9 1763 13
1754 6 1764 13
1760 3 1765 7
1761 8 1780 26
1762 12 1790 6

Specifikem města, co se týče zkoumaného problému, byla jeho lokali-
zace – Slezsko, protože na rozdíl od českých a moravských stavů přivítala 
slezská šlechta kladně rozhodnutí císaře Ferdinanda I. odstranit všechny Židy 
z českých zemí. Nepříznivá situace se zmírnila za třicetileté války, kdy zruino-
vaní feudálové potřebovali finanční zdroje a císař Ferdinand II. povolil Židům
obchodování ve Slezsku, ovšem se zachováním zákazu pobytu. Velmi brzy 
však byl i tento problém různými způsoby obcházen. Řada Židů tak získala 
postupem času výjimku a povolení pobytu, což se týkalo právě i již zmíněné 
frýdecké rodiny Munků. Přesto se jednalo spíše o jedince, či ojedinělé rodiny, 
protože zde nadále platila a byla obnovována tvrdá omezení, především za 
Karla VI. a jeho dcery Marie Terezie.11 

Výraznou změnu v tomto směru neznamenal ani toleranční patent vydaný 
Josefem II. roku 1781, jímž Židé sice získávali řadu práv, ale nebylo zrušeno 
omezení počtu tolerovaných rodin.12 Josefinské reformy se však zaměřily také
na zdokonalení evidence obyvatelstva a od této doby byli nuceni židovští rabíni 
vést matriky svých souvěrců. Ve Frýdku ovšem neexistovala ani v této době 
nějaká židovská obec. Počet Židů zde kolísal s benevolencí městských úřadů 
(Tabulka 1). Také jediná dochovaná kontrolní matrika židovského obyvatel-
stva Frýdku,13 která začala být vedena u zdejší katolické fary zřejmě někdy  

10  Údaje převzaty: SPYRA, J.: Juden im Herzogtum Teschen unter der Herrschaft von 
Maria Theresia (1740–1780). In: Oberschlesisches Jahrbuch 11. Berlin 1995, s. 78; TÝŽ: 
Reformy Józefa II i ich wpływ na ludność żydowską Śląska Austriackiego. In: XXVI. 
Mikulovské sympozium. Moravští židé v rakousko-uherské monarchii (1780–1918). Brno 
2000, s. 196.

11  SPYRA, J.: Židé v rakouském Slezsku (1742–1918). Nástin dějin. In: SPYRA, 
J. – WODZINSKI, M. [red.]: Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku. Karviná 
2001, s. 8 an.; TÝŽ: Moravští židé v rakouském Slezsku v minulých staletích. In: 
Židé a Morava. Sborník z konference konané v listopadu 1999 v Muzeu Kroměřížska. 
Kroměříž 2000, s. 28–29.

12  TÝŽ: Židé v rakouském Slezsku, s. 21.
13  Národní archiv v Praze, f. Kontrolní matriky, inv. č. 159a.
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ve třicátých letech 20. století, zachytila retrospektivně pro období přelomu 18. 
a 19. století pouze narození v rodině Abrahama Munka a jeho ženy Eleonory, 
roz. Polakové. Ve dvacátých letech 19. století se pak ve městě narodily také děti 
údajně místního familianta Arona Spitzera a jeho ženy Cyli. Třebaže matrika 
zachytila ještě další židovské osoby, nelze u nich s jistotou určit, zda pobývaly 
přímo ve městě nebo v okolních obcích. Pravděpodobně se zde pohybovalo 
větší množství Židů, ale trvalý pobyt měli ve Frýdku jen Munkové a Spitze-
rové. Důkazem by mohla být i informace z těšínské Kaufmannovy kroniky 
o pouhých 18 Židech ve městě v roce 1837 (Tabulka 2).

Přesto lze předpokládat větší pohyb židovských osob ve městě už před zruše-
ním zákona o familiantech roku 1849, a poté samozřejmě tento ruch ještě zesílil. 
Příčiny nutno spatřovat především v rozvoji textilnictví na Frýdecko-Místecku, 
kde se tato oblast výroby vyvíjela v omezené míře již v 18. století, ale na jeho 
konci dostala nový impuls výstavbou císařské silnice, která procházela Míst-
kem i Frýdkem a spojovala staré habsburské državy s nově připojenou Haličí. 
Rozvinul se díky ní v bohaté míře obchod s východem, jenž měl v podstatě 
nahradit ztrátu trhů v prohraném Slezsku. Těšínskem se tak pohybovalo značné 
množství židovských kupců, pro něž byly zřizovány hospody s košer jídlem, 
tzv. židovské trakterie neboli jídelny. Jedna fungovala mimo jiné také ve Frýdku 
a vedli ji Munkové.14 Již před rokem 1849 se na Frýdecko-Místecku vyskytovali 
přímo obchodníci s textilním zbožím a rozvíjeli nákladnický způsob výroby. 
Zdá se, že tito Zwischenhändler začali působit dříve na Místecku, a to už ve 
čtyřicátých letech 19. století, zatímco na Frýdecku asi až v dalším desetiletí.15 

Typickým příkladem může být rodina Landsbergerů, která si ve frýdeckém 
hospodářství i společnosti vydobyla ve druhé polovině 19. století nejvýznam-
nější postavení. Zakladatel frýdeckého rodu Filip Landsberger pocházel z obce 
Wilamowice u Skočova, někdy ve čtyřicátých letech 19. století se přestěhoval 
do Koloredova (u Místku), pronajal si zde hospodu u císařské silnice, a také 
obchodoval se zemědělskými produkty. Vlastnil navíc reality a hostinec v obci 
Wilamowice u Skočova a roku 1851 získal reality č. p. 74 a 77 ve Frýdku, 
které velkým nákladem přestavěl na úpravárenskou manufakturu. Jeho podnik 
byl už o rok později (1852) označován jako Cottonfabrik. Jeho synové, Adolf 
a Ignác, kteří mu pomáhali v podnikání, se narodili ještě ve Wilamowicích,16 

14  SPYRA, J.: Židé v rakouském Slezsku, s. 25.
15  MYŠKA, M.: Opožděná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku 

a Místecku do začátku tovární výroby. Trutnov 1991, s. 42–47.
16  Tamtéž, s. 58–60.
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ale jejich potomci se již museli narodit na Frýdecko-Místecku. Matriky ovšem 
něco takového nezachytily.

Tabulka 2: Počet obyvatel ve Frýdku17

Rok Římští katolíci Protestanti Židé Celkem
17 70 - - - 2 490
1790 - - 6 2 362
1803 - - - 2 267
1837 3 530 1 18 3 549
1849 - - - 3 820
1857 - - - 3 967
1869 4 922 74 173 5 170
1880 5 594 101 217 5 912
1890 6 907 202 262 7 374
1900 8 400 308 326 9 037
1910 9 199 353 318 9 879

Pozn.: Přímým výzkumem ve sčítacích operátech byl zjištěn pro roce 1869 počet Židů 
174, tedy o jednoho více, pro rok 1890 počet 261, tedy o jednoho méně. Ve statistikách je nej-
spíše chybný údaj 262, protože byla započítána dublující se osoba. Pro rok 1910 bylo zjištěno 
315 osob židovského vyznání, ale v tomto případě mohlo jít o chybu autorů tohoto výzkumu. 
V článku se tedy počítá s 315 obyvateli namísto 318. 

17  Údaje byly získány: 700 let Frýdku Místku. Frýdek-Místek 1965; BARTOŠ, J. –  SCHULZ, 
J. –  TRAPL, M.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960 XV. Olomouc 
2000; DOKOUPIL, L.: Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869. 
Praha 1986; KAUFMANN, A.: VI. Band des Gedenkbuches geographisch-statistischen 
Beschreibung des Herzogthums Teschen und der übrigen zum Techner Kreise gehörigen 
Ortschaften. (uloženo v ZAO, nezinventarizováno); KNEIFEL, R.: Topographie des kai-
serl. königl. Antheils von Schlesien I./2. Brünn 1804; KUČA, K.: Města a městečka v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku I. Praha 1996; Oesterreichische Statistik herausgegeben 
von der k. k. statistischen Central-Commission. Ergebnisse der nach dem Stande vom 31. 
December 1880 in Schlesien ausgeführten Zählung der Bevölkerung und der Häuslichen 
Nutzthiere. Herausgegeben von der k. k. Statistischen Central-Commission. Wien 1882; 
Oesterreichische Statistik herausgegeben von der k. k. statistischen Centralcommission 
XXXII Band. Wien 1892 a LXIII. Band. Wien 1902; Slezsko. Opava 1992; Státní okresní 
archiv ve Frýdku-Místku (SOkA F-M), f. Archiv města Frýdek, Sčítací přehledy – zlom-
ky, inv. č. 1749, k. 378.
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Daleko typičtější ovšem byli krátkodobě pobývající obchodníci. Ve frý-
decké matrice se objevily na počátku šedesátých let 19. století např. záznamy 
narození dětí Josefa Tandlicha nebo Jakoba Bergera, jejichž jména už však 
nezachytilo sčítání lidu z roku 1869. Právě v padesátých a šedesátých letech 
zaznamenal Frýdek první vlnu židovského přistěhovalectví.18 

V censu 1869 existovala rubrika domovské příslušnosti rozdělená do kate-
gorií einheimisch a fremd (domácí a cizí), přičemž v poznámkách byla téměř 
vždy uvedena obec příslušnosti, a to přinejmenším u majitelů domácností, ale 
i dalších členů bytové jednotky. Tato informace chyběla jen u manželek nebo 
dětí majitelů domácností, jejichž příslušnost byla téměř vždy totožná se statu-
tem otce, takže mohla být doplněna. Na základě těchto zjištění lze stanovit, 
že ze 136 cizích příslušníků židovské víry mělo 33,8% příslušnost do Slezska, 
a to jen do těšínského Slezska (politické okresy Těšín, Bílsko a Fryštát), 30,1% 
na Moravu, 26,5% do Uher (vše Horní Uhry, tedy dnešní Slovensko) a 9,6% 
do Haliče. Z 37 domácích Židů se 27 narodilo přímo ve Frýdku, 5 v jiných 
lokalitách Slezska, 3 na Moravě a 2 v Haliči. V první vlně tedy ještě nezname-
nali nijak vysoké procento haličští Židé, zato může překvapit poněkud vysoké 
zastoupení uherských Židů. V následné imigraci v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech už hráli Haličané daleko významnější roli. Podle domovské přísluš-
nosti sice stále vedli slezští Židé (40,2%), ale skoro polovina z nich (42%) měla 
příslušnost přímo do Frýdku. Druhou nejsilnější skupinu již tvořili haličští 
přistěhovalci (27,6%), dále moravští (21,5%), uherští (8%) a přibyli Židé pří-
slušní do Čech (2,3%) a jeden do Pruského Slezska (0,4%). Výrazný pokles 
podílu uherských Židů způsobilo ve větší míře spíše jejich vystěhovalectví než 
zisk domácí příslušnosti. Konec 19. století se tedy ve Frýdku nesl především 
ve znamení imigrace haličských Židů, což byl zřejmě v nových průmyslových 
centrech na pomezí Moravy a Slezska určitý trend, neboť k podobnému jevu 
došlo i v Moravské Ostravě a ve Vítkovicích.19 Na počátku 20. století již ve 
frýdecké populaci dominovalo zdomácnělé židovské obyvatelstvo. Téměř 
polovina z 315 Židů zjištěných k roku 1910 měla domovskou příslušnost do 

18  Následující analytické výzkumy byly provedeny na základě zpracování údajů ze sčítání 
lidu ve městě Frýdku v letech 1869, 1890 a 1910: SOkA F-M, f. Archiv města Frýdek, 
Sčítání obyvatelstva r. 1869, inv. č. 1740, k. 327–330; SOkA F-M, Sčítání obyvatelstva 
r. 1890, inv. č. 1744, k. 337–348; SOkA F-M, Sčítání obyvatelstva r. 1910, inv. č. 1748, 
k. 363–377.

19  NESLÁDKOVÁ, L. – DOKOUPIL, L.: Židovská minorita na Moravě a její služebnictvo 
v době utváření moderní společnosti (1869–1938). In: Historická demografie (HD) 21. 
Praha 1997, s. 159.
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Frýdku (44,4%). Dalších 14% bylo příslušných k jiným obcím v českém Slez-
sku, zhruba stejné zastoupení měli Haličané (14,9%), o něco slabší Moravané 
(12,7%) a Uhři (10,5%). Šest Židů pocházelo z Pruského Slezska (1,9%), dva 
z Čech (0,6%) a po jednom z Bukoviny, Dolních Rakous a Německa (1%). Pří-
liv přistěhovalců tedy na přelomu 19. a 20. století poněkud zeslábl a začala se 
samostatně vyvíjet místní obec. Pravdou ovšem je, že řada nově přistěhovalých 
úředníků nebo třeba učitelů získávala automaticky frýdeckou příslušnost, což 
se mohlo také projevit. 

Ačkoliv by se dal předpokládat v této populaci vyšší podíl mužů kvůli 
značnému pohybu obchodníků, poměr pohlaví byl v roce 1869 zcela vyrov-
naný, 1890 převažovaly ženy a až roku 1910 získali muži převahu. Indexy mas-
kulinity činily 1 000 (1869), 962,4 (1890) a 1 072,4 (1910). Důvodem nárůstu 
podílu mužů byl zřejmě rozvoj nových institucí soukromého i státního sektoru, 
které vyžadovaly úředníky, správce, učitele apod., ale v případě škol také stu-
denty. V řadě židovských rodin pobývaly trvale či přechodně děti z okolních 
obcí, které navštěvovaly místní israelitische öffentliche Privat Volksschule 
nebo gymnázium. Samozřejmě mezi nimi převažovali chlapci. Sčítání z roku 
1910 zachytilo jen jednu dívku studující gymnázium, a to dceru místního 
rabína Jakoba Drobinskyho Klaru. Klasická školní docházka nebyla zazna-
menávána vždy, takže v některých operátech měly děti jako obor hlavního 
povolání Schulbesuch, v některých nebylo napsáno nic. Lze však předpokládat 
vzdělávání u všech místních dětí školního věku včetně dívek. Děti, které by 
ve věku nad 6 let neměly zaznamenánu znalost čtení a psaní, se vyskytovalo 
mizivé procento, které mohlo být navíc způsobeno nedbalou evidencí.

Tabulka 3: Ekonomická aktivita židovského obyvatelstva Frýdku

1869 % 1890 % 1910 %

Muži
Aktivní 54 62,07 81 63,28 93 57,06
Neaktivní 33 37,93 47 36,72 70 42,94

Ženy
Aktivní 5 5,75 18 13,53 25 16,45
Neaktivní 82 94,25 115 86,47 127 83,55

Osoby školou povinné a mladší tvořily také nejvýznamnější část ekono-
micky neaktivního obyvatelstva židovské populace. Mezi neaktivními ženami 
však hrála důležitou roli také kategorie Haushalt, tzn. domácnost. Naprostá 
většina vdaných žen vykonávala roli ženy v domácnosti a na ekonomické akti-
vitě se nepodílela, a proto byla skupina neaktivních osob mezi ženami daleko 
vyšší než mezi muži (Tabulka 3). Procento aktivních žen se však postupem 
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času zvyšovalo, a také se posilovala jejich samostatnost. Zatímco v roce 1869 
z 5 aktivních žen 3 pomáhaly v živnosti přednosty domácnosti (2 manželky 
a 1 sestra), což bylo pohostinství nebo obchod, v roce 1910 již převažovaly 
samostatně aktivní ženy zaměstnané v cizích podnicích nebo domácnostech. 
Objevily se i přímo majitelky živností, a nejen jako vdovy nebo spolumajitelky 
s manželem, ale naopak se zřejmě muži přiženili k nim do podniku, protože 
zde figurovali jako pomocníci, ačkoliv jinak vystupovali v čele domácnosti.
V každém případě byla doménou aktivních Židovek oblast obchodu se vším 
možným (smíšené zboží, koření, boty, oděvy, drůbež), pohostinství a v jed-
nom období také dámské krejčovství, které bylo v roce 1890 ve Frýdku 
vedeno Sidonií Hellerovou, jež zaměstnávala ještě dvě židovské pomocnice, 
což výrazně zvýšilo podíl odvětví řemesla na celkové zaměstnanosti žen ve 
městě v té době (Tabulka 4). V roce 1910 zde žila již jen jedna židovská učnice 
tohoto oboru, ale patrně u katolického mistra, či mistrové. V tomto roce bylo 
také zaznamenáno nebývale vysoké zastoupení osob s hlavním oborem čin-
nosti Privatierin, tzn. soukromnice, což značně zvýšilo počet aktivních žen ve 
městě, ale tato kategorie o ekonomickém působení příliš mnoho nevypovídá. 
V této studii byly sice ony ženy započítány mezi aktivní, ale výraz Privatier 
se spíše používal pro osoby vyživované vlastní rodinou, často ovdovělé ženy 
s dětmi nebo samotné, v jednom případě se jednalo o rozvedenou dívku, která 
se vrátila zpět k rodičům. Málokdy by se v tomto směru dalo uvažovat o něja-
kém druhu samostatné obživy. Nutno tedy upozornit, že v případě vynětí této 
kategorie by se podíl aktivních žen snížil na pouhých 11,18%.
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Tabulka 4: Profesní a oborová skladba aktivního židovského obyvatelstva 
Frýdku

Profese
1869 1890 1910

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
Obchod 16 1 41 8 30 6
Pohostinství 5 2 3 1 4 3
Řemesla a živnosti 8 – 5 3 9 1
Lesnictví – – – – 1 –
Majitelé průmyslových závodů 8 – 5 1 4 –
Průmysloví dělníci – – 2 1 1 –
Zaměstnanci v průmyslu 7 – 18 – 19 1
Cesťáci a zástupci firem – – 1 – 1 –
Soukromníci – – – – 2 8
Železnice – – – – 4 1
Bankovní sektor a pojišťovnictví – – – – 4 –
Úřednictvo 3 – 1 – 3 –
Svobodná povolání 5 – 5 – 9 1
Osobní a domácí služba – 1 – 3 – 1
Veřejná služba – – – 1 2 –
Majitelé domů a rent 2 1 – – – –
Bez zaměstnání – – – – – 3
Penzisté* – – 2 – 1 2

* Pouze doplňující kategorie. Mezi aktivní jinak nepočítáni.

Do Tabulky 4 nebyly jako ekonomicky neaktivní zařazeny děti do 6 let, 
studující mládež, nemocní, a také dospělé osoby, u nichž nebyl uveden žádný 
údaj. Jednalo se často o ženy v domácnosti, protože informace o tomto povo-
lání nebyla vždy uváděna a v roce 1910 dokonce téměř nikdy. Částečně může 
tato kategorie skrývat osoby nezaměstnané, protože údaj ohne Beschäftigung 
byl uveden přímo jen ve třech případech v roce 1910. Zvláště mezi svobodnými 
dívkami existovalo určité období, kdy již nenavštěvovaly školu, ale ještě nebyly 
vdané, takže pobývaly s rodinou bez toho, že by si vůbec hledaly zaměst-
nání. Někdy přebíraly roli matky, která byla ekonomicky aktivní, nebo třeba 
zemřela, ale nejčastěji matce v domácnosti vypomáhaly, a tak se připravovaly 
na svou budoucí roli. 

Typickým a velmi zajímavým případem byla Charlotte Zifferová. Její 
otec Isak si v roce 1838 vzal Franzisku Munkovou, dceru místního familianta 
Josefa Munka. Isak byl původně nájemcem plátenického mandlu a později 
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v pramenech vystupoval jako Victualienhändler, takže jeho mandl patrně pře-
šel do režie Munků a stal se součástí jejich úpravárenského závodu.20 V censu 
1869 již vystupoval jako vedoucí závodu Josef Munk & Söhne a v podstatě 
tutéž funkci měl i o dvacet let později (Fabriksaufseher). Manželka Franzisca 
zemřela patrně již někdy na konci padesátých nebo v průběhu šedesátých let, 
takže dcera Charlotta, která se narodila zřejmě roce 1847 jako páté dítě v po-
řadí, spravovala domácnost a v této pozici setrvala až do otcovy smrti. V cen-
sech 1869 a 1890 vykazovala povolání Haushalt a v roce 1910 po otcově smrti 
se označila za soukromnici (Privatierin). Domácnost již obývala sama. Nikdy 
se nevdala, což nebyl řídký případ u dívek, které převzaly domácnost po zesnu-
lých matkách. U osob mužského pohlaví, které neměly zaznamenán žádný 
obor povolání, se jednalo většinou o chlapce ve věku do 15 let, jen v malé míře 
mezi 15 a 20 lety, a i u nich lze předpokládat studium na nějaké škole. 

Na rozdíl od žen převažovaly v mužské populaci ekonomicky aktivní 
osoby, i když jejich podíl na počátku 20. století dosti poklesl, což patrně souvi-
selo s již zmíněným přílivem studující mládeže do Frýdku. Nejčastěji se muži 
věnovali tradičnímu židovskému odvětví – obchodu. Zabývalo se jím průměrně 
30% aktivních mužů, ale k roku 1890 stoupl jeho podíl až na 50%, což způ-
sobil ve velké míře příliv haličských Židů. 18 obchodníků ze 41 v tomto roce 
pocházelo z Haliče a většina z nich se tam i narodila. Obchodovali převážně 
se smíšeným zbožím nebo kořením. Dva měli zaznamenán podomní obchod se 
střižním zbožím, ale jejich identita není úplně jistá, protože byli zapsáni jako 
Hirsch Hirsch a Kauftheil Kaufmann. Ačkoliv měli zaznamenán trvalý pobyt, 
byli ubytováni jako podnájemníci u hospodského Bindelese, takže nejspíše 
jako hoteloví hosté. 

Velmi důležitým obchodním artiklem se stalo bavlněné zboží. V roce 
1890 bylo třetí nejfrekventovanější a v roce 1910 získalo mezi ostatními artikly 
prim, alespoň u židovských obchodníků. Ve sčítání 1869 nebyla dělána tak 
přesná stratifikace, ale i v této době zřejmě hrálo důležitou roli, protože textilní
průmysl a především zpracování bavlny bylo nejdůležitějším oborem tovární 
výroby ve městě. Průmysl se tak stal druhou nejvýznamnější oblastí hospo-
dářského působení Židů. Bylo v něm zaměstnáno včetně úředníků, účetních, 
skladníků i dělníků přes 20% ekonomicky aktivních mužů, i když v roce 1869 
to bylo jen necelých 15%, přičemž majitelé průmyslových závodů měli tehdy ve 
Frýdku mírně vyšší zastoupení než jejich židovští zaměstnanci.

20  MYŠKA, M.: c. d., s. 56.
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Stále posilující pozici i kredit měla svobodná povolání. V roce 1869 se ve 
Frýdku nacházeli dva lékaři a tři učitelé a tyto dvě profese se zde pak vysky-
tovaly po celé sledované období, i když počet lékařů klesl na jednoho, zatímco 
učitelů přibývalo s rozvíjejícím se školstvím. V roce 1910 zde působil i jeden 
gymnaziální profesor, Siegfried Bodansky, a také jedna učitelka, Thea Latte, 
která však zřejmě spíše soukromě vyučovala v rodině továrníka Adolfa Land-
sbergera. Oba zmínění pedagogové pocházeli z německého okresu Bromberg, 
tedy z dnešního polského Bydgoszcze. Mezi svobodnými povoláními sehrávali 
ještě velmi důležitou roli právníci. Censy z let 1890 a 1910 zachytily vždy tři 
osoby věnující se advokátní praxi. Na počátku 20. století se začali stále více 
Židé ve Frýdku prosazovat do úřednických pozic, a to nejen ve státní správě 
nebo v průmyslových podnicích, ale také na železnici a v bankovním sektoru. 
Naopak poklesával podíl živnostníků, ať už v řemesle, pohostinství či jiných 
oblastech, ale ne nějak výrazně. I v roce 1910 měli živnostníci v židovské 
populaci ve Frýdku poměrně slušné zastoupení (14,3%).

Rekonstruovat sociální postavení židovských obyvatel pouze na základě 
údajů ve sčítacích operátech není zrovna ideální. Dá se vycházet většinou jen 
z neurčitých a často nepřesných údajů o hlavním a vedlejším povolání, posta-
vení v povolání, popř. o služebnictvu. V zemědělských oblastech by mohla hrát 
roli držba dobytka, ale frýdečtí Židé byli novými přistěhovalci a zemědělstvím 
se nezabývali. Dobytek tedy chovali jen velmi omezeně a až v pozdějším 
období se u velkých podnikatelů vyskytoval ve větší míře. V censu 1910 se 
však dochovaly také informace o bytových podmínkách obyvatelstva a výši 
nájmů, které jako pomocné ukazatele do značné míry zpřesňují sociální stratifi-
kaci. Z tohoto důvodu, ale také pro neustále se zlepšující diferenciaci povolání, 
lze chápat analýzu sociálního postavení židovského obyvatelstva v tabulce č. 
5 pro rok 1910 za nejpravděpodobnější. Analýza byla vytvořena na základě 
stratifikace Reinharda Schürena,21 který vyčlenil v rámci tří sociálních vrstev 
(spodní, střední a horní) šest podvrstev (Tabulka 5). 

 

21  SCHÜREN, R.: Soziale Mobilität. Muster, Veränderungen und Bedingungen im 19. und 
20. Jahrhundert. St. Katharinen 1989. Viz též WEISER, T.: Stratifikační modely v ně-
mecké Historische Sozialforschung. In: SPFFOU Historie – Historica 11. Ostrava 2004, 
s. 187–202.
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Tabulka 5: Sociální postavení příslušníků židovské populace Frýdku

Sociální vrstva
1869 1890 1910
% % %

Untere Unterschicht 0,57 6,13 0,63
Mittlere Unterschicht 1,15 2,68 3,17
Obere Unterschicht 2,30 2,68 13,01
Untere Mittelschicht 49,43 54,41 44,13
Obere Mittelschicht 32,18 11,88 19,68
Oberschicht 10,92 18,77 15,87
Neznámé (nepřiřaditelné) povolání 3,45 3,07 3,17
Žádný údaj 0,00 0,38 0,32

Pozn.: V tabulce jsou ponechány německé názvy sociálních vrstev.

Zohledňovány byly rodinné poměry, takže pokud se syn velkoprůmyslníka 
stal úředníkem v otcově podniku nebo i jinde, ale přitom zůstal členem otcovy 
domácnosti, těžko mohl sociálně klesnout na úroveň ostatních úředníků. K nim 
byl započítán až v případě osamostatnění. Podobně manuální pracovnice, která 
však byla matkou lékaře a žila v jeho domácnosti, nemohla být považována 
soudobou společností za příslušnici spodní vrstvy. Ostatně údaj Handarbeite-
rin nemusel nutně vyjadřovat dělnickou práci. Částečně bylo rovněž přihlíženo 
k původním rodinným poměrům a vazbám, protože v čele domácností někdy 
stáli soukromníci nebo penzisté. Na příklad vdova po velkoprůmyslníku Hein-
richu Munkovi Ida zůstala s velkou pravděpodobností v horní vrstvě, ačkoliv 
měla zapsáno jako povolání Privatierin. V rodinné firmě přitom nemusela
nutně mít svůj podíl. Většina těchto případů však byla zařazena mezi neznámá 
povolání. Žádný údaj neměla v jednom případě žena pobývající ve špitále a ve 
druhém žena vyživovaná příbuznými.

V horní společenské vrstvě se tak ve Frýdku na přelomu 19. a 20. století 
nacházelo kolem 15% Židů. Naprostou většinu tvořily rodiny podnikatelů, kteří 
vlastnili závody s více než 50 zaměstnanci. V roce 1869 to bylo sice jen nece-
lých 11%, ale v tomto případě byla řada podnikatelů raději započítána do horní 
střední vrstvy, protože většina z nich ve Frýdku teprve začínala. O skutečném 
průmyslovém rozmachu se totiž dá hovořit až s výstavbou Ostravsko – frýdlant-
ské dráhy na počátku sedmdesátých let 19. století.22 Předtím zde sice působili 
dosti zámožní obchodníci a podnikatelé, ale zařadit je bez výhrady do horní 

22  MYŠKA, M.: c. d., s. 88.
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vrstvy tehdejší frýdecké společnosti nelze. Přiřazení se tedy řídilo klasickým 
pravidlem o začlenění do nižší vrstvy v případě nejasnosti.23 K horní skupině 
obyvatel však již nepochybně patřili delší dobu působící podnikatelé jako Mun-
kové nebo Landsbergerové. Ostatní zvýšili podíl horní střední vrstvy. Výrazné 
je to především v porovnání s výsledky z roku 1890, kdy v této skupině ubyli 
podnikatelé a jen částečně sem mohli být zařazeni příslušníci tzv. obchodní 
buržoazie. Termín Kaufmann, který Schüren považuje za označení používané 
výše postavenými obchodníky,24 se totiž ve frýdeckých operátech vyskytoval 
zřídka a jeho smysl je diskutabilní. Dá se předpokládat, že mezi výše postavené 
osoby patřili obchodníci bavlnou a bavlněnými výrobky, protože obstarávali 
nejvýznamnější místní průmysl. Poněkud lépe se tato záležitost určovala pro 
rok 1910, kdy právě obchodníci s těmito komoditami vykazovali jedny z nej-
větších bytů a vysoké nájmy. Z tohoto hlediska byli zařazeni do horní střední 
vrstvy. Kromě obchodní buržoazie sem spadali ještě správci a vyšší úředníci 
průmyslových závodů a drah. Střední podnikatelé, kteří by sem také patřili, se 
ve Frýdku v židovské populaci nevyskytovali.

Dolní střední vrstvu pak v největší míře vytvořily rodiny obchodníků 
a živnostníků. Vzhledem k podílu těchto zaměstnání mezi frýdeckými Židy 
je pochopitelné jejich vysoké zastoupení v této společenské skupině (45–50%). 
Podíl přes 50% v roce 1890 byl patrně částečně způsoben zařazením obchodní 
buržoazie, protože její vydělení bylo vzhledem k menšímu množství informací 
složitější, ale působil zde také faktor značného přistěhovalectví haličských 
Židů, kteří se většinou věnovali maloobchodu. Především díky obchodníkům 
tak střední vrstvy mezi Židy ve Frýdku jednoznačně převažovaly. Tvořily při-
bližně dvě třetiny židovské populace. 

Příslušníci horní vrstvy měli ve druhé polovině 19. století silnější zastou-
pení než spodní vrstvy. Na počátku 20. století se však situace vyrovnala. 
Vysoký podíl nabyla totiž vyšší spodní vrstva, což bylo způsobeno částečně 
kvalitněji provedeným sčítáním, protože řada úředníků průmyslových závodů 
byla zařazena sem po zhodnocení jejich bytových podmínek. Ostatně tato úřed-
nická povolání s časem ztrácela prestiž,25 což souviselo s rozšiřováním podni-
kové agendy i s pokračující industrializací a zvyšujícím se počtem závodů. Ve 
větší míře však tuto kategorii tvořily rodiny tzv. gelernte Industriearbeiter, tzn. 

23  SCHÜREN, R.: c. d., s. 314.
24  Tamtéž, s. 316.
25  Tamtéž, s. 314.
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kvalifikovaných průmyslových dělníků či zaměstnanců. Jednalo se především
o skladníky, barvíře, expedienty apod. 

K přílivu chudších Židů do Frýdku došlo až v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech 19. století. Předtím přece jen existovala ještě určitá právní omezení, 
která zcela padla až se zrovnoprávněním Židů s ostatním obyvatelstvem v úno-
rové ústavě 1861. Hlavním impulsem se však stala industrializace a s ní souvi-
sející další hospodářský rozvoj. Proto výrazněji vzrostlo zastoupení příslušníků 
spodních vrstev zachycených v censu 1890. Hlavní měrou se na tom podepsaly 
rodiny stavebnického nádeníka Antona Zemana a vdovy Kathariny Berge-
rové, která byla označena jako Armenpfründerin, tzn. pobírala obročí chudých 
(chudinský důchod). Postupem času se tito nejchudší buďto odstěhovali, nebo 
získali vyšší kvalifikaci. Na příklad nejstarší syn Antona Zemana Emanuel se
vyučil zámečníkem, otevřel si vlastní živnost a založil rodinu. Jeho rodiče ani 
sourozenci se ve sčítání 1910 již neobjevili. 

V každém případě netvořili Židé spodní vrstvy nijak velkou skupinu, 
i když s postupem času se jejich podíl zvyšoval. Nepřitahovaly je zejména 
služebnické pozice, a to ani u svých souvěrců. Židovské rodiny tedy zaměstná-
valy v naprosté většině katolické služebnictvo a v malé míře také evangelické, 
což odpovídalo poměru těchto náboženství ve frýdecké populaci. Mít služebné 
patřilo k dobovému bontonu a jejich zaměstnávání také částečně vypoví-
dalo o sociálním postavení. Příslušníci spodní vrstvy si služebnictvo dovolit 
nemohli. Avšak počet rodin, ve kterých se služební personál nenacházel, byl 
daleko vyšší (Tabulka č. 6), což způsobily zejména jednočlenné domácnosti, 
které vytvářeli nejčastěji svobodní muži zaměstnaní v úředních, učitelských 
a podobných pozicích, nebo jako v případě zmíněné Charlotty Zifferové osa-
mocené osoby v soukromém postavení (Private). Ve většině židovských rodin 
sloužily 1–2 služební osoby, v menší míře tři a jen ojediněle se vyskytoval vyšší 
počet. Nutno ovšem upozornit na potíže s klasifikací osob ve služebním posta-
vení.26 Nelze totiž beze zbytku odlišit služební profese od dělnických. Hlavně 
kategorie Knecht (čeledín) nebyla přesně specifikována. Na příklad v roce 1890
pracoval u pekaře Bernharda Plačka pomocník, který měl zaznamenán jako 
hlavní obor rovněž pekařství, ale jako postavení v oboru Hausknecht (podo-
mek). V takovém případě nelze jasně určit, zda sloužil v domě nebo pomáhal 
v živnosti. Nejspíše vykonával obojí, takže mezi služebnictvo musel být zapo-

26  Problémy s kategorií domácí služebnictvo v rakouských statistikách shrnula Ludmila 
Fialová. Viz FIALOVÁ, L.: Domácí služebnictvo v českých zemích na přelomu 19. a 20. 
století ve světle statistik. In: HD 26. Praha 2002, s. 150–152.
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čítán. Klasickým případem byli Pferdeknechti (pacholci ke koním), jelikož se 
starali o koně používané v živnosti nebo také k osobní dopravě, v níž často 
plnili roli kočích. Právě tito čeledíni výrazně zvyšovali počty osob ve službě, 
protože klasické služky, kuchařky, pokojské apod. se v domácnostech uplatnily 
maximálně tři. Více jich nebylo potřeba ani ve velkých bytech.

Tabulka 6: Zastoupení osob služebního postavení ve frýdeckých židovských 
domácnostech 

Rok
Počet osob služebního postavení připadajících  

na 1 židovskou domácnost
0 1 2 3 4 5 6

1869 11 13 9 3 1 1 1
1890 20 19 11 7 1 1 0
1910 21 34 17 3 1 1 0

Celkově byly bytové poměry frýdeckých Židů velice dobré, což souviselo 
s jejich sociálním postavením. Podle censu 1910 bydlela většina rodin v dvou 
až třípokojových bytech. Malé byty, které tvořil jeden pokoj, a k tomu někdy 
kuchyň, komora, předsíň nebo koupelna, byly obývány především menšími 
rodinami o 2–4 členech, v některých se však tísnilo i pět nebo šest lidí. Jed-
nopokojové byty bez dalších místností obývali v židovské populaci především 
osamocení jedinci, a i ti měli zřejmě nejčastěji vymezen jeden pokoj v bytě 
obývaném dalšími osobami. Podle censu však vytvářeli samostatnou domác-
nost. Nejednalo se tedy o jednopokojové byty v pravém slova smyslu, ale spíše 
o jakési poddomácnosti.

Suverénně největší byt z frýdeckých Židů držel továrník Adolf Landsber-
ger, který jej obýval spolu se svou ženou, dvěma dětmi, čtyřmi služebnými, 
včetně již zmíněné vychovatelky They Latteové, a tchýní Bertou Lonnou, která 
pocházela z Prahy, ale příslušnost měla patrně po manželovi do Vídně, kde se 
narodila také její dcera a Adolfova manželka Marianne. Byt čítal 8 pokojů, 
2 komory, 2 předsíně, 1 kuchyň, 1 pokoj pro služebnictvo a také koupelnu. 
Adolf choval rovněž jako jeden z mála Židů ve Frýdku značný počet dobytka –  
2 kobyly, 14 valachů, 50 slepic, 8 hus, 6 kachen a ještě 3 kusy jiné drůbeže. 
Vysoký počet koní byl pochopitelně způsoben jejich používáním v podniku. 
Adolf působil ve frýdeckém zastupitelstvu a také jako c. k. komerční rada. 
Jeho firma Adolf Landsberger, k. k. priv. erste österreichisch-schlesische
Baumwoll- und Flachsspinnerei, Bleiche- und Appreturfabrik zaměstnávala 
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k roku 1912 již 1 123 dělníků a disponovala 1 400 tkalcovskými stroji.27 Jeho 
hospodářský přínos byl natolik ceněn, že byl v roce 1912 povýšen do šlech-
tického stavu s přídomkem von Friedeck.28 Byl majitelem řady realit včetně 
polností. O hospodářském a sociálním postavení rodiny Landsbergerů svědčí 
i majitel druhého největšího bytu, který vlastnili Židé ve Frýdku, a to Adolfův 
bratr Leopold. V roce 1890 působil v Adolfově podniku jako vedoucí skladu, 
ale roku 1910 se již honosil titulem Fabrikant. Jeho byt měl 7 pokojů, 1 předsíň, 
1 kuchyň, 1 pokoj pro služebnictvo a koupelnu. Obýval jej spolu s manželkou 
Hedwigou, jež pocházela z Náchoda ve východních Čechách, dvěma dětmi, 
synovcem Oskarem Landsbergerem, jenž se věnoval velkoobchodu, a dvěma 
služebnými.

V těchto případech se byty nacházely v osobním vlastnictví, ale většina 
Židů, přibližně tři čtvrtiny, bydlela v bytech pronajatých. Roční nájem mohl 
být nulový, což se vyskytovalo u tzv. naturálních bytů, nebo také po dohodě 
s majitelem, ale jinak se pohyboval od 70 do 1 598 korun. Nejnižší částku měla 
Sali Citronová, účetní u obchodníka smíšeným zbožím Leopolda Hupperta, 
které však patrně vydělil jeden pokoj její otec Nathan, hospodář v tkalcovně 
A. Landsbergera. Nejvyšší částku pak platil obchodník kůžemi Samuel Gru-
ber, který obýval dům na náměstí a kromě pokojů k bydlení měl 4 místnosti 
určené k podnikání. V sociální stratifikaci byl začleněn do horní střední vrstvy
jednak pro schopnost zaplatit takovouto sumu, jednak pro obchodní artikl, 
protože v sousední obci Kolloredov vedli rozsáhlou průmyslovou výrobu kůží 
a kožených věcí další významní podnikatelé – Lichtensternové, se kterými 
nejspíše spolupracoval. Podobně obchodníci bavlnou vlastnili byty s nájmem 
1 000 K a výše. Konkurovali jim už jenom jeden obchodník s pivem, jeden 
s moukou a jeden lékař.

Určitým ukazatelem sociálního postavení mohlo být vlastnictví koupelny, 
která rozhodně nepatřila ke standardu tehdejších bytů, protože vodovod si 
mohli dovolit zavést jen bohatší občané. Ovšem právě židovskou populaci tvo-
řily ve větší míře majetné osoby. Koupelnu tak vlastnilo 27 z 85 židovských 
domácností, tedy přes 30%. Dá se přitom předpokládat, že by si ji opatřilo 
větší množství obyvatel, protože někteří bohatší Židé, např. zmíněný Samuel 

27  MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L. [red.]: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. 
Opava – Ostrava 1994, s. 72. Podrobněji viz též ZÁŘICKÝ, A.: Rothschildové a ti druzí. 
Ostrava 2005, s. 105–107. 

28  KREJČÍK, T.: Moravští nobilitovaní židé v 19. století. In: XXVI. Mikulovské sympozi-
um. Moravští židé v rakousko-uherské monarchii (1780–1918). Brno 2000, s. 163.
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Gruber, na to bezpochyby měli, ale zřejmě bydleli v domě bez vodovodu nebo 
měli jiné důvody, proč si ji nepořizovat.

Zajímavým ukazatelem je počet podnájemníků v židovských domácnos-
tech. V roce 1910 jich bylo totiž všehovšudy osm. Bývali ubytováváni částečně 
k vylepšení rodinného rozpočtu, ale protože chudší židovské rodiny se ve 
Frýdku ve větší míře nevyskytovaly, jejich počet nedosáhl velké výše. Navíc 
někteří z nich žili v bohatších rodinách. Jednalo se totiž o zaměstnance, kteří 
bydleli u svých zaměstnavatelů nebo nadřízených. Tak tomu bylo na příklad 
u Jakoba Munka, spolumajitele firmy Josef Munk und Söhne, který u sebe
ubytoval skladníka, a rovněž u jeho bratrance Julia Munka, jenž poskytl stře-
chu nad hlavou prodavači a účetnímu své firmy. Svým způsobem znamenaly
podnájemníky také tzv. Kostkinder, tzn. děti vyživované majitelem domácnosti. 
Už výše bylo zmíněno, že pocházely z okolních obcí a ve Frýdku navštěvovaly 
školu. Mohly být označeny za podnájemníky, ale ve většině případů měly 
zapsánu právě kategorii Kostkind. V prvním censu 1869 nebyly zachyceny sice 
vůbec, ale v roce 1890 jich bylo 9 a o dvacet let později 7. Narozdíl od sku-
tečných podnájemníků přebíral majitel domácnosti nad nimi otcovskou roli, 
a proto se jejich sociální status dostal na jeho úroveň, jakoby šlo přímo o jeho 
děti. Někdy se přitom zástupným rodičem stal katolík. Roku 1890 žily v ka-
tolické rodině Marie Koltscharschové, vdově po hostinském, dvě děti majitelů 
úpravny bavlněného zboží v Dobré u Frýdku Lichtensternů. 

Kromě podnájemníků, nocležníků a služebnictva pobývali v domácnos-
tech také pomocníci. Většinou se vyskytovali u obchodníků nebo živnostníků, 
u nichž se učili řemeslu nebo prostě pomáhali. Zapisováni byli nejčastěji ter-
míny Gehilfe (pomocník), Geselle (tovaryš), Lehrling (učeň), nebo také účetní, 
písař, v pohostinství třeba číšník atd. Samozřejmě mezi nimi existovaly sociální 
rozdíly. Vyučený řemeslník, i když v pozici pomocníka, měl větší respekt než 
prostý učeň. Někdy se díky těmto pomocným silám dosti rozrostla domácnost. 
Pekař a zároveň obchodník potravinami Ferdinand Kornfeld měl v roce 1910 
se svou ženou Leonorou osm dětí a k tomu čtyři pomocníky, jednoho učně, 
jednoho čeledína a dvě služebné. Navíc s nimi bydlela i Ferdinandova matka, 
takže domácnost tvořilo 19 lidí. Měli však poměrně rozsáhlý třípokojový byt 
s kuchyní, komorou, předsíní, pokojem pro služebnictvo a čtyřmi místnostmi 
určenými pro podnikatelské účely. 

Velké rodiny nebyly na přelomu 19. a 20. století ničím neobvyklým. Stále 
ještě převládalo tradiční chápání rodiny určené k plození dětí, což se udržovalo 
i v židovské společnosti, a tendence k novému modelu rodin s 1–2 potomky 
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se prosazovala velmi pozvolna.29 Podobně vnímání pomocníků a služebných 
jako součásti rodiny částečně přetrvávalo, i když nepochybně v tomto ohledu 
nastaly výraznější změny směrem k jejich vydělení z rodinného jádra. Samo-
statné pokoje pro služebnictvo se vyskytovaly v bytových jednotkách velmi 
často, ale stále tvořili pomocníci a služebníci s rodinou majitele jednu domác-
nost. Proto se objevovaly domácnosti s 20 i více členy. Pochopitelně takto 
vypadaly spíše domácnosti živnostníků a obchodníků, zatímco průmyslníci 
v důsledku továrního způsobu výroby již u sebe zaměstnance neubytovávali, 
a když ano, pak jako podnájemníky. 

Na postavení člověka ve společnosti mělo a má vliv velké množství 
aspektů. U skupiny obyvatel, jako byli Židé na přelomu 19. a 20. století, nutno 
zohlednit i jejich vnímání tehdejší společností. Některé osoby, zejména nábo-
ženského charakteru, mohly mít zcela odlišný status ve své komunitě a v širší 
skupině obyvatel. Pro zkoumání takovýchto aspektů však již sčítací operáty 
nestačí, a proto je potřeba chápat tuto analýzu pouze jako hrubý pohled na 
sociální rozvrstvení v židovské obci ve Frýdku, který však nabízí určitý model 
ke srovnání.

29  Viz analýzy k Moravské Ostravě, Vítkovicím a Uherskému Brodu: NESLÁDKOVÁ, 
L. – DOKOUPIL, L.: c. d., s. 157.
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Zusammenfassung

Die Analyse der jüdische Bevölkerung der Stadt Friedek  
nach der Territorialherkunft und sozial-wirtschaftliche Stellung

Ivana Slezáčková – Radek Lipovski

Diese Studie beschäftigt sich mit der aufgrund der Volkszählungen für die Jahre 1869-
1910 geschaffenen Analyse der jüdischen Bevölkerung in der Stadt Friedek. In größerer 
Anzahl kommen die Juden in diese Lokalität erst nach dem Jahre 1848. Vor dieser Zeit ist der 
Daueraufenthalt mit der Bestimmtheit nur bei zwei Familien belegt, es wird aber Aufenthalt 
der anderen Familien vorausgesetzt und auch die Textilhändler, in der Stadt eher kürzere 
Zeit bleiben, traten hier auf. Wesentlicher vergrößerte sich die jüdische Population in 50ern 
und 60ern Jahren nach der Welle der Zuwanderung. Im Jahre 1869 waren dann ungefähr 
drei Viertel der Juden fremder Angehörigkeit, aber am Anfang des 20. Jahrhunderts war die 
Situation umgekehrt und die beheimateten Juden waren in Mehrheit. 

Studie beschäftigt sich auch mit der ökonomischen Aktivität der jüdischen Bevölkerung. 
Die Mehrheit der ökonomisch aktiven Juden waren die Männer, zwischen Jahren 1869 und 
1910 vergrößerte sich aber der Anteil der ökonomisch aktiven und vor allem selbstverstän-
digen Frauen. Die größte Menge der Juden arbeitete im Handel, wegen im 19. Jahrhundert 
sich schnell entwickeltes Textilwesens war häufig auch die Industrietätigkeit. Dabei wirk-
te die Mehrheit der in Industrie aktiven Juden als Frabrikbesitzer oder Angestellten in 
Beamtenstellen, in Arbeiterstellungen arbeitete nur kleine Anzahl der Juden. Die soziale 
Proportionalität kann man am besten nach Angaben aus der Volkszahlung für Jahr 1910 
analysieren, weil es zu diesem Jahre auch die Angaben von den Wohnungsverhältnissen 
gibt, die auch die sozialen Verhältnisse besser zu erkennen ermöglichen. Im Hinblick auf 
die Händlertätigkeit der großen Menge der jüdischen Population kann man die Mehrheit der 
Juden in die untere Mittelschicht einordnen, doch die Oberschicht, die vor allem aus den 
Familien der Fabrikanten gebildet ist, hat auch einen großen Anteil.
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Hodnocení dějin ze zorného úhlu pozice menšin, tzn. mocenskopoliticky a psy-
chicky handicapovaných skupin, kritériem, jehož základní typologizace je 
v našem pojetí vztah k asimilaci s většinovým obyvatelstvem, nepatří stále ke 
stěžejním problémům českých historiků (jistou výjimku představují dynamicky 
se rozvíjející genderová studia), přestože takovýto pohled otevírá možnosti 
nahlédnout pod kůži dobových společenských systémů a vztahů. Antropo-
logovi, který je specialistou na strukturované lidské představy o společnosti, 
se však nabízí jiná možnost, jak studovat minority. Vedle jejich objektivního 
postavení lze totiž analyzovat i subjektivní menšinové představy o vlastním 
společenském zařazení, respektive otevřít otázku naplněných a nenaplněných 
menšinových ambicí. Komplexní výzkum minorit se tak neobejde bez tema-
tizace minoritních pohledů na prožitou minulost, bez různorodého komplexu 
představ, z nichž v tomto textu analyzujeme veřejně prezentované (tj. publiko-
vané, případně reflektované v tisku, v publikacích) názory menšinové elity na
vlastní minulost, názory, které si nárokovaly pevné místo v myšlení řadových 
příslušníků těchto skupin. Jako antropologové se domníváme, že toto vědomí 
společného osudu znamená základní podmínku jejich existence. Řečeno jinak: 
při formování sociálních skupin lidí (národů, národnostních menšin) a zpětně 
vylučování údajných cizorodých částí jsou různá. Toto přijímání nebo naopak 
vylučování lze ovšem ospravedlnit stejnou nebo naopak diametrálně odlišnou 
zkonstruovanou historickou zkušeností,1 z níž údajně vyplývá jiná mentalita 
(způsob myšlení a cítění vedoucí k určitému chování). V přítomném textu nás 
bude zajímat jak její forma a obsah, tak – a to především – význam (významy) 
takovéto veřejné činnosti.
1  Také teoretici nacionalismu pokládají tzv. kolektivní paměť za jednu z charakteristik 

národa. Srov. např. HROCH, M.: V národním zájmu. Praha 1999, s. 10.
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Je-li pozice minorit průsečíkem vztahů ve společnosti, pak kvalita mino-
ritního historického povědomí (populárního, živelného historického vědomí) 
a stupeň jeho transformace ve vědeckou historiografii musí být jedinečným
indikátorem pro zjišťování tendence menšiny k asimilaci s většinovým spo-
lečenstvím (a obecně otázky, je-li asimilace2 vnímána jako proces vzdávání 
se osobitosti nebo šance k obohacení, zkvalitnění stávající jedinečnosti), nebo 
naopak emancipace od něho. Druhý proces však nemusí být nutně projevem 
neloajality k většinovému společenství. (Jako příklad z českého prostoru může 
posloužit postoj Židů, přívrženců židovského národního hnutí /sionismu/, 
v období první republiky /1918–1938/.)3 I samotný neloajální projev nemusí 
být ovšem vyvolán snahou o odtržení území s převahou menšinového obyva-
telstva od většinového státního útvaru (snaha o secesi byla v českém prostoru 
typická pro tzv. sudetské Němce ve třicátých letech 20. století v Českosloven-
sku). Minority usilovaly a usilují často pouze o vylepšení svého společenského 
statusu (čeští Židé, čeští Němci a Romové ve druhé polovině šedesátých let 20. 
století a znovu po roce 1989 v Československu, čeští Poláci, Rusíni, Ukrajinci, 
Slováci a Maďaři v současnosti). V této souvislosti si připomeňme, že již fran-
couzský etnolog Claude Lévi-Strauss nabádal badatele, aby si kladli otázku, zda 
interpretační model menšinových dějin má pro minoritu význam stabilizace 
její situace (udržení vlastní identity), nebo znásobení jejich pozičních možnos-
tí.4 Největší změnu obrazu minulosti lze pochopitelně očekávat v okamžicích 
rozsáhlých mocenskopolitických zvratů (1918, 1948, 1968, 1989). Na tuto 
skutečnost upozornili již specialisté na výzkum sociální (kolektivní) paměti.5 

Vlastní menšinové obrazy minulosti přitom, jak je z dosavadních výzkumů 
zřejmé, vznikaly asynchronně, v závislosti na intenzitě minoritních snah, respek-
tive jejich přerůstání v minoritní hnutí. Na příklad čeští Židé si vytvořili vizi své 
dějinné pouti již v devadesátých letech 19. století,6 zatímco tzv. národní Židé 
(sionisté) zformovali svůj obraz dějin v období mezi dvěma světovými válka-
mi.7 Základní kontury představ o minulosti tzv. sudetských Němců nalezneme  

2  Pracuji s definicí asimilace jako procesu, při němž dochází k syntéze dominantnější vět-
šinové identity s identitou menšinovou.

3  K loajalitě sionistů v Československé republice srov. SOUKUPOVÁ, B.: Velké a malé 
českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje. Bratislava 2005, zvláště s. 195, 198, 202, 
206–207, 209.

4  LÉVI-STRAUSS, C.: Histoire et ethnologie. Annales E. S. C. 1983, 6, s. 1217–1231.
5  CONNERTON, J.: How societies remember. Cambridge 1992.
6  SOUKUPOVÁ, B.: Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. Praha 2000, 

s. 129-133.
7  SOUKUPOVÁ, B.: Velké a malé, s. 201–203.
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v Katechismu pro sudetské Němce (1923 Cheb) od absolventa a později profesora 
(1921–1936) pražské německé univerzity Ericha Gieracha, vyrůstajícího a v le-
tech 1906–1921 působícího v Liberci v pozici středoškolského učitele. Dodejme, 
že ke Gierachovým ctitelům patřil i německý profesor Josef Pfitzner.8 Giera-
chovy dějiny konstruovaly tezi o Čechách a Moravě jako prastarém německém 
prostoru, který osídlili Slované až pět set let po Němcích, tezi o Němci Sámovi, 
jenž osvobodil Slovany, údajně nestátotvorné, o šťastném osudu Čech jako rov-
noprávné součásti německé říše (1004–1806), o absurdnosti jednotného pojmu 
země Koruny české, o české reflexi českého státního práva jako nesmyslu i tezi
o prastarých právech Němců v československém státě. Na základě těchto kon-
struktů, mýtu německé kulturní mise, zjevně opozičních k české historiografii,
nárokoval Gierach historické právo na samosprávu.9 Z hlediska naší typologie 
šlo tedy o dějiny, které měly za úkol rozšiřovat menšinová práva a překračovat 
menšinový status. K tomu přispívalo i to, že vrcholní českoslovenští politici byli 
skandalizováni jako vlastizrádci, kteří nedodrželi své závazky vůči menšinám.10 
Svůj katechismus pak vyvrcholil Gierach v důkazech čechizace „německé půdy“ 
a obecně útisku německé menšiny (!) ze strany Čechů za první republiky.11

Zatímco sudetoněmecké obrazy dějin mají tedy, obdobně jako obrazy 
židovské menšiny, již svou tradici, kterou se snažilo pro roce 1989 využít 
Sudetoněmecké krajanské politické sdružení, aby proniklo mezi české Němce, 
romské obrazy krystalizovaly – po jistých začátcích v období tzv. Pražského 
jara – na stránkách romského tisku zhruba od roku 1992.12 Současný obraz 
dějin rusínské minority v českých zemích je reprezentován především dílem 
funkcionáře Obščestva Rusínů v České republice, inženýra Rudolfa Matoly 
z roku 2000. V typických menšinových publikacích se píše o Rusínech jako 
o rozptýleném národu, který reflektuje jako svůj domov Podkarpatskou Rus.
Tento národ údajně vyznačuje mírumilovnost a sklon k demokracii, nezištná 
láska k národu a nulová povýšenost.13 Vysoké rusínské vlastnosti, zrcadlící 

8  O Gierachovi HAHNOVÁ, E. – HAHN, H. H.: Sudetoněmecká vzpomínání a zapomíná-
ní. Praha 2002, s. 77–78. Na dalších stránkách své knihy pak politoložka Eva Hahnová 
přesvědčivě ukazuje včlenění Gierachových představ i do pozdějších sudetoněmeckých 
historických obrazů.

9  GIERACH, E.: Sudetendeutscher Katechismus. Reichenberg 1923, s. 3–5. 
10  Tamtéž, s. 26–27.
11  Tamtéž, s. 207–208.
12  SOUKUPOVÁ, B.: Minulost a dějiny jako základní argumentace existence etnické 

skupiny (s konkrétním příkladem romské menšiny v českých zemích). In: BALVÍN, J.: 
Multikulturalita (v tisku). 

13  MATOLA, R. a kol.: Rusíni v Praze. Praha 2000, s. 5, 27.
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se v národních dějinách, jsou dávány do kontrastu s domnělým charakterem 
proradných Ukrajinců. Jako původní rusínská vlast je chápáno srdce Evropy, 
Evropa střední (její poloha je vnímána výrazně pozitivně).14 Z rusínských dějin 
je připomínána především doba autonomní Podkarpatské Rusi jako nedílné 
součásti Československé republiky, jejíž údajní nepřátelé (Židé, Švábové, 
Maďaroni a především Haličané) jsou zároveň nepřáteli Rusínů. Za národní 
katastrofu pokládá Matola období po druhé světové válce, v níž Rusíni obě-
tavě bojovali na východní frontě. Po skončení války však ztratili vlast, rusínští 
optanti, přátelsky přijati Československem, začali být jeho nepřáteli šikanováni. 
Ludvík Svoboda, armádní generál, ochránce Rusínů, ztrácel vliv. Rusínské 
pozice se prudce zhoršovaly. Ke vzkříšení Rusínů, které zničili tzv. haličtí 
nacionalisté, došlo, po jistých nábězích z roku 1968, až v roce 1990.15 Za 
nejvýraznější rusínskou osobnost je považován kanadský historik Paul Robert 
Magosci a malíř Warhol.16 Dodejme ovšem, že takovýto obraz minulosti je 
reakcí na obdobně menšinově zatížené texty psané z ukrajinských pozic.17 

V měnící se společnosti však nemůže jít o obrazy jednou pro vždy kon-
stantní. Menšiny se totiž asimilují, ale také reasimilují (na příklad židovská men-
šina, která po druhé světové válce prošla cestou řízené i volní asimilace zažívá 
po roce 1989 svou novou renesanci, zaštítěnou novým obrazem dějin, posléze 
pak novou strukturovanost, vyvolávající potřebu obrazů dějin), mění se jejich 
postavení, protože se změnila zahraničněpolitická a vnitřní situace ve státě, 
v němž žijí, navíc někdejší většiny se mohou v důsledku dramatického historic-
kého přeryvu stát menšinami (tato neradostná perspektiva zastihla např. české 
Němce v pohraničních oblastech českých zemích po roce 1918). A komplemen-
tárně k těmto změnám prochází revizí i veřejný menšinový pohled na minulost.

Evropský historik Miroslav Hroch doporučuje sledovat obraz dějin v zá-
vislosti na menšinové vazbě ke státu, nebo k tzv. mateřskému národu. Zároveň 
upozorňuje na význam historického vědomí (respektive povědomí) při zmen-
šování vzdálenosti od tzv. mateřského národa, který ovšem disponuje mnoha 

14  MATOLA, R. a kol.: Rusíni v Praze. Praha 2000, s. 6, 26.
15  Tamtéž, s. 11–16, 26, 37–39. Rusínské dějiny se hlásí rovněž k tradici husitské (s. 19), ke 

Komenského modelu vzdělávání (s. 19–20).
16  Tamtéž, s. 28.
17  Příkladem může být lingvistická práce profesora Mikuláše Šteca pro Zväz Rusínov-

Ukrajincov ČSFR, práce, v níž se dočteme že: „Názvy Rusín, Rusnák, Ukrajinec sa pou-
žívali ako synonymá na všetkých ukrajinských územiach.“ ŠTEC, M.: Rusíni či Ukrajinci? 
Prešov 1992, s. 16. Termín Rusín je pak chápán jako původní označení pro Ukrajince. 
Tamtéž, s. 20. V závěru konstruoval autor tezi o jednotném ukrajinském národu. Tamtéž, 
s. 22.
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stereotypy a předsudky.18 Tento postup se zdá být pochopitelně zcela logický, 
jakkoliv se domníváme, že ještě přesnějším vodítkem může být již podtržený 
poměr minorit k asimilaci, jehož součástí je nepochybně i vztah menšin k obý-
vanému státnímu útvaru i k teritoriu obývaném v jeho rámci. Také významy 
obrazů dějin lze pochopitelně rozhojnit, přičemž je třeba počítat s tím, že se 
vyskytují zpravidla v určitých řetězcích. Aby byly obrazy dějin inspirativně 
poznávány, musíme si klást především otázky tzv. mentálních map, periodi-
zace veřejného menšinového vzpomínání v poměru k většinové interpretaci 
minulosti, otázku jeho selektivnosti, redukce dějinné látky, respektive otázku 
zapomínání, zamlčování minulosti, otázku dějinných traumat a vítězství, 
otázku významných kapitol menšinových dějin, opět ve vztahu k historii vět-
šinové, otázku instrumentalizace minulosti ve prospěch menšinových politic-
kých nároků i morálního „kapitálu“ – a s ní úzce svázanou otázku údajného 
menšinového charakteru, který se jaksi znovu a znovu „vynořuje“ prostřed-
nictvím obrazů dějin a může rozkolísat většinou převahu, otázku menšinových 
symbolů, topografie minoritních dějin, dominujících osobností a konečně
i v obecné rovině otázku pravidel konstrukce obrazů dějin podle menšinových 
interpretačních vzorců, charakteru nosných prvků menšinových konceptů 
minulosti ve veřejnosti. Stranou našeho zájmu zůstává v textu odraz veřejných 
menšinových obrazů minulosti v hlavách řadových příslušníků minorit, jsme si 
ovšem vědomi toho, že krystalizace menšinové historiografie nemusí odpovídat
historickému povědomí (Paul Veyne).19 V praxi na tuto skutečnost upozornil 
např. slovenský etnolog Arne Mann, jenž při pátrání po tzv. egyptské legendě 
mezi řadovými Romy nalezl pouze její torzo.20 Jistá pojistka je ovšem v mino-
ritních vzdělávacích systémech, které s předáváním menšinového pohledu na 
historii počítají.21 A konečně: jako mimořádný způsob budování a reprodukce 
historického povědomí slouží slavnosti, v současnosti již méně i historické 
drama a beletrie.

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku budeme v dalších řád-
cích problém obrazu dějin sledovat na příkladu dvou autochtonních menšin 

18  HROCH, M.: V národním zájmu, s. 148, 152.
19  AUGÉ, M.: Antropologie současných světů. Brno 1999, s. 10.
20  MANN, A.: Romovia na Slovensku. Společensko-kultúrný mesačník 3, 1992, č. 7, s. 5.
21  Týkalo se to např. sionistů za první republiky. Srov. SOUKUPOVÁ, B.: Několik pozná-

mek k počátkům sionistického modelu výchovy za první republiky. In: KASPER, 
T. – KASPEROVÁ, D. (red.): Češi, Němci, Židé v národnostním Československu. Pohledy 
na školství a vědu. Liberec 2006, s. 57. 
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v českých zemích: minority židovské a minority romské. Židovská menšina 
představovala od devadesátých let 19. století typ nepočetné, urbanizované, 
ideologickopoliticky vysoce strukturované a vysoce strukturující se minority, 
charakteristické výjimečnou kulturní aktivitou, sociálněprofesně ukotvené 
především v tzv. třetí sféře a v tzv. svobodných povoláních. Šoa a poúnorový 
nedemokratický vývoj české společnosti, studená válka a nulová možnost 
standardních kulturních a občanských kontaktů s kapitalistickými státy, vyvo-
laly dvě základní strategie budoucnosti: emigraci a asimilaci do většinového 
společenství, která měla za následek „stárnutí“ organizovaných příslušníků 
menšiny. Tzv. Sametová revoluce (1989) byla impulsem k emancipaci menšiny, 
která se rychle, opřena o svou tradici, zaštítěna vnitřním právním řádem České 
republiky a mezinárodními závazky, vrátila ke své strukturovanosti. Míra 
identifikace židovské reprezentace s českým státem byla oslabena v důsledku
neuspokojivě řešené restituční otázky. Židovská reprezentace se hlásí ke kon-
struktu dvojí vlasti: České republiky a Izraele. S tím vyvstává i problém dějin 
druhé mateřské země, hoření (Claude Lévi-Strauss) – můžeme-li rozšířit slav-
nou etnologickou tezi – dvojím plamenem.22

Romská menšina, podle výsledků sčítání lidu nepočetná, rozptýlená, 
mladá, vzdělanostně i sociálně nízko postavená, se specifickým způsobem
obživy (za první republiky a po roce 1989 i parazitismu), s nízkým stupněm 
feminity, s vysokou reprodukcí, s propracovaným příbuzenským systémem 
a s vícedětnou rodinou, získala po roce 1989 status národnostní menšiny. Záro-
veň se rozevřely pomyslné společenské nůžky: na jedné straně se všechny han-
dicapy minority prohloubily, na druhé straně vznikla tzv. romská elita a řada 
menšinových institucí a institucí pro menšiny.

František Palacký vybudoval koncept českých národních dějin na zvý-
znamnění epochy reformace a osobnosti M. Jana Husa. Tuto tezi zabudovalo 
v 90. letech 19. století jako pilíř do svého obrazu dějin také českožidovské hnutí. 
Svou historickou legitimizaci objasňovala českožidovská propaganda za pomoci 
teze o údajné pomoci Židů husitským bojovníkům. Vlastní pozitivní historické 
tradice byly hledány v rámci národních dějin: český zlatý věk byl i českožidov-
ským zlatým věkem. Českožidovský, stejně jako český, obraz se definoval vůči
německému nepříteli. Tzv. josefínská germanizace znamenala údajně dějinný 

22  SOUKUPOVÁ, B.: Židovská menšina v České republice po rozpadu Československa –  
život s židovstvím, češstvím a českoslovenstvím (O identitě českých Židů na základě 
vybraných veřejných minoritních projevů). In: ŠRAJEROVÁ, O. (red.): Migrace tolerance 
integrace II. Opava 2005, s 170–171, 178–179, 180. 
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zlom: jazykově čeští Židé, kteří vedli přátelský dialog s Čechy, se najednou 
stali terčem tzv. národního antisemitismu. Naopak pozitivně se českožidovský 
obraz minulosti zabarvoval ve vztahu k vlastním počátkům českožidovských 
snah, které byly líčeny až idylicky, a k průkopníkům a osobnostem českožidov-
ské cesty. Takovéto „dějiny“ byly jednoznačnou podporou programu asimila-
ce.23 Tu objasňovali čeští Židé jako přirozený proces.24 Paralelně podtrhovali 
nárok Židů na domov v českých zemích a na místo v dějinách těchto zemí. 25 
Jako děti osvícenství věřili v pád antisemitismu26: historický optimismus, který 
vyznačoval jejich hnutí, byl ovšem nejen vstřícný k procesu asimilace, ale také 
nereálný. Tento obraz dějin si přenesli čeští Židé i do první republiky, kdy se 
ho ujal filosof Jindřich Kohn. Také Kohn vycházel z teze o přirozenosti čes-
kožidovské asimilace, asimilace k národu, s nímž Židé sdílely a sdílejí stejné 
vývojové tendence a shodné vlastnosti. České i židovské dějiny charakterizo-
valo výchozí světlé období, éra hlubokého úpadku a následného vzestupu, který 
měl být trvalým stavem. Významné osobnosti českých dějin se podle Kohna 
vždy židovským impulsům otevírali. Jak Češi, tak čeští Židé byli navíc údajně 
plebejci a plebejství mělo být v tradičním českém i českožidovském myšlení 
zárukou demokracie, tolerance. V minulosti handicapovaný malý český národ 
a stejně handicapovaní Židé se mohli stát budovateli Kohnovy tzv. nové Evropy, 
Evropy humánní, jež naroste z diaspor. Kohnovy dějiny jdou sice oklikami, ale 
přece jen stále vzhůru.27

Sionistický (národněžidovský) obraz minulosti, krystalizující do jisté 
„konečné“ podoby paralelně s Kohnovým obrazem, byl kreslen v rámci 
odmítání procesu asimilace, zahájené Josefem II. V emancipaci a asimilaci 
byl spatřován zdroj antisemitismu. Sionisté zdůrazňovali časovou kontinuitu 
svých dějin, jejich oscilování mezi leskem a bídou i jejich domněle specifickou
tragičnost rozptýleného „národa“ beze státu, „národa“, který se ocitl za první 
světové války mezi znesvářenými tábory (odtud i odmítnutí Rakousko-Uher-
ska). Ani národněžidovské dějiny se však neosvobodily od většinového čes-
kého vzoru: české národní hnutí bylo deklarováno jako vzor pro národní hnutí 
židovské, židovské dějinné tendence a židovská mentalita byly vyhodnoceny 

23  SOUKUPOVÁ, B.: Česká společnost, s. 129–132, 137–138.
24  TÁŽ: Čeští Židé: deziluze jako impuls k vyprofilování sebevědomého českého židovství. 

In: SOUKUPOVÁ, B. – SALNER, P. (red.): Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. 
Společnost po hilsneriádě. Bratislava 2004, s. 51.  

25  Tamtéž.
26  Tamtéž, s. 60–61, 66.
27  SOUKUPOVÁ, B.: Velké a malé, s. 145–146.
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jako obdobné českému vývoji a charakteru. Také Židé měli svou Bílou horu, 
tragický řez do dějin: zničení druhého Jeruzalémského chrámu (70 no. l.). Stejně 
jako asimilanti, i sionisté věřili v českou toleranci, kterou vyvozovali z české 
reformační tradice, i v plodnost česko-židovské spolupráce (i oni postupně 
začali zdůrazňovat sebevědomě židovské vlivy v husitském hnutí).28 Jisté 
změně podlehlo však hodnocení éry ghett. „Ghettový“ Žid se zásluhou prvních 
českých sionistických dějin od Hanuše Lichtwitze (1937) změnil na oduševně-
lého hrdinu, jemuž uzavřený prostor umožnil uchovávat vlastní domov, vlastní 
sebeúctu.29 Nejslavnější etapy židovských dějin byly spojovány s domnělým 
bojem proti asimilačním tlakům a ve 20. století pak s prosazovanou myšlenkou 
židovského státu. Tedy ne Hus, ale Theodor Herzl a Chaim Weizmann, tvůrce 
Balfourovy deklarace. Mezníky minulosti emancipující se loajální menšiny se 
stalo zboření Chrámu, rok 1806 a Balfourova deklarace (1917).30 

Šoa otevřel cestu k poválečnému jednotnému obrazu minulosti v židovské 
veřejnosti. Předúnorové pohledy mířily především ke zhodnocení židovského 
osudu v protektorátu. Ten byl interpretovaný jako s ničím nesouměřitelná tra-
gédie, na níž se však nepodílel ani český národ, ani židovská náboženská obec 
a kterou Židé nepřijali bez odporu. Česká a židovská místa paměti byla sice jiná 
(v židovské paměti dominoval Terezín), s poválečným vysídlováním Němců se 
ovšem Židé zcela ztotožnili. Prezidentu Edvardu Benešovi byla vyslovována 
plná důvěra nejen jako představiteli předválečného demokratického Česko-
slovenska, ale především jako představiteli exilové vlády a poválečné rekon-
strukce. Tento dějinný model do sebe vstřebal jak velké neštěstí, tak důvěru 
v obnovu demokratického Československa a demokratické Evropy, v níž bude 
moci pokračovat židovská asimilace.31 Únor 1948, rozdělení Evropy na Východ 
a Západ, sovětský antisemitismus padesátých let 20. století předznamenal 
nový obraz dějin, tentokrát již zcela shodný s obrazem většinovým, respektive 
s výkladem minulosti v režii Komunistické strany Československa. Znevážena 
byla vzpomínka na první republiku, která údajně jako buržoazní stát nepřijala 

28  Ke srovnání českožidovského a národněžidovského modelu v pohledu na minulost srov. 
SOUKUPOVÁ, B.: Českožidovská a národněžidovská (sionistická) interpretace dějin. 
Příspěvek k tzv. vzorům myšlení a cítění národnostní menšiny. Slezský sborník, 100, 
2002, 4, s. 257–269. 

29  Srov. LICHTWITZ: Dějiny sionistického hnutí. Praha 1937, sv. 2, s. 13–14.
30  SOUKUPOVÁ, B.: Velké a malé, s. 201–203.
31  SOUKUPOVÁ, B.: Pohledy židovské veřejnosti českých zemích na minulost po šoa 

(Významy oficiálních „dějin“ pro aktuální přítomnost). In: SALNER, P. (red.): Židovská 
komunita po roku 1945. Bratislava 2006, s. 160–167.
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pomoc Sovětského svazu, a umožnila tak vládu německého nacismu, právě tak 
jako vzpomínka na anglo-americký výkon za druhé světové války. Terezín se 
stal místem společné česko-židovské paměti, byla však potlačena osobitost jeho 
významu pro Židy. Vznikající mýtus vysoké terezínské kultury byl vtažen do 
komunistické teze o obětech rasové perzekuce jako o bojovnících proti fašismu 
a imperialismu. Takto bylo nově interpretováno i povstání ve varšavském 
ghettu. Takovéto dějiny umožnily jisté přežití židovské menšiny výměnou za 
naprostou loajalitu vůči novému režimu.32 Jejich jistou dekonstrukci přineslo 
Pražské jaro, které krátkodobě zvýznamnělo Terezín a varšavské ghetto jako 
místa židovské paměti. České veřejnosti byl v časech jistého určitého náběhu 
loajální menšiny k emancipaci vytýkán především nedostatek empatie se 
židovským osudem za druhé světové války. Hodnocení Mnichova a Února bylo 
ovšem i nadále poplatné komunistickému pojetí. Vydělování se z asimilačních 
tendencí bylo patrné zejména v pozitivním chápání izraelských dějin a ve sna-
hách propojit výklad dějin českých Židů s dějinami Židů v Evropě, právě tak 
jako v kritice poúnorového antisemitismu.33 

Protiasimilační výklad židovských dějin tak přinesl až rok 1989. Do 
tohoto světla byl postaven jak výklad boje makabejských bojovníků proti syr-
ské moci, tak hodnocení josefínského osvícenství a německého liberalismu. 
Židovská paměť oscilovala mezi zájmem o dějiny židovského státu a zájmem 
o pozitivní (první republika) a negativní (protektorát, období po roce 1948) 
tradici česko-židovského soužití v českých zemích a v Československu. Mezi 
silné češství a úspěšné židovství byla nakreslena přímá spojnice. Centrálním 
bodem židovské paměti zůstalo ovšem „veliké neštěstí“, Terezín. Zájem o šoa 
byl však postaven do funkce integrace a aktivizace židovské menšiny, způsobu 
jejího vyhranění se proti většině, již údajně holocaust nezajímal.34 Emancipovat 
mohl i zájem o prvorepublikový, válečný a poválečný antisemitismus.35 

Interpretace tzv. romského holocaustu po roce 1989, nejdůležitějšího 
motivu v „historických“ argumentacích současných romských aktivistů, je 
v první řadě obviněním české společnosti, která se údajně na holocaustu podí-
lela a v současnosti ho bagatelizuje. Paralelně zaznívá obranný hlas českých 

32  SOUKUPOVÁ, B.: Pohledy židovské veřejnosti…, s. 167–175.
33  Tamtéž, s. 175–179.
34  Tamtéž, s. 179–180. Dále srov. SOUKUPOVÁ, B.: Identita židovské minority po tzv. 

Sametové revoluci (1989–1992), Na základě veřejných menšinových projevů. In: 
ŠRAJEROVÁ, O. (red.): Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava 2002, s. 153, 
s. 156–159.

35  Tamtéž, s. 157–159.
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historiků, kteří odmítají zodpovědnost českého národa za Lety a tezi o rom-
ských táborech jako místech genocidy (Jaroslav Valenta, Ctibor Nečas). Romské 
dějiny, líčené jako dějiny pronásledování,36 útisku, nespravedlivého obviňování 
těch, kteří se sami nikdy nesnížili ani ke genocidě, ani k válčení, v něm zís-
kaly jedinečný morální kapitál. Ve stínu holocaustu tak stojí ostatní historická 
období, jejichž výklad, na rozdíl od přijaté periodizace kritické historiografie,
nekoresponduje s interpretací většinovou: středověk, v němž je konflikt většiny
a menšiny objasňován jako projev netolerance zpátečnické katolické církve, 
idylicky hodnocený konec 19. století, doby nenaplněných českých národních 
aspirací a vzepjatého antisemitismu, první republika, Čechy pozitivně vnímaná 
éra, jako stát s proticikánským zákonodárstvím (obdobně analyzovala ve stra-
nicky příkrém pohledu padesátých let 20. století československý stát rovněž 
Zdeňka Jamnická-Šmerglová37). Také poválečné období, v romském případě 
redukované na útisk jejich menšiny ze strany státu, okamžik ztráty vysokých 
romských hodnot,38 je i v kritickém českém pohledu alespoň ve vztahu k Ro-
mům nahlíženo plastičtěji (Pavelčíková, Dědič, Lindnerová). Romská selektiv-
nost ve vztahu k vlastním dějinám poskytuje jednoznačný důkaz narůstajícího 
minoritního sebevědomí a úsilí o rozšiřování minoritních možností v prostoru, 
který obývají již staletí, a proto se stal jejich vlastí (tak byla vnímána Česko-
slovenská republika před svým rozpadem).39

Naše konstrukce asynchronních obrazů dějin, který je jedním ze základ-
ních pilířů skupinové identity, dvou menšin vykázala celou řadu rozdílů ve 
stupni přijetí většinové historiografie, její periodizace a dramatizace, selekce,
tabuizace, hledání spojenců a nepřátel, v představách o budoucnosti. Obrazy 
minulosti byly vždy dány odpovědí na otázku, zda se asimilovat k většině, 
nebo zda se od ní emancipovat. V určité opozici vůči většinovému uchopení 
minulosti však vznikají každé menšinové dějiny. Jakýmsi univerzálním svorní-
kem minoritních obrazů minulosti se pak stalo přesvědčení o jisté jedinečnosti, 
největší zranitelnosti vlastního osudu v prostoru, na který má menšina, jež tu 
žije po staletí, nárok. Většinové dějiny, včetně jejich menšinové složky, byly 
chápány jako sebestředné, s vypěstovaným nezájmem o minoritu, jakkoliv 
většinové vyspělejší interpretační schéma vždy inspirovalo. Jako další pojítko 

36  Jako jeden z prvních takto hodnotil romské dějiny romský historik Vincent Danihel 
(Manuš znamená člověk. Bratislava 1986, s. 26).

37  JAMNICKÁ-ŠMERGLOVÁ, Z.: Dějiny našich Cikánů. Praha 1955, s. 61, 62–63.
38  SOUKUPOVÁ, B.: Minulost a dějiny (v tisku).
39  Tamtéž.
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menšinových obrazů minulosti lze označit chápání dějin jako zdroje morálního 
kapitálu. Poraněná či uchovaná důstojnost minorit, jakási ušlechtilá bezmoc-
nost, se stávala emocionálním zdrojem emancipace. O tom, jaká byla minulost, 
rozhodovala tedy do značné míry přítomnost, respektive aktuální menšinový 
zájem.
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Úvodem
Po roce 1900 začal zrychlující se industrializační a urbanizační proces promě-
ňovat do té doby ještě nedotčený charakter Zlína jako zaostalého venkovského 
maloměsta. V průběhu několika následujících desetiletí došlo k úplné trans-
formaci jeho městské struktury. Mezi léty 1900–1938 vzrostl ve Zlíně počet 
obyvatel z 2 975 na 36 243 a počet domů z 502 na 3 149 (bez přičleněných 
obcí); město se v necelých čtyřiceti letech zvětšilo počtem obyvatel více než 
dvanáctinásobně a počtem domů více než šestinásobně. Rapidní nárůst obyva-
telstva a prudce se rozrůstající městská zástavba nezpůsobily jen mechanicky 
chápanou populační a prostorovou expanzi města, ale ve svých důsledcích 
vedly k dalekosáhlé změně celé stávající městské struktury. Na místo drob-
ných řemesel, obchodu, trhů regionálního významu a stále silně zastoupeného 
zemědělství nastoupil nový hospodářský faktor – moderní tovární výroba.1 
Proměny předindustriálního modelu pracovních vztahů i poměrů v oblasti 

1  Ve zlínském případě se stala hlavním hybatelem procesu urbanizace dobově nejprogresiv-
nější forma tovární výroby vycházející z fordismu. 
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bydlení a života městských domácností se zcela zásadním způsobem podepsaly 
i na změnách sociálně-prostorové struktury města.2

Předindustriální Zlín
Významným katalyzátorem rozsáhlých proměn městského prostoru spoje-
ných s nástupem moderní doby3 se stala tovární výroba, která si ve zlínském 
prostředí hledala svou cestu k plnému uplatnění od přelomu 19. a 20. století. 
Zlín byl v těchto letech zaostalým venkovským maloměstem s převahou oby-

2  O strukturálních proměnách evropských měst v procesu urbanizace existuje v zahranič-
ní poměrně obsáhlá (teoretická i empirická) literatura, jež dosud nebyla v české sociální 
a městské historiografii odpovídajícím způsobem reflektována. Studie o sociálně-prosto-
rových proměnách měst by přitom mohly nabídnout důležitý doplňující pohled – z pozice 
mikro-perspektivy – na velké (šíře chápané) dějiny urbanizace. Například v sousedním 
Německu je věnována výzkumu této problematiky, především na úrovni velkoměst (bádání 
se koncentruje na velkoměsta právem, neboť právě zde se projevují procesy změn v prosto-
rové organizaci městské společnosti obzvláště výrazně a nárokují si rovněž zvláštní historic-
kou důležitost), značná pozornost viz dnes již klasicky citované studie a práce jako BLEEK, 
S.: Das Stadtviertel als Sozialraum. Innerstädtische Mobilität in München 1890 bis 1933. 
In: HARDTWIG, W. – TENFELDE, K. (eds.): Soziale Räume in der Urbanisierung: 
Studien zur Geschichte Münchens im Vergleich 1850 bis 1933. München 1990, s. 217–
234; HARDTWIG, W.: Soziale Räume und politische Herrschaft. Leistungsverwaltung, 
Stadterweiterung und Architektur in München 1870 bis 1914. In: Tamtéž, s. 59–153; REIF, 
H.: Stadtentwicklung und Viertelbildung im Ruhrgebiet: Oberhausen 1850 bis 1929. In: 
Tamtéž, s. 155–174; TÝŽ: Die verspätete Stadt. Industrialisierung, städtischer Raum und 
Politik in Oberhausen 1846–1929. Köln 1993; SCHWIPPE, J. H. – ZEIDLER, CH.: Die 
Dimensionen der sozialräumlichen Differenzierung in Berlin und Hamburg im Industria
lisierungsprozeß des 19. Jahrhunderts. In: MATZERATH, H. (ed.): Städtewachstum und 
innerstädtische Strukturveränderungen: Probleme der Urbanisierungsprozesses im 19. und 
20. Jahrhundert. Stuttgart 1984, s. 197–260; WISCHERMANN, C.: Urbanisierung und 
innerstädtischer Strukturwandel am Beispiel Hamburgs: Verfahren moderner Stadtanalyse 
im historischen Vergleich. In: Tamtéž, s. 165–196 aj. V případě Zlína je snaha zachytit ales-
poň hlavní kontury sociálně-prostorových proměn města opodstatněna skutečností, že se zde 
v průběhu přerodu zaostalého venkovského maloměsta na významné průmyslové centrum 
dostalo zvláštního výrazu mnohým podstatným sociálním a prostorovým modernizačním 
procesům meziválečného období. Zlín se stal v podmínkách meziválečné střední Evropy 
mimořádným příkladem budování průmyslového města, jehož sociálně-prostorový kánon 
byl utvářen v bezpodmínečném sepjetí s potřebami jednoho dominantního továrního velko-
podniku aplikujícího progresivní fordovské výrobní formy. 

3  Za podstatný prvek městských prostorových struktur v moderní průmyslové společnosti 
bývá obecně pokládáno oddělení sociálních vrstev (rovněž města v období před nástupem 
industrializace znala prostorovou separaci sociálních skupin, ta se však nejen kvantita-
tivně, ale i kvalitativně odlišovala od měst industriální éry) spolu s funkční diferenciací 
prostoru. Rozdílné využití městských ploch, nerovné rozdělení zastavěných a nezastavě-
ných ploch, odlišné rozložení obyvatelstva ad. jsou tedy jedny z nejnápadnější výrazů nové 
prostorové organizace města. Srv. SCHWIPPE, J. H. – ZEIDLER, CH.: c. d., s. 197–205.
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vatelstva, jež získávalo zdroj obživy hlavně v drobných řemeslech, obchodu 
a zemědělství, což se odráželo i v jeho tehdejší topografii. Základní struktura
městského prostoru byla vytyčena již v předchozích staletích a před nástupem 
industrializace se příliš neměnila.4 Výsostné postavení v rámci města zaujímal 
rynek a z něj vybíhající ulice, které tvořily vlastní sídelní jádro maloměstského 
životního prostoru. Souvislá zástavba koncentrovaná v bezprostředním okolí 
rynku byla obklopena několika menšími skupinami obytných stavení, které 
byly rozloženy především podél hlavních komunikací procházejících touto 
částí podřevnického údolí. Ze západu přiléhal k sídelnímu jádru města zámek 
s rozlehlým parkem. K zámku patřilo rovněž několik větších hospodářských 
objektů: pivovar, panský dvůr a stodoly, sýpka a cihelna (ta byla v prostoru 
nad kostelem pod návrším tehdy zvaným Rúmy). Zde se nacházelo i předměstí 
Grygov (první zmínka z roku 1568) vystavěné na pravidelném čtyřúhelníkovi-
tém půdorysu (tvořilo vlastně jakési druhé, menší náměstí). V části na východ 
od sídelního jádra města vyrůstala nová zástavba především podél silnice na 
Vizovice (tzv. Repetka, pozdější ulice Kvítková). Na pravém břehu meandrující 
řeky Dřevnice bylo souvislejší osídlení u silnice ve směru na Fryšták a Hole-
šov (s odbočkou na Kostelec, zámek Lešná a Lukov): Předměstí sv. Antonína 
(Cigánov) a ulice Padělky (později Sokolská). Na západní straně pravobřež-
ního Zlína, v blízkosti cesty na Zlínské Paseky a Mladcovou, se nacházela 
osada Čepkov (dříve zřejmě samostatná vesnice, kterou město pravděpodobně 
pohltilo již kolem poloviny 15. století).5 Své tradiční privilegované postavení 
odvozovala sídelní zóna v okolí zlínského náměstí jak od správních a kultur-
ních institucí, jež se zde nacházely (radnice, pošta, škola, kostel s farou), tak 
od alokace nejvýznamnějších obchodů (především židovských obchodníků), 
větších řemeslnických dílen, hostinců (tehdy byly skutečnými středisky spo-

4  Topografické popisy městského prostoru se dochovaly především v písemně fixovaných 
vzpomínkách zlínských pamětníků viz BAŤA, J.: Ze zlínských událostí, pamětí a pověstí. 
Zlínsko od minulosti k současnosti, sv. 16, 1999, s. 93–138; SLOVENČÍK, A.: Poznámky 
k místopisu starého Zlína. Zlínsko od minulosti k současnosti, sv. 15, 1998, s. 49–64; 
STLOUKAL, K.: Historie mého života. Gottwaldovsko od minulosti k současnosti, sv. 9, 
1987, s. 7–44; VAŇHARA, J.: Příběh jednoho muže a jednoho města. Zlín 1994; nebo 
v některých dobových publikacích jako např. JANDÍK, S.: Železní tovaryši. Sociologická 
reportáž o zrození nového věku. Praha 1938; vysokou informační úroveň má na příklad 
rovněž vlastními vzpomínkami (či vzpomínkami jiných pamětníků, s nimiž autor hovořil) 
protkaná topografie zlínského rodáka, architekta Eduarda Staši (* 19. září 1917), vydaná 
Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 1991 viz STAŠA, E.: Kapitolky ze starého 
Zlína. Zlín 1991. 

5  POKLUDA, Z.: Sedm století zlínských dějin. Zlín 1991, s. 34. 
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lečenského života ve městě) a služeb. Na náměstí se rovněž konaly každou 
sobotu trhy, které lákaly k návštěvám skromného městského centra i obyvatele 
z periferie.6 Navíc lze předpokládat, že ve větších řemeslnických dílnách či 
jiných živnostenských provozech, dislokovaných často právě v sídelním jádru 
města, pracovali také lidé z předměstí a blízkého okolí (učni, tovaryši apod.). 
Přitažlivá síla zlínského centra však byla s ohledem na zaostalost místního 
hospodářství nízká. Přes sídelně jasně danou středovost města, s těžištěm na 
náměstí a v jeho nejbližším okolí, lze jen stěží stejně centripetálně chápat (bez 
upozornění na některé problémy takto zjednodušeného pojetí) i jeho sociálně-

-prostorovou segmentaci.
Městečko Zlín bylo na konci 19. století do značné míry sociálně homo-

genní (s jistou mírou nadsázky se dá říci, že zde byli všichni stejně chudí).7 
Vrstva místní hospodářské elity (nepočítaje v ni barona Haupta) byla v těchto 

6  Atmosféru zlínských trhů líčí Josef Vaňhara: „Příliš ruchu na náměstí nebývá. Ožívá 
o sobotách, kdy se na něm konají týdenní trhy. Tehdy je zaplňují dvě řady stánků, za 
špatného počasí krytých plachtami. V nich místní obchodníci a kramáři vystavují své 
zboží, kolem kašny nebo soch dvou svatých ženské z okolních vesnic nabízejí produkty 
svých dvorků, zahrad a kurníků. Přeplněno bývá o výročních trzích. Předchází jim na 
zvláštním trhovisku u pozdějšího nádraží dobytčí jarmak, o den později pak na náměstí 
hlavní jarmak, k nimž se sjíždějí handlíři s dobytkem a trhovci, s nimi přicházejí kupují 
a třeba jen přihlížející z širokého okolí, protože návštěva trhů patří ke zvykům venkovské-
ho člověka.“ Citováno podle VAŇHARA, J.: c. d., s. 12.

7  Či lépe slovy vzpomínek významného zlínského rodáka, historika Karla Stloukala (naro-
zen roku 1887): „Ve Zlíně nebylo za mého dětství bohatých, ba ani zámožných rodin … 
Všechno žilo po starodávnu, prostě, jednoduše, bez postrádání vyšších potřeb požitko-
vých nebo kulturních. Jen velkostatkář Haupt a několik židů v tom bylo výjimkou – tedy 
vlastně jen cizinci. Starousedlíci i z tzv. lepších „patricijských“ rodin žili stejně jako 
jejich otcové a dědové a změnu ve způsobu života pokládali za odcizování staré dobré tra-
dici. Pokrok v životní úrovni vstupoval do Zlína plaše a zdlouhavě, trochu vzruchu přiná-
šelo jen několik rodin učitelských, kde aspoň muži poznali za studií v městě pokročilejší 
svět a trochu literární a hudební kultury. Ty byly solí města, představiteli inteligence.“ 
Citováno podle STLOUKAL, K.: c. d., s. 10. 
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letech velmi úzká.8 Životní styl movitějších měšťanů se v zásadě mnoho 
nelišil od způsobu života většiny zlínského obyvatelstva. Do početné vrstvy 
samostatně výdělečně činných je možno přiřadit v první řadě drobné řeme-
slníky a živnostníky (tvořili zhruba čtvrtinu ekonomicky aktivní populace; 
přibližně čtvrtina z nich nacházela ještě částečný zdroj obživy v polním hos-
podářství),9 samostatné rolníky (představovali necelou desetinu ekonomicky 
aktivní populace) a obchodníky (zhruba 3% ekonomicky aktivní populace). 
Nepočetnou skupinu tvořila městská inteligence (především úředníci, učitelé 
a duchovní). K nižším vrstvám městské společnosti patřily osoby pracující za 
mzdu v řemeslech a živnostech (pětina ekonomicky aktivní populace) a také 
zemědělští dělníci (desetina ekonomicky aktivní populace). Sociálně nejnižší 
vrstvu představovali nádeníci bez stálého zaměstnání, kteří tvořili asi čtvrtinu 
ekonomicky aktivního obyvatelstva. V některých měšťanských domácnostech 
bylo zaměstnáváno rovněž domácí služebnictvo (v roce 1880 bylo ve Zlíně 
celkem 103 osob, 11 mužů a 92 žen, které bylo možno přiřadit mezi služeb-

8  Ze zhruba 350-400 osob samostatně výdělečně činných v průmyslu, živnostech a obchodě 
(přibližnou proporci dovozujeme na základě výsledků sčítání lidu z roku 1880) jich v ro-
ce 1902 disponovalo volebním právem do Obchodní a živnostenské komory v Olomouci 
(tj. platilo výdělkovou daň vyšší než 8 K ročně) jen 39. Jednalo se v sekci obchodní o 9 
obchodníků se smíšeným zbožím, 4 obchodníky s kůží, 2 obchodníky s potravinami, 2 
obchodníky s dobytkem, 1 obchodníka s petrolejem a kořalkou a 1 majitele zasílatelství. 
V oboru průmyslovém bylo zastoupeno: 6 provozovatelů hostinců, 3 výrobci obuvi, 3 
mlynáři, 1 nájemce pivovaru, 1 lékárník, 1 majitel nálevny piva a kořalek, 1 cukrář, 1 
provozovatel nálevny kořalky, 1 majitel vinopalny, 1 klempíř, 1 stavitel a také cihelna 
patřící ke zlínskému velkostatku. Mezi nejužší vrstvu hospodářské elity města (tj. osoby, 
které patřily podle volebního seznamu do obchodní a živnostenské komory z roku 1902 
mezi plátce výdělkové daně ve výši od 30 do 300 K ročně) bylo přitom možno počítat 
pouze 9 zlínských podnikatelů (židovské obchodníky Isidora Fuchse, Karla Meisla, 
Leopolda Šťastného, Samuela Wassermanna, majitele obchodu se smíšeným zbožím 
Aloise Lidmilu, v sekci průmyslu pak výrobce obuvi Antonína Baťu a Tomáše Baťu, 
nájemce pivovaru Jana Janáčka a lékárníka Adama Lehkého). ZAO, pracoviště Olomouc, 
f. Obchodní a živnostenská komora Olomouc (OŽK), inv. č. 48.

9  Řada městských domácností navíc chovala užitková domácí zvířata. V roce 1880 bylo ve 
městě během sčítání napočítáno celkem 61 koní, 1 osel, 10 ovcí a 133 prasat. Osm měšťa-
nů navíc vlastnilo dohromady 76 včelích úlů. MZA Brno, SOkA Uherské Hradiště (UH), 
f. Okresní úřad Uherské Hradiště (OÚ UH), inv. č. 1180. Josef Vaňhara rustikální kolorit 
městečka později reflektoval: „Jinak měšťané (myšleno kromě ševců – pozn. autor), to 
bylo několik krejčích, kupců, soukeníků, nějaký ten stolař, kamnář, perníkář, provazník 
a řezník. Až na výjimky, i oni si podržovali kus pole a louky jako zálohu a existenční při-
lepšení. Přidáme-li k nim selské usedlosti, nebyly kravské potahy s chlévskou mrvou nebo 
senem, dobytek hnaný na pastvu, hejna hus nebo toulavé slepice ani na náměstí ničím 
zvláštním.“ Citováno podle VAŇHARA, J.: c. d., s. 12.
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nictvo). Vyskytovalo se hlavně v domácnostech samostatných zemědělců (61 
služebných, z toho 11 mužů a 50 žen) a obchodníků (34 služek). V roce 1880 
se domácí služebnictvo ještě neobjevilo v žádné z domácností, jejichž přednos-
tové byli činní v řemeslech a živnostech.10

Nastíněné sociální rozvrstvení zlínského obyvatelstva se ovšem v této 
době nijak podstatně neprojevovalo v sociálním členění městského prostoru. 
Existovaly zde sice privilegované zóny jako například náměstí, které zcela 
jistě kontrastovalo s chudým Předměstím sv. Antonína obestavěným nízkými 
domky s malými okny a provlhlými hliněnými podlahami,11 v celkově značně 
zaostalých poměrech však byla tato centripetální sociální gradace nevýrazná. 
V zástavbě třítisícového městečka bylo možno také lokalizovat skupiny domů, 
jejichž obyvatelstvo se zabývalo stejným druhem hospodářské činnosti.12 Tyto 
prvky předindustriální městské struktury, přestože byly důležitým elemen-
tem prostorové charakteristiky města, ji však v žádném případě neurčovaly 
výhradně. Příznačným rysem sociálního a prostorového uspořádání Zlína 
před nástupem industrializace bylo naopak spíše horizontálně (prostorově) 
nesourodé rozmístění jednotlivých sociálních vrstev, což úzce souviselo s teh-
dejším způsobem organizace života a práce. Základní produkční jednotkou 
zůstávala v zaostalém prostředí venkovského městečka ještě i na sklonku 19. 
století rodina, resp. domácnost (das ganze Haus).13 Jen někteří bohatší a orga-
nizačně schopní řemeslníci zde uplatňovali i přechodnou hospodářskou formu 
tzv. nákladnictví.14 Sociální forma des ganzen Hauses se výrazným způso-

10  Při stanovení proporcí jednotlivých sociálních vrstev městského obyvatelstva vycházíme 
z místního přehledu sčítání lidu z roku 1880. MZA Brno, SOkA UH, f. OÚ UH, inv. č. 
1180. 

11  Srv. SLOVENČÍK, A.: c. d., s. 60; STAŠA, E.: c. d., s. 33.
12  Za příklad nám může posloužit ulice Dlouhá. Ta byla rozdělena na část horní a dolní. 

Zatímco horní část ulice byla obydlena převážně řemeslníky, kteří měli jen málo pozemků, 
v dolní části ulice bydleli naopak většinou rolníci. Významná sociální odlišnost obou částí 
se projevila rovněž v charakteru zástavby. Dlouhou ulici horní tvořily většinou přízemní 
domky (až na dva patrové domy kováře Zlínského) s úzkou průčelní frontou a průjezdy 
do dvora. V dolní části obývané rolníky byly domy stavěny po způsobu zemědělských 
usedlostí s prostrannými dvory a hospodářskými budovami (zde bylo chováno množství 
hovězího dobytka a uschovány potahy a jiné zemědělské náčiní) Srv. SLOVENČÍK, A.: 
c. d., s. 60.

13  Pojmem das ganze Haus je zřejmě nejlépe popsán (jako ideální typ) model organizace 
pracovních vztahů, ale i poměrů v oblasti bydlení a života městských domácností, předin-
dustriálního města. Srv. SCHWIPPE, J. H. – ZEIDLER, CH.: c. d., s. 198 an. 

14  K nim patřil v počáteční fázi svého vývoje např. i obuvnický podnik sourozenců 
Baťových. MZA Brno, SOkA Zlín, f. Okresní úřad Zlín – Okresní národní výbor Zlín 
(OÚ ONV), inv. č. 1651. 
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bem podepsala na městské prostorové struktuře. V jednotlivých měšťanských 
domech zpravidla žili lidé různého sociálního postavení (například s majiteli 
řemeslnických dílen často pod jednou střechou žili i jejich tovaryši a učedníci, 
u sedláků a rolníků bydleli zemědělští dělníci, čeledíni a děvečky apod.).15 
Tímto způsobem byla existující, jen slabě přítomná, prostorová (horizontální) 
separace určitých skupin obyvatelstva doplněna či spíše neutralizována (verti-
kální) sociální diferenciací v rámci jednotlivých domů nebo pozemků.

S primitivními životními poměry ve městě plně korespondovala také 
všeobecně nízká hodnota městské stavební substance. I v jejím rámci sice exis-
tovaly podstatné rozdíly mezi velikostí i stavební kvalitou jednotlivých domů, 
tyto diference však není možno, především z pohledu sanitních a bytových 
poměrů, přeceňovat. Obyvatelstvo si – přes kvalitativně různorodý způsob 
zástavby (různou polohu i stavební hodnotu domů) – mezi sebou více méně 
jednotně (často bez ohledu na sociální status) dělilo mnohé nevýhody, které 
s sebou nesl život v prostředí zaostalého venkovského maloměsta (neexistující 
městská infrastruktura, obecně špatná kvalita bytových prostor, rizika epide-
mií, ohrožení záplavami apod.).

Baťovský Zlín – modelový příklad továrního města moderního typu 
S nástupem industrializace dochází postupně k zásadní proměně způsobu uží-
vání městského prostoru. Rozvoj tovární výroby a s ním úzce spjatý přechod 
od tradičních řemeslnicko-maloživnostenských forem produkce vedl k prud-
kému nárůstu možností pracovat za mzdu mimo dům.16 Zatímco v roce 1880 
pracovalo ve Zlíně v zaměstnaneckém poměru pouze 59% ekonomicky aktivní 
populace (z nich 36% jako dělníci v řemeslech a drobných živnostech, 20% 

15  V roce 1880 připadalo ve Zlíně na celkem 483 osob spadajících do kategorie samostatně 
výdělečně činných 478 obydlených domů. Tato proporce v zásadě koresponduje s typem 
hospodářství, v němž stále převládal model, v rámci kterého byla základní hospodářskou 
jednotkou domácnost. Dá se tedy předpokládat, že vlastním bytem ve městě disponovala 
jen zcela marginální část obyvatelstva spadajícího do kategorie osob pracujících v ná-
mezdním poměru. MZA Brno, SOkA UH, f. OÚ UH, inv. č. 1180. 

16  Tento proces vedl – v obecné rovině – k zániku rodinné formy produkce a představoval 
rozhodující podmínku pro změnu v pojetí rodiny. Nebyl však odstartován teprve průmys-
lovou revolucí, nýbrž podle Mitterauera již staršími formami organizace práce ve velkém 
(ve velkopodnicích) včetně nákladnictví a příbuzných organizačních forem podnikatelské 
koncentrace viz tamtéž, s. 199; především s odvoláním na studii MITTERAUER, M: 
Auswirkungen von Urbanisierung und Frühindustrialisierung auf die Familienverfassung 
an Beispielen des österreichischen Raumes. In: CONZE, W. (ed.): Sozialgeschichte der 
Familie in der Neuzeit Europas. Stuttgart 1976, s. 53–147. 
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jako dělníci v zemědělství a 42% jako blíže nespecifikovaná skupina nádení-
ků),17 do roku 1921 se tato proporce zvýšila na 84% (z nich 66% pracovalo v to-
várnách)18 a v roce 1930 již dosáhla 96% (z nich 85% pracovalo v továrnách).19 
V těchto nových podmínkách rychlého rozvoje továrního průmyslu došlo 
tedy ve městě ke skutečně masovému rozšíření námezdní práce mimo dům. 
V prvním desetiletí nového století se – v mimořádně šťastně zvolené poloze na 
západním okraji města20 – konstituuje nové těžiště městského hospodářského 
života, tovární zóna. Malé obuvnické továrny ale vznikaly v letech před první 
světovou válkou – jako výraz neplánovitého (ze spodu vyvěrajícího), živelného 
boomu tovární výroby – rovněž v jiných městských částech: v prostoru ulice 
Dlouhé a Kvítkové, na Cigánově atd. Industrializace vedla ke vzniku nové, 
rapidně rostoucí sociální skupiny továrních zaměstnanců, na jejímž formování 
se již v období před rokem 1914 významnou měrou podílely ekonomicky moti-
vované migrace.21 Rozvoj obuvnických továren měl za následek nejen postupné 
zvyšování počtu městského obyvatelstva, ale také – kvůli zvýšené poptávce po 
obytném prostoru – rozšiřování městské zástavby výstavbou nových domů. Pod-
statným prvkem probíhajících sociálněekonomických změn (v prvé řadě oddě-
lování bydlení a práce) se stalo konstituování trhu s byty. Tovární pracovníci 
vstupovali do městského prostoru jako nová, dosud neznámá skupina, kterou 
charakterizoval specifický druh poptávky po obytném prostoru. Jejich bytové
potřeby se přitom dosti významně odlišovaly v závislosti na jejich postavení ve 
funkční hierarchii podniků (určitý druh bytového standardu požadoval úřed-
ník, tovární mistr, jiný zase nekvalifikovaní venkovští dělníci a nádeníci). Na
vlastní byt dosáhla v období před rokem 1914 pravděpodobně jen velmi malá 
část továrních zaměstnanců. Většina přespolních pracovníků (pokud nebydleli 
ve vzdálenosti, jež by jim umožňovala každodenní docházku nebo dojížďku 
za prací) byla ubytována v podnájmech nebo ve městě pouze přespávala jako 

17  MZA Brno, SOkA UH, f. OÚ UH, inv. č. 1180.
18  Sčítací operáty 1921. 
19  Sčítací operáty 1930. 
20  Mimořádně šťastným tahem se v budoucnu ukázalo být především umístění progresivní-

ho Baťova závodu v této dosud nezastavěné městské zóně. V těsném sousedství železniční 
stanice tak mohl v průběhu rychlé industrializace vyrůst grandiózní tovární komplex 
podniku expandujícího na světové trhy. 

21  K migračnímu systému zlínského průmyslového centra detailněji ŠEVEČEK, O.: 
Migrační systém zlínského průmyslového centra v letech 1900-1938. In: GRULICH, 
J. – MAUR, E. (eds.): Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Historická demogra-
fie–30. Suplement. Praha 2006, s. 145–169.
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nocleháři. O rostoucí potřebě obytného prostoru, jež přímo souvisela s růstem 
počtu zaměstnanců zlínských obuvnických továren, svědčí mimo jiné i snahy 
firmy Baťa o výstavbu podnikových rodinných domků a hromadných dělnic-
kých ubytoven. První projekt rodinného bydlení realizovaný podnikem již 
v letech 1912–1913 naznačoval směr, jímž se měl v budoucnu vývoj městského 
prostoru ubírat; byl zárodkem nového typu čistě obytných městských čtvrtí, 
jež měly postupně v průmyslovém městě převládnout. Také výstavba první 
dělnické noclehárny (1910) jakoby vyznačovala cestu dalšímu dění, jež bylo 
neseno rozsáhlými sociálně-politických intervencemi firmy Baťa do městského
prostoru. Odlišné požadavky na bydlení měla nově se rodící vrstva průmyslové 
elity. Na okraji města, nestísněny okolní zástavbou, vyrůstají první obytné 
stavby, které v prostředí venkovského maloměsta zakotvily způsob volně sto-
jící vilkové zástavby. Na předměstí Cigánov vyrostla patrová vilka stavitele 
Josefa Winklera. Na tehdejší zlínské poměry vskutku nebývale honosná stavba 
se stala záhy domovem pokrokově myslícího továrníka Františka Štěpánka.22 
V patřičné distanci od starého města si nechal zbudovat přepychovou vilu také 
majitel největší zlínské továrny, podnikatel Tomáš Baťa. Těmito a mnoha dal-
šími stavbami, které se staly zhmotněním nově nastupujícího životního stylu 
městské společnosti, byly poprvé ve zlínském prostředí reflektovány moderní
způsoby městského bydlení. Maloměstské periferii se postupně díky rozbíha-
jící se stavební činnosti dostává nové náplně. Kvalitní zástavba narušuje tra-
diční centripetální (probíhající od periferie k centru) chápání maloměstského 
prostoru a je jednou z prvních předzvěstí rodícího se nového pojetí města.

Progresivní trendy vývoje městského prostoru v letech před první světo-
vou válkou, jakkoli mnohdy spíše živelné, intuitivně rozvíjené a neplánovité 
(ovlivňované množstvím různých elementů a privátních zájmů), přerušilo načas 
vypuknutí válečného konfliktu. V průběhu války došlo v jistém ohledu k dovr-
šení ekonomického vývoje tovární sféry; Zlín se stal v důsledku rychle postu-
pující hospodářské koncentrace městem do značné míry závislým na jednom 
dominantním podniku – Baťově továrně. Samotný urbánní prostor byl však 
v těchto složitých letech degradován do postavení přeplněné noclehárny pod-
řízené potřebám rapidně rostoucí válečné výroby. Město bylo doslova obleženo 
podnájemníky a nocleháři rekrutujícími se z řad prudce se zvyšujícího počtu 
zaměstnanců zlínských továren (na příklad u firmy Baťa vzrostl v průběhu

22  Majitel prosperující obuvnické továrny František Štěpánek (před první světovou válkou 
významný konkurent Tomáše Bati) zastával v letech 1908–1919 také funkci starosty 
města. 
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čtyř válečných let počet zaměstnanců ze 400 osob na více než 4 000 osob). 
Pro jejich ubytování byly ve městě narychlo budovány podnikové noclehárny 
a především upravovány různé dosud nevyužité místnosti ve stávající městské 
zástavbě. Přijatá provizorní opatření ale ve většině případů neodpovídala ani 
nejnižším sociálně-hygienickým standardům a požadavkům na lidské bydlení. 
Extrémní zatížení městského obytného prostoru bylo obyvatelstvem trpěno jen 
s ohledem na mimořádné válečné poměry. Sociální situace ve městě dosáhla 
v letech neregulované válečné urbanizace bahnitého dna možného. Krajní 
poloha vystupňované sociálně-prostorové nouze zároveň jasně ukázala nutnost 
řízeného rozvoje reprodukční sféry života městské společnosti. Neradostný stav 
maloměstského prostoru během první světové války se stal důležitým impul-
sem pro rozvoj snah o systematické řízení zlínského procesu urbanizace.

První šíře založené úsilí o regulaci rapidně probíhající zlínské urbanizace 
vzešlo (zcela v intencích celého následujícího dění) z iniciativy továrníka 
Tomáše Bati. Ten již roku 1915 zadal pražskému architektu Janu Kotěrovi 
úkol vyřešit otázku bydlení zaměstnanců továrny stavbou podnikové obytné 
kolonie. Díky vyspělému urbanistickému myšlení architekta Kotěry a jasným 
sociálním vizím zadavatele vznikl již v letech první světové války v podstatě 
komplexní zastavovací plán pro území na západ od stávajícího sídelního jádra 
města. Přes úzké zaměření znamenal tento návrh zásadní průlom v dosavad-
ním přístupu ke stavebnímu a městskému plánování a předznamenal mnohé 
městotvorné principy a prvky, které byly uplatňovány při výstavbě města 
v následujících letech. V průběhu vlastní realizace první podnikové obytné 
čtvrti (její výstavba začala v posledním roce války a pokračovala – v několika 
stavebních fázích – až do třicátých let) byl původní Kotěrův zastavovací plán 
několikrát přepracován a změněn. V souvislosti s výstavbou této čtvrti byl ve 
zlínském prostředí poprvé artikulován soubor otázek a problémů, jež vnesly 
do tématu stavby města nové dimenze. Právě tehdy dospělo městské stavební 
plánování na úroveň, která nakonec požadovala plánování růstu celého města. 
Pro formování nové prostorové a sociální organizace meziválečného Zlína 
znamenalo přijetí plánovitého způsobu výstavby v mnoha ohledech klíčový 
mezník. Reálná účinnost stavebně-politických intervencí byla navíc posílena 
v roce 1923 po vítězstvím kandidátky Baťových zaměstnanců v obecních vol-
bách a nástupu pokrokově myslícího továrníka Tomáše Bati na místo starosty 
města. Město a podnik byly od této chvíle spravovány jednotným vedením, což 
se projevilo v následující etapě v pozoruhodně jednotném konceptu utváření 
města. První regulační plán, v němž byla zformulována představa o budoucí 
podobě průmyslového města jako celku, byl vypracován mladým architektem 
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Gahurou už v roce 1921. Ačkoli byl tento návrh, ve srovnání s jeho pozděj-
šími přepracováními, ještě málo detailní, uchopoval již s jasnou představou 
podstatné prostorové prvky, na nichž bazíroval proces spořádané urbanizace 
v následujících letech. Byly v něm mimo jiné rezervovány rozsáhlé pozemky 
v západní zóně města pro další rozšiřování výrobního areálu, ke starému cen-
tru se z jihozápadu přimykalo nově navržené náměstí, bloková zástavba v okolí 
původního městského centra přecházela ve volně rozesetou zástavbu ryze obyt-
ných zahradních čtvrtí, ve městě byla ponechána také četná volná prostranství 
a rekreační zóny. Poněkud nejasné bylo ještě komunikační řešení, zejména 
v klíčovém směru západ-východ chyběla Zlínu skutečná hlavní silniční tepna 
(Gahura také například v plánu počítal – v souvislosti s nikdy nerealizovaným 
projektem druhé železniční trati ve směru na Fryšták a Holešov – s umístěním 
nového hlavního železničního nádraží ve východní části města). Plán zhoto-
vený v roce 1921 navíc ještě ve svém dimenzování městské zástavby nepřed-
pokládal takovou míru růstu, jež město zachvátila v příštích dvou desetiletích. 
Při detailní práci, během konfrontace se stále dalšími konkrétnějšími problémy, 
byly tyto rané vize postupně precizovány. Završením koncentrovaného úsilí 
o vzorné plánování a stavbu rychle rostoucího průmyslového města se pak 
staly souhrnné regulační plány z let 1931 a 1934. V nich byly již v zásadě ustá-
leny hlavní představy o nové městské struktuře. V tzv. Základním upravova-
cím plánu obcí Velkého Zlína z června roku 1934 byl navíc akcentován i k širší 
průmyslové aglomeraci směřující vývoj zlínské oblasti (mimo Zlín a Otroko-
vice expandoval baťovský průmysl i do blízkých Napajedel, kde byla v roce 
1935 založena akciová společnost Fatra). Do nového regulačního návrhu byly 
zahrnuty rovněž obce mezi dvěma baťovskými průmyslovými póly Zlínem 
a Baťovem (dnešní Otrokovice), které se následně, v roce 1938, staly součástí 
nově vytvořeného Velkého Zlína. K území města byly tehdy přičleněny obce 
Prštné, Louky, Mladcová, Příluky a Kudlov.23 Díky tomuto sloučení dosáhlo 
město počtu 43 420 obyvatel.24

V první polovině dvacátých letech dospěl proces utváření průmyslového 
města – také v důsledku příhodných hospodářských a sociálních podmínek – 
ke kvalitativně nové fázi vývoje. Prostorově i populačně expandující město 

23  Srv. ŠTROBLÍK, V.: Správní vývoj obcí okresu Gottwaldov. Gottwaldovsko od minulosti 
k současnosti, sv. 7, 1985, s. 146 an. 

24  Rozložení obyvatelstva v rámci jednotlivých obcí Velkého Zlína bylo v roce 1938 násle-
dující: Zlín – 36 243 obyvatel (83%), Kudlov – 1 052 obyvatel (2%), Příluky – 1 175 oby-
vatel (3%), Mladcová – 813 obyvatel (2%), Prštné – 2 534 obyvatel (6%), Louky – 1 603 
obyvatel (4%). MZA Brno, SOkA Zlín, f. Archiv města Zlín (AMZ), inv. č. 1034. 
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(hlavním zdrojem přírůstku obyvatelstva byli zaměstnanci firmy Baťa) bylo
nyní formováno plánovitě, v souladu se zájmy koncernu expandujícího na svě-
tové trhy. Koncepční a systematický přístup k budování města výrazně urychlil 
proces formování moderní městské struktury. Ani v hospodářsky skvělých 
dvacátých letech se však město nedokázalo zbavit řady sociálních problémů 
(bytová nouze, nedostatečné městské instalace aj.), které byly jednak nahro-
maděny během předchozího neřízeného vývoje, jednak byly důsledkem zcela 
mimořádného tempa rozvoje Baťova koncernu po roce 1923. Řadu nedostatků 
se podařilo odstranit až ve třicátých letech. Pokud bychom měli – alespoň 
v obecné rovině – naznačit některé typické polohy problémů, jež ovlivňovaly 
směr vývoje městského prostoru v procesu dynamicky probíhající urbanizace, 
jde ve sledovaném kontextu hlavně o následující okolnosti:

• znatelný časový a významový předstih průmyslových zájmů před specificky
městskými zájmy (ve dvacátých letech dochází k podstatnému zefektivnění 
komunálního rozhodovacího procesu; hlavní problémy města jsou artikulo-
vány a řešeny v těsné návaznosti na strategické plánování firmy Baťa, což
se projevilo v postupném zlepšování urbánní kvality městského prostředí),

• extrémní zatížení obytného prostoru a nedostatečné městské infrastruktury 
překotnou industrializací (podstatné zlepšení situace přinesla v zásadě až 
třicátá léta),

• značně nevyrovnaná sociální struktura městské společnosti: extrémní pře-
vaha továrních pracovníků, především dělníků, před ostatními skupinami 
městské populace,

• rozvoj města započal ve srovnání s industrializací opožděně (značný rozdíl 
mezi vývojem produkční a reprodukční sféry života městské společnosti 
existující na počátku meziválečného období byl zejména výsledkem jedno-
stranného ekonomického vývoje města v letech první světové války),

• po roce 1923 dominovaly v rozhodovacích procesech zájmy expandujícího 
Baťova koncernu.

Pod baťovským vedením (tj. po roce 1923) doznala sociální a prostorová 
organizace města mnoho podstatných změn. Rodící se nový Zlín byl od rýso-
vacího prkna rozdělen na jednotlivé funkční (prostorově specializované) zóny: 
práce, bydlení, vzdělávání, komerce a rekreace. Nejširší uplatnění nalezly 
vyspělé urbanistické principy zejména v částech města budovaných firmou
Baťa ve vlastní režii: továrna, náměstí Práce s řadou grandiózních komerčních 
objektů, zahradní čtvrti rodinných domků a monumentální internátní prospekt, 
Školní čtvrť, komplex Baťovy nemocnice, rozsáhlý sportovní areál v blízkosti 
továrny na pravém břehu řeky Dřevnice atd. Právě do baťovských částí města, 
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zahradních čtvrtí a firemních internátů, směřoval hlavní proud nových přistěho-
valců. Zatímco v roce 1921 bydlelo v podnikové zástavbě zhruba 14% městské 
populace, v roce 1930 to bylo již 62% a do roku 1937 stoupl podíl městského 
obyvatelstva žijícího v podnikové zástavbě dokonce na 69%.25 Jasné převahy 
se – ve srovnání se starým způsobem zástavby ve smíšené poloze spojujícím 
pod jednou střechou komerční a obytný prostor, která se uplatňovala nadále 
hlavně v původním sídelním jádru města (případně v na něj navazujících, nově 
budovaných, soukromých částech Zlína) – dostalo modernímu typu bydlení 
v ryze obytných čtvrtích. Tovární obytné čtvrti se vyznačovaly na první pohled 
patrnou architektonickou uniformitou, která v jistém smyslu signalizovala i ho-
mogenitu sociální. Mezi obyvatelstvem závodních čtvrtí sice existovala soci-
ální nerovnost, ta však vznikala více na bázi rozdílného postavení ve funkční 
hierarchii podniku26 než jako komplexní sociální diferenciace založená na 
ekonomické a sociální heterogenitě různých tříd a jejich protichůdných zájmo-
vých poloh. Přesto i v uniformní baťovské zástavbě bylo přítomno jisté sociální 
odstupňování obytného prostoru, jež bylo zhmotněno jednak přímo v jednotli-
vých stavebních typech obytných domů (pro svobodné: internát – svobodárna; 
pro ženaté: čtyřdomek – dvojdomek – jednodomek – vilka), jednak v existující 
tendenci k prostorové separaci určitých skupin továrních zaměstnanců (přede-
vším svobodných pracovníků od zaměstnanců s rodinami).

Pro svobodné zaměstnance v zásadě existovalo v sektoru podnikové 
bytové výstavby, v přímé závislosti na jejich postavení v závodě, několik kva-
litativně odlišných způsobů ubytování. Podnikový dorost (tzv. Mladí muži 
a Mladé ženy, kromě práce v továrně navštěvovali Baťovu školu práce) a ně-
kteří níže postavení svobodní zaměstnanci firmy bydleli ve velkokapacitních
závodních ubytovnách, jež byly koncentrovány zejména v internátní čtvrti 
nacházející se v těsném sousedství náměstí Práce a komplexu škol. Pro tento 
typ bydlení byla kromě velmi nízkého obytného standardu (skutečně jen nejzá-

25  ŠEVEČEK, O.: Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a spo-
lečnost ve Zlíně 1900–1938. Ostrava 2005, s. 268–270 (rkp. disertační práce, FF OU). 

26  V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že ve stávající literatuře k dějinám 
Baťova koncernu neexistují studie, které by se pokusily rekonstruovat funkční hierarchii 
zaměstnanců závodu, a to ani na příkladu jedné zaměstnanecké skupiny (management, 
dělnictvo atd.). Pokud nebudou zodpovězeny v tomto kontextu zcela klíčové otázky po 
funkční hierarchii uvnitř závodu, resp. v rámci jednotlivých skupin zaměstnanců (jejich 
rekrutování, výběr, kariérní dráha, způsob bydlení, životní styl apod.), nebude možno 
zcela uspokojivě odpovědět na mnohé podstatné otázky týkající se sociální segmentace 
městského prostoru v meziválečném období. 
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kladnější vybavení pokojů a vysoká hustota zabydlení) příznačná také zvýšená 
míra sociální kontroly projevující se přísným denním režimem a striktními 
pravidly života ubytovaných. V internátní čtvrti se nacházely rovněž lépe zaří-
zené internáty pro absolventy Baťovy školy práce (ABŠ), v nichž vládl celkově 
volnější režim. Internáty ABŠ představovaly nabízeným ubytovacím standar-
dem (především menší počet osob připadající na jeden pokoj a celkově lepší 
vnitřní vybavení) jakýsi přechodný typ mezi klasickým internátním bydlením 
a svobodárnou. Svobodárny byly budovány hlavně pro výše postavené a kvali-
fikované svobodné zaměstnance: mladé úředníky, část absolventů Baťovy školy
práce, ale také kvalifikované pracovní síly zaměstnané mimo výrobní sféru (na
příklad mladí lékaři, ošetřující personál nemocnice, učitelé). Poskytovaly uby-
tovaným nesrovnatelně vyšší obytný standard. Osazenstvo svobodáren bydlelo 
většinou v jedno- či dvoulůžkových pokojích, které byly v některých případech 
vybaveny dokonce vlastní koupelnou a klozetem. Svou vnější architektonickou 
formou v zásadě splývaly se zástavbou rodinných čtvrtí, v nichž byly – na 
rozdíl od internátů – často zřizovány. V zahradních čtvrtích existovaly rovněž 
speciálně upravené byty pro svobodné zaměstnance přímo v rodinných dom-
cích. Tento typ ubytování byl rozšířen zejména v tovární čtvrti Letná.

Snahou koncernu bylo ubytovat ženaté zaměstnance továrny v rodinných 
domcích v zahradních čtvrtích. Pro tyto účely bylo ve Zlíně do konce první 
republiky postaveno téměř dva tisíce rodinných domků. Domky se podle 
způsobu půdorysného uspořádání dělily na tzv. jednodomky, dvojdomky 
a čtyřdomky. V roce 1939 bylo z celkového počtu bytů v zahradních čtvrtích 
8,4% bytů v jednodomcích, 69,5% ve dvojdomcích a 22,1% ve čtyřdomcích.27 
Stavebním typem, jenž zaručoval obyvatelům zahradních čtvrtí nejvyšší míru 
komfortu a rodinné intimity, byl nepochybně jednodomek. Z této příčiny byly 
jednodomky stavěny především pro zaměstnance firmy s vyšším pracovním
zařazením. Baťovy závody dokonce postavily privilegovanou tovární čtvrť 
Nad Ovčírnou (základy k jejímu zbudování byly v zásadě položeny již zahá-
jením výstavby několika úřednických vilek u březnické silnice v roce 1918), 
kde byly na souvislé stavební ploše koncentrovány převážně nadstandardní 
typy domků pro jednu rodinu. Nad Ovčírnou bydleli většinou vedoucí a výše 
postavení pracovníci firmy Baťa. Tento způsob rozvržení výstavby izolující
nadstandardní typy podnikových rodinných domků do zvláštních čtvrtí byl 

27  Viz Ročenka Baťa 1940, s. 170.
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nicméně během realizace nových obytných souborů ve druhé polovině dva-
cátých let opuštěn.28 Firma upřednostňovala v následujícím období smíšený, 
sociálně nivelizující způsob budování rodinných obytných čtvrtí, v němž byly 
komfortnější jednodomky začleněny do ostatní zástavby. Privilegovaná čtvrť 
Nad Ovčírnou tak zůstala v sektoru podnikového bydlení jedinou svého druhu. 
Její výsostné postavení bylo stvrzeno realizací několika vzorových návrhů 
domků z mezinárodní bytové soutěže vypsané Baťovým koncernem v roce 
1935. Vůbec nejčastějším stavebním typem v sektoru podnikového bydlení 
byl dvojdomek. Stavební multiplikací typu dvojdomku v zásadě mizely dříve 
(v první fázi výstavby Letné) patrné diference mezi dělnickým a úřednickým 
bydlením. Baťovské zahradní čtvrti tak postupně získaly svou vnější formou 
výrazně homogenní charakter. Nejnižším obytným komfortem se vyznačo-
valy byty ve čtyřdomcích z první fáze výstavby Letné (v některých dokonce 
chyběly i jinak běžné koupelny a klozety). Starší typy čtyřdomků na Letné na 
jedné straně a nadstandardní typy jednodomků na straně druhé představovaly 
v sektoru závodního rodinného bydlení dva póly existující sociální diferenciace 
stanovené na základě kritéria úrovně bytového standardu přiděleného obytného 
prostoru.

Zvláštní kapitolu baťovského stavitelství představují ředitelské vily. Tyto 
honosné stavby se v mnoha ohledech vymykaly běžnému stavebnímu rámci 
zlínské obytné výstavby a zcela nezastřeně demonstrovaly – v kontrastu k vý-
razově rovnostářskému milieu firemních zahradních čtvrtí – rostoucí sebevě-
domí nové vrstvy baťovské ředitelské elity. Rozmach individuálního stavitelství 
prožilo město zejména ve třicátých letech. Tehdy vznikla také většina pozo-
ruhodných zakázkových vil podnikového top managementu jako na příklad 
kotěrovsky pojatá vila ředitele Hugo Vavrečky, vila Josefa Hlavničky v tzv. 
koloniálním stylu, vila Dominika Čipery ve stylu anglického venkovského 
sídla nebo vila Jana Maloty v porýnském stylu.29 Přepychové ředitelské vily 
přitom představovaly v rámci rostoucího počtu individuálně projektovaných 
obytných domů pouze příslovečný vrcholek ledovce. Stále hojnější výskyt 
rodinných vilek v městském prostoru svědčí o etablující se vrstvě majetných 

28  Princip prostorového oddělení určitých skupin továrních zaměstnanců se uplatnil již 
v prvním Kotěrově návrhu zástavby podnikové obytné kolonie z roku 1915. V plánu bylo 
počítáno s rozdělením podnikové kolonie na tzv. úřednickou a dělnickou část, pro úřed-
nictvo se tehdy počítalo s výstavbou domů s vyšším obytným standardem. Srv. ŠOPÁK, 
P.: Dělnické kolonie: Kotěrův příspěvek k bytové reformě. In: ŠLAPETA, V. [ed.]: Jan 
Kotěra 1871–1923: zakladatel moderní české architektury. Praha 2001, s. 364.

29  Srv. NOVÁK, P.: Zlínská architektura 1900–1950. Zlín 1993, s. 50. 
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obyvatel a jejich rostoucích nárocích na bydlení a bytovou kulturu (dobrou 
adresou se ve Zlíně staly na příklad lokality Na Požáře, Lazy, Nivy, Tyršovo 
a Fügnerovo nábřeží atd.). Tento trend bylo možno ve třicátých letech zachytit 
zčásti také mezi novou baťovskou elitou, jež se v řadě případů snažila viditelně 
vymanit z pout standardizovaného bydlení (jakkoliv jí dynamicky se rozvíje-
jící sektor podnikového bydlení nabízel stále více možností nadstandardního 
bydlení splňujícího i ty nejnáročnější požadavky; v roce 1939 již bylo v sektoru 
závodního bydlení k dispozici 60 velkých a 289 menších jednodomků).30 V ne-
jisté politické situaci blížícího se konce meziválečné éry navíc představovala 
stavba rodinných vilek vhodný způsob jak uložit a zhodnotit část vydělaných 
finančních prostředků.31

V baťovských čtvrtích se dostalo nejvěrnějšího výrazu modernistickému 
a racionálnímu přístupu k procesu plánování a stavby města. Prostorovým 
a funkčním dělením nové zástavby získaly firemní zóny jasnou urbanistickou
strukturu a řád, a to nejen ve smyslu stavebním, ale přeneseně také sociálním. 
Za jiných okolností, v dialogu s již existující stavební strukturou a odlišnou 
sociální realitou, ovlivněna pluralitně definovanými zájmy různých privátních
stavebníků, se vyvíjela situace ve starých částech Zlína. Zatímco baťovský Zlín 
vznikal na zelené louce jako bezprostřední realizace urbanistických a archi-
tektonických plánů a vizí (a to jak v půdorysné struktuře zástavby, tak v po-
užité stavební substanci), nebaťovské části města procházely proměnou spíše 
pozvolnou, jež by se dala nazvat v kontrastu k přísně racionálnímu budování 
baťovských čtvrtí metamorfózou organickou (zčásti přicházela do původního 
městského milieu z vnějšku, pod vlivem celkově se měnící sídelní struktury). 
Staré městské centrum a jeho bezprostřední okolí se staly díky odlišnému prin-
cipu utváření a rozdílné sociální charakteristice důležitým doplňkem stále více 
dominantních továrních zón. Zatímco v roce 1921 žilo ve Zlíně mimo podni-
kovou zástavbu 86% obyvatel, do roku 1930 se tato proporce snížila na 38% 
a v roce 1937 činila dokonce jen 31%.32 Expandující tovární město se svým 
přece jen poněkud jednostranným, na podnik centrovaným, životním stylem 
mělo přesto v původních městských zónách důležitou protiváhu. Okolí starého 
sídelního jádra si dokázalo udržet v procesu rychlé urbanizace odlišný a do 
jisté míry i svébytný sociální a stavební charakter. Tato při bližším pohledu 
zjevná bipolarita města (existující kontrast mezi vývojem jeho původních 

30  Viz Ročenka Baťa 1940, s. 170.
31  MZA Brno, SOkA Zlín, f. AMZ, inv. č. 272.
32  ŠEVEČEK, O.: Zrození, s. 268–270.
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měšťanských a nových továrních, tj. pod přímou správu továrny podléhajících 
částí) ve finále připívala k celkově kladnému vyznění nově se formující sídelní
struktury.

Rovněž tradiční měšťanské části Zlína prošly v období meziválečného 
boomu podstatnou proměnou. S novými potřebami překotně rostoucího prů-
myslového střediska byly konfrontovány zvláště stávající sídelní struktury 
starého městského centra. Původní centrum tvořící v předcházejících letech 
hlavní těžiště městského života (žila zde rovněž proporcionálně významná část 
populace města) se v nových strukturálních podmínkách pozvolna proměňo-
valo na moderní komerční a správní zónu, jakési zlínské city. Proces transfor-
mace starého centra na moderní městské city s řadou velkorysých komerčních 
objektů (obchodní domy, budovy peněžních ústavů, zábavní podniky apod.) se 
viditelně zrychlil ve třicátých letech. Tehdy vtiskly tomuto prostoru zcela nový 
charakter četné sanace a přestavby starých domů a výstavba moderních více-
podlažních objektů. Širokého uplatnění se v centrální oblasti Zlína dostalo pře-
devším stavbám typologicky zaměřeným na kombinaci obchodního a obytného 
domu. Podle Gahurova regulačního plánu bylo v centrální zóně provedeno také 
několik podstatnějších zásahů do stávajícího půdorysu zástavby. Na místě dříve 
křivolakých uliček byly vybudovány široké městské třídy a bulváry vytvářející 
odpovídající dopravní spojnice mezi nově postavenými obytnými čtvrtěmi na 
východní periferii města a továrnou. Grandiózní baťovské komerční a zábavní 
centrum, náměstí Práce, formující se před vstupní branou do areálu továrny, 
získalo v tradičně koncipovaném městském city významný a potřebný protipól. 
Sídelní jádro starého Zlína si tak v průběhu urbanizace pozvolna nacházelo 
novou pozici v měnící se struktuře městského prostoru. Po provedených staveb-
ních a půdorysných změnách se jeho postavení v mnohém projasnilo a začalo 
mnohem zřetelněji, napojeno velkoryse projektovanou třídou Tomáše Bati na 
ostatní městskou zástavbu (1934), plnit funkci komerčního i správního středu 
města. Po zřízení Velkého Zlína v roce 1938, když město spolu s přičleněnými 
obcemi přesáhlo hranici čtyřiceti tisíc obyvatel, tvořilo transformované staré 
centrum jeden z důležitých bodů na mentální mapě městského identifikačního
prostoru.

Charakter původních částí města byl – ve srovnání s továrními čtvr-
těmi – ovlivňován a formován odlišnými mechanismy a principy utváření, což 
v zásadě respektovaly i detailní regulační plány vypracované pro tyto městské 
zóny. Starý Zlín byl nejčastěji tvořen – mimo vlastní městské centrum a ně-
kolik čistě obytných souborů v jeho okrajových částech – funkčně i sociálně 
značně smíšenou zástavbou. Jako příklad pro načrtnutí charakteru stavebního 
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i sociálního milieu této části Zlína nám může s jistou mírou zjednodušení 
posloužit ulice Kvítková. Na této ulici, tvořící důležitou komunikační tepnu 
ve směru od městského centra k Vizovicím, bylo možno nalézt vedle přepy-
chových městských vil (na příklad vila stavitele Jarcovjáka) a vícepatrových 
obytných domů s komerčními prostorami v parteru (ty se nacházely především 
v západní části ulice v blízkosti městského centra), také přízemní domky drob-
ných obuvníků a živnostníků. Kromě četných maloživnostenských provozoven 
a obchůdků zde byly postaveny rovněž větší ryze výrobní objekty a továrny 
(na příklad závod Meta Antonína Červinky na výrobu průmyslových laků 
a barev, obuvnická továrna Iris Josefa Červinky, výrobna cviček známé značky 
HIP–HOP Josefa Mikulčáka ad.).33 Na první pohled patrná stavební, funkční 
i sociální různorodost tohoto prostředí se stala, zejména v kontrastu k přece 
jen poněkud uniformní baťovské zástavbě, hlavním znakem těchto částí města, 
jež nepodléhaly pod přímou správu továrny.

Závěrem
Progresivní fordovské principy a koncepty široce se uplatňující v baťovském 
prostředí ve výrobní sféře byly v meziválečných letech rychle přeneseny také 
do oblasti plánování, stavby a správy města a výrazně ovlivňovaly rovněž 
životní styl jeho obyvatel, jehož vzorem se stal tzv. american way of life 
(ostatně podobně tomu bylo i v případě jiných průmyslových center, z nichž 
v tomto období pronikaly fordovské inovace na evropský kontinent) a jehož 
klíčovou esencí byl onen ve dvacátých letech rychle se šířící životní postoj 
nesený pocitem nesentimentálního pragmatismu, který optimisticky vzhlížel 
k možnostem technizace a moderní industriální společnosti vůbec. Baťova 
továrna se stala ve zlínských (místně-specifických) podmínkách nejen hlavní
entitou produkující sociální a prostorový řád uvnitř městského mikrokosmu, 
ale byla rovněž krystalizačním jádrem, z nějž vzešel ve své komplexnosti 
unikátní industriální sloh, který vzorově ztvárnil přístup firemního prostředí
k městskému stavitelství a postupně i všem ostatním architektonicko-estetic-
kým (v rovině symbolické i společensko-politickým) komponentám soudobého 
městského života. Veřejné stavby se staly ve Zlíně variacemi na standardizo-
vané tovární objekty. Pozoruhodného výrazu se dostalo nové funkcionalistické 
estetice v typizovaných rodinných domcích, jež byly od poloviny dvacátých 
let po stovkách budovány v nově projektovaných zahradních čtvrtích. Formo-
tvorný ideál baťovského industriálního funkcionalismu se z veřejných pro-

33  Adresář – úřady a podnikatelé města Zlína (1940). 
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stranství postupně šířil i do městských interiérů a výrazně ovlivňoval i bytovou 
kulturu (v tomto kontextu je třeba zdůraznit význam průmyslového designu, 
jenž se v těchto letech rozvíjel v úzké spojitosti s obecně vzkvétající kulturou 
spotřebního zboží). Analýzy a studie výrazněji akcentující sociálněpsycho-
logický diskurz by zajisté v uvedených souvislostech zdůraznily na příklad 
unikátní rozvrh městských veřejných prostor, téměř všudypřítomnou estetizaci 
tovární práce či symbolickou roli a inscenační sílu masových veřejných a zá-
bavních akcí pořádaných koncernem (prvomájové manifestační oslavy, masové 
sportovní podniky) atd. 

Komplexní přístup koncernu k tématu stavby města navíc zjevně vedl 
k situaci, kdy se firemní stavitelství ve svém záběru neomezovalo jen na archi-
tektonickou formu budovaných objektů, ale projevovalo se i zesílenou péčí 
o strukturální integritu jednotlivých staveb a ve snaze o jejich zřetelné funkční 
zapojení do celku městského prostoru. Jednotlivé budovy proto není možno 
vnímat bez přihlédnutí k ostatním, nemateriálním strukturám zlínské sku-
tečnosti, které celý proces plánování a stavby města zakládaly. Architektura 
a urbanismus baťovského Zlína se staly přímým vyjádřením snahy o přehledné 
a funkční uspořádání a ztvárnění životních a pracovních podmínek továrních 
zaměstnanců. Produkované prostředí mělo lidi vést k racionálnímu způsobu 
jednaní a napomáhat tím vedení koncernu jak při správě a organizaci závrat-
ným tempem rostoucího města, tak při další expanzi podniku.34 Realizované 
urbanistické vize vykazovaly v městském prostoru pevné místo nejen konkrét-
ním urbánním funkcím (výroba, bydlení, vzdělávání, rekreace), ale také jed-
notlivým sociálním skupinám obyvatel (zahradní čtvrti pro ženaté, hromadné 
ubytovny pro svobodné a průmyslový dorost apod.) s jejich v mnoha ohledech 
sociálně a prostorově determinovanou každodenností. Zatímco u prvně jme-
novaného (typicky funkcionalistického) rozvržení městského prostoru lze 
hovořit o jisté ideové symbióze s urbanistickými projekty řady význačných 
meziválečných architektů a urbanistů (Le Corbusiere, Miljutin ad.), v druhém 
způsobu, v němž se zřetelněji zračí konkrétní sociálně-ekonomický kontext 

34  Zdá se, že je nutno angažmá firmy Baťa v procesu plánování, výstavby a správy města 
přednostně chápat v kontextu její strategické snahy o snižování rizik rychlé urbanizace 
(tedy spíše jako primárně pragmatický krok vedení závodu). Vytvoření stabilního zázemí 
pro tovární výrobu bylo ve vlastním zájmu podniku, jenž pracoval podle detailních plánů 
vypracovaných vždy na půlrok dopředu. Úsilí o vybudování vzorného prostředí pro život 
a práci továrních zaměstnanců mělo v intencích podnikové politiky vytvářet příznivé 
podmínky pro boj proti náhodě a zároveň eliminovat případná rizika sociálních konfliktů 
(přispívat k pevnému sociálnímu partnerství kapitálu a práce). 
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zdejšího sídelního procesu a jenž koncepčně vycházel především ze sociálních 
představ stavebníka a odpovídal potřebám technologicky revolučního způsobu 
výroby (či lépe: vycházel z pojetí, v němž se měl stát městský prostor ideálním 
prostředím pro uskutečnění /ve fordovské éře velmi životné!/ vize sociálně har-
monické společnosti práce),35 je možno vysledovat některé sociálně-prostorové 
atributy stojící v zásadě proti trendům nastupujícím tehdy v oblasti urbánního 
života, jež se výrazněji projevovaly především na úrovni velkoměst (zde jsou 
také nejlépe empiricky zmapovány).

Jedním z důležitých nástrojů, jehož pomocí bylo možno vnést řád do dění 
uvnitř rychle se měnícího urbánního prostoru, bylo městské plánování. Jeho 
ambice se ovšem zdaleka nevyčerpávaly pouze vytyčováním regulačních čar 
a zásahy do struktury městského prostoru či jeho konkrétní materiální sub-
stance. Poté, co roli hlavního městotvorného činitele převzala Baťova továrna 
(tj. přibližně po roce 1923), se město v jejím tahu stalo jakýmsi epistemolo-
gickým staveništěm, na němž se budoval celý nový světonázor s ambicemi na 
ovládnutí totality žité skutečnosti. Po převzetí fordovského modelu s jeho ideou 
vyrobitelného pokroku nastala ve Zlíně éra rýsovacích prken a detailně pro-
pracovaných plánů, kdy se všeobecně věřilo, že se jejich pomocí vtiskne nejen 
městu jako materiální substanci (urbanismus a architektura), ale i městské 
společnosti (fordovské sociální inženýrství) přehlednost a řád, jenž bude pod-
něcovat v každém jednotlivci racionální chování a dosáhne toho, že se chování 
v rozporu s rozumem (resp. řádem produkovaným továrnou) nevyplatí. Z to-
hoto pohledu se tedy baťovský Zlín stal něčím více než jen vzorně plánovaným 
průmyslovým městem, díky zcela mimořádným podmínkám umožňujícím 
nevídaně účinné působení těchto idejí se stal ve středoevropském prostoru jed-
ním z mála skutečně modelových zhmotnění sociálně-prostorových představ 
éry vrcholné industriální modernity reprezentované po stránce technologické 
fordovským výrobním modelem. Provedená rámcová analýza jeho sociálně-
-prostorových proměn proto získává v tomto kontextu pro moderní dějiny měst 
zvláštní relevanci.

35  Baťovský projekt tedy v tomto smyslu výrazně přesáhl obvyklou podnikatelskou snahu 
o vytvoření kolektivní firemní identity spojující a integrující zaměstnance závodu v pří-
kladně kooperující skupinu. Přičemž je nutno vést v patrnosti i skutečnost, že tato urbánní 
vize počítala mimo jiné s poměrně striktní, technologicky determinovanou, ekonomií 
městského prostoru i jeho kalkulovatelným sociálním charakterem.
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Obr. 1: Staré zlínské náměstí s radnicí (stav kolem roku 1920) 36

Obr. 2: Firemní oslava Svátku práce na náměstí Práce – 30. léta

36 Zdroj následujicích fotografií: MZA Brno, SokA Zlín, Fotografický archiv.
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Obr. 3: Pohled na baťovské zahradní čtvrti s rodinnými domky pro zaměstnance ve 
východní části města – 30. léta

Obr. 4: Náměstí Práce s Velkým kinem (budova v popředí) a výškovou budovou Hotelu 
společenský dům – 30. léta
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Zusammenfassung

Auf dem Weg zur idealen Fabrikstadt: Urbanisation und Änderung von der sozialen 
und räumlichen Organisation der Stadt Zlín in den Jahren 1900–1938

Ondřej Ševeček

Die Studie wird auf die Analyse der Umwandlungen von der sozial-räumlichen Organisation 
der Stadt Zlín im Prozess der Urbanisation in ihrer konstitutiven Phase in den Jahren 1900–
1938 abgezielt. Im Laufe der Umwandlung aus der vorweltlichen ländlichen Kleinstadt zu 
dem bedeutenden Industriezentrum verkamen die manchen soziale und räumliche moderni-
sierten Prozesse der Zwischenkriegszeit in Zlín. Zlín war das ganz außerordentliche Beispiel 
vom Fabrikstadtaufbau in den Bedingungen von Zwischenkriegsmitteleuropa, deren die 
sozial-räumliche Anordnung in der bedingungslosen Verbindung mit den Bedürfnissen eines 
dominanten Fabrikgroßunternehmens gestaltet wurde. Der Bata’s Konzern gehörte dabei in 
der Zwischenkriegsära zu den progressivsten Produktionsbetrieben im Kontinentaleuropa, 
und zwar nicht nur im Hinblick auf die Anwendung der modernen Produktionsverfahren, 
sondern auch (und das hauptsächlich) im Hinblick auf die Einführung der fortschrittlichen 
Methoden des modernen Managements und Sozialfürsorge um die Industriearbeiter. Die 
Analyse der sozial-räumlichen Umwandlungen in der Stadt Zlín gewinnt darum in diesem 
Kontext für die Zeitgeschichte der Städte auf die Bedeutung.

(Deutsch von Lenka Králová)
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NOBILITOVANÍPŘÍSLUŠNÍCISLEZSKÉHOZEMSKÉHOSNĚMU
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HANAŠÚSTKOVÁ

Úvod
Období od druhé poloviny 18. do druhé poloviny 19. století je dobou, kdy 
docházelo k postupnému rozkladu stavovsky hierarchizované společnosti 
a vzniku společnosti občanské. Tento proces byl pomalý a ne vždy kontinuální, 
avšak změny způsobené modernizací se ukázaly být neporazitelné. Šlechta 
tak přicházela o svá privilegia, kterých užívala po staletí.1 Rok 1848 byl pro 
země habsburské monarchie ve znamení revoluce, která i přes svou pozdější 
porážku přinesla konec poddanství. Aristokracie již nebyla pozemkovou vrch-
ností – neměla již soudní ani správní pravomoc, zůstávala pouze majitelem 
velkostatků. Přesto však ještě dlouho požívala v očích ostatních vysokou spole-
čenskou prestiž a mnoho dobrých měšťanských rodin, které se vrhly na podni-
kání či věnovaly službě státu toužilo po vstupu mezi tuto elitu. Následující stať 
bude věnována právě příběhům nobilitovaných rodů, které spojuje působení 
některých z jejich členů ve slezském zemském sněmu.

Případ první: Josef Kalchegger von Kalchberg
Rod Kalcheggerů von Kalchberg pocházel z rakouského Štýrska. Původně 
měšťanská rodina z Grazu byla koncem 18. století povýšena do šlechtického 
stavu. Josef Erhard Kalchegger byl v roce 1760 nobilitován a 6. srpna 1763 
jej jako rytíře přijali mezi štýrské stavy s právem zasedat v zemském sněmu.2 
Tato událost bude znamenat o osmdesát let později pro jeho vnuky velké potíže. 
V prosinci 1847 došlo z Grazu do dvorské kanceláře ve Vídni anonymní udání, 

1  Nejnovější studie zabývající se tématem nobilitací v prostředí Rakousko-Uherska např. 
ŽUPANIČ, J.: Cesty k urozenosti. Nová šlechta v Rakousku-Uhersku. In: Český časopis 
historický 104, 2006, č. 2, s. 269–303; TÝŽ: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 
2006. 

2  Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), f. Adels- 
akten, spis Kalchegger von Kalchberg, Josef. 
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které upozorňovalo úřady na nesrovnalosti týkající se rytířského titulu Kal-
cheggerů. Podle dopisu se rodina honosila rytířstvím neprávem, neboť šlech-
tický diplom Josefa Erharda neobsahoval doslovnou zmínku o povýšení do 
stavu rytířského. Tehdejší praxe v některých zemích monarchie nerozlišovala 
(ve druhé polovině 18. století) při vystavování šlechtických diplomů, zda je 
dotyčný povýšen do stavu prostých šlechticů nebo rytířů. Zmatkům se snažil 
zabránit výnos z roku 1753, podle kterého bylo nutné nechat si rytířský stav 
potvrdit, k tomu přibylo 1769 varování úřadů, že nobilitanti povýšení na rytíře, 
z čehož vyplývalo, tak jako na příklad právě ve Štýrsku právo zasedat v zem-
ském sněmu, které se na prosté šlechtice nevztahovalo, mají povinnost zažádat 
dvorskou kancelář o potvrzení. Josef Erhard tak však až do své smrti roku 1778 
neučinil. Zda to bylo z nevědomosti, či se jen chtěl vyhnout placení taxy za 
potvrzení, nezjistíme, tak jako to nezjistili ani jeho potomci. 

Již 1840 bylo učiněno první anonymní udání upozorňující na rozpory 
v udělení titulu. V roce 1841 podal jeden z vnuků Josefa Erharda, právník Josef 
Kalchegger von Kalchberg jménem celé rodiny žádost o dodatečné vystavení 
rytířského diplomu. Rodina si zjevně uvědomovala, že s inkolátem není vše 
v pořádku a rozhodli se proto jednat. Rozběhlo se složité úřední vyšetřování 
a jednání, které nakonec trvalo několik let, než bylo dovedeno do konce, pro 
rodinu ne právě příznivého.

Oficielní vyšetřování se naplno rozeběhlo 3. února 1848. Komise tvořena
představiteli dvorské kanceláře za předsednictví hraběte Inzaghiho rozhodovala 
o žádosti bratrů Josefa a Hermanna Kalchegger von Kalchberg a jejich bratranců 
Rudolfa, Wilhelma a Armanda o ponechání či odebrání rytířského titulu a štýr-
ského inkolátu. Součástí šetření byly i genealogické vývody rodiny od Josefa 
Erharda po výše zmíněné rodinné příslušníky včetně biografických údajů žijí-
cích mužských potomků. Komise posléze rozhodla, že rodina užívala rytířského 
titulu neoprávněně. Vyšetřovatelé se zabývali i pracovními kariérami a záslu-
hami žadatelů a konstatovali, že s výjimkou Josefa Kalcheggera von Kalch- 
berga se ostatní příliš o stát ani o obec nezasloužili. Armand, Wilhelm i Her-
mann přitom dlouhá léta sloužili jako armádní důstojníci.3 Celá věc tedy skon-
čila odebráním rytířského titulu rodině a ponecháním jednoduchého šlechtictví.

Vraťme se ale ještě na chvíli k osobě Josefa von Kalchberga, ten nás 
totiž zajímá ze všeho nejvíce. Jak konstatovala vyšetřovací komise, jednalo se 
o muže nanejvýš zasloužilého. Navíc v pozdějších letech se stal i poslancem 

3  Hermann Kalchegger von Kalchberg během šetření celé záležitosti zemřel v Padově na 
tuberkulózu plic. 
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slezského zemského sněmu. Narodil se v Grazu v rodině velkostatkáře Franze 
von Kalchberga 27. března 1801.4 Jeho mladším bratrem byl rovněž významný 
rakouský politik a státní úředník Franz. Po gymnaziálních a lyceálních studi-
ích v rodném městě, se věnoval estetice, matematice, národnímu hospodářství 
a právům na univerzitách v Grazu a Vídni. Dostalo se mu na nich ideální 
přípravy pro kariéru vysokého panského či státního úředníka 19. století. Po 
získání doktorátu z práv zůstal po nějakou dobu na vídeňské univerzitě, poté 
odešel na Tereziánskou rytířskou akademii, kde byl jmenován řádným profeso-
rem. Byl také soukromým učitelem arcivévodů Albrechta a Karla Ferdinanda. 
Na jaře 1837 odešel do služeb Těšínské komory a dostal se tak poprvé do 
Slezska, které se stalo na dlouho jeho druhým domovem. Popisovat podrobně 
jeho pracovní kariéru by bylo kontraproduktivní, neboť o tom je již dostatečné 
množství informací v různých biografických příručkách.

Pro nás je zajímavý rok 1848, kdy Josef poprvé vstoupil do politiky. Jako 
rakouský patriot a loajální panský úředník nevystoupil sice protirevolučně, svým 
jednáním se ale snažil horké hlavy revolucionářů ochlazovat a jejich často zbrklé 
a nepromyšlené jednání usměrňovat. Uvědomoval si neudržitelnost dosavadních 
poměrů – chudoba poddaných, především bezzemků, doháněla k zoufalství 
a tíha poddanských povinností byla již déle neúnosná. Na druhou stranu se obá-
val komunistických a panslavistických nálad panujících v tehdejším Těšínském 
Slezsku. Stal se poslancem Frankfurtského parlamentu, kde obhajoval existenci 
monarchie a vyslovil se proti zavedení všeobecného hlasovacího práva. Zabýval 
se otázkami vyvázání z robotních povinností a feudálních dávek. V červnu 1849 
jej ministr vnitra Alexander Bach jmenoval ministerským radou a posléze i pre-
zidentem Zemské vyvazovací komise pro Slezsko. V prosinci téhož roku se stal 
místodržícím Horního a Dolního Slezska v Opavě. Z této funkce byl v lednu 
1853 odvolán prý pro příliš liberální politiku a neshody s vojenskými opavskými 
úřady. Stal se místodržitelským viceprezidentem a zastupujícím místodržitelem 
v haličském Lvově. V prosinci 1859 byl poslán do výslužby, aby byl o rok později 
reaktivován a povolán ministrem Antonem von Schmerlingem na ministerstvo 
obchodu nejprve na post sekčního šéfa, posléze správce a nakonec šéfa. 

Při prvních volbách do nově ustanovených zemských sněmů byl zvolen 
poslancem ve Slezsku za okres Frývaldov, a zároveň v Dolním Rakousku 
v okrese Klosterneuburg. Slezský zemský sněm jej také vyslal do Říšské rady, 
kde se zajímal především o problematiku vztahu obcí a šlechtického majetku. 

4  MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L. [red.]: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 6. 
Ostrava 1996, s. 57–58. 
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Do penze odešel, tentokrát již definitivně v roce 1865. Nicméně i nadále zůstal
členem mnoha správních rad, hlavně železničních společností. Byl vyzname-
nán jmenováním c. k. řádným tajným radou, Řádem železné koruny II. třídy. 
Především však byl povýšen do stavu svobodných pánů, stejně jako jeho bratr, 
a tak alespoň této rodové linii byla více než kompenzována ztráta rytířského 
titulu, která ji postihla na konci čtyřicátých let 19. století. Josef von Kalchberg 
zemřel 27. dubna 1882 v Grazu.

Případ druhý: Robert Bayer von Bayersburg
Dnem smutku se stal pro celou vesnici i okolí 12. únor 1912, když zemřel na 
svém sídle majitel hlavnického velkostatku, zemský poslanec za Slezsko, před-
seda a člen mnoha veřejných korporací a spolků Robert Bayer von Bayersburg. 
Zámecký pán, šlechtic von Bayersburg byl ctěn veřejností pro své odborné zna-
losti, hospodářské zkušenosti i noblesní chování, které prozrazovalo aristokrata 
každým coulem. Avšak aristokratické kořeny této rodiny nesahaly nikterak do 
hlubokého dávnověku. Jeho předci nebyli družiníky Karla Velikého ani se 
neúčastnili rytířských turnajů. Historie šlechtictví Bayerů z Bayersburgu sahá 
jen do počátku 19. století. V roce 1812, tedy 100 let před Robertovou smrtí, 
požádal dopisem odeslaným z Prahy jeho děd kapitán Karl Bayer dvorskou 
kancelář o povýšení do stavu šlechtického. Jako důvody této své žádosti uvedl 
dvaatřicet let trvající službu v císařské armádě, v jejichž řadách se zúčastnil 
bezpočtu bitev a ozbrojených šarvátek. Svou vojenskou kariéru začal 1788 
v tureckém tažení, zúčastnil se koaličních válek a protinapoleonských tažení 
1805 a 1809. U Aspernu utrpěl těžké zranění nohy, které přežil, a dokonce 
se vrátil do aktivní služby, byť – jak sám poznamenal – nebyl již nikdy zcela 
zdráv. Ve svém dopise popsal Karl Bayer velmi barvitě všechna svá válečná 
dobrodružství, leckdy až do nejmenších detailů, a jeho příhody by vydaly na 
dobrodružný román. Vzhledem k tomu, že líčení bojových zásluh bylo potvr-
zeno jeho nadřízenými, nezbývá nám než tomuto vyprávění věřit. Zhruba za 
tři roky od sepsání žádosti bylo prosbě vyhověno a 24. dubna 1815 byl kapitán 
Karl Bayer povýšen do stavu šlechtického a to dokonce s odpuštěním taxy. Stal 
se tak šlechticem (Edler) s predikátem von Bayersburg. Jediné, čeho můžeme 
opravdu litovat, je, že v tomto období nebyl ještě úzus žádosti o nobilitaci zcela 
jednotný, a tak na rozdíl od pozdějších takovýchto žádostí, nebylo ve spise nic 
o Karlově původu, místu a datu narození, ani o jeho stavu.5 Můžeme předpo-

5  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Bayer von Bayersburg, Karl.
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kládat, že krátce po obdržení titulu odešel do výslužby (vzhledem k přetrvá-
vajícím zdravotním problémům) a snad někdy v této době se oženil.6 Nakolik 
mohl své nevěstě imponovat jměním, není známo, nevíme nic o jeho rodinném 
původu, či o nějakém významném dědictví, nicméně kapitál ve formě šlechtic-
kého titulu se také počítal. Pro relativně movité měšťanské kruhy byl šlechtický 
titul, byť nového data značným lákadlem, neboť se s ním pojila nemalá spo-
lečenská prestiž, a tak můžeme usoudit, že se Karl oženil s bohatou dědičkou. 
Tak by nám to alespoň naznačovaly osudy jeho potomků. 

Jeho syn August, otec Roberta, se rovněž stal důstojníkem, dotáhl to až na 
hodnost podplukovníka. Dne 11. května 1856 se mu v Budapešti narodil syn 
Robert. Rodina se často stěhovala, až zakotvila trvaleji v Praze. Zde mladý 
Robert vystudoval vyšší reálku a 1873 vstoupil do armády. Po absolvování 
kadetní školy začal sloužit ve 12. dragounském pluku. Sloužil až do roku 1885, 
kdy odešel do rezervy, v různých garnizónách monarchie. V roce 1887 byl 
povýšen do hodnosti rytmistra v záloze.

Po odchodu z aktivní služby se rozhodl věnovat studiu zemědělství, a to 
prakticky na velkostatku hrabat Ledebourů v Duchově. V roce 1886 koupil za 
nemalou sumu 112 000 zlatých statek a zámek ve slezské obci Hlavnice neda-
leko Opavy. V téže době se i oženil, jeho vyvolenou se stala Helena Schreiter 
von Schwarzenfeld (1869–1936) z Nového Sedla u Žatce. Z manželství vzešly 
tři děti – dcery Henriette (* 1888), Alice (* 1889) a syn Franz (1891–1954).7

Robert Bayer von Bayersburg se nevěnoval pouze zemědělskému podni-
kání na svém velkostatku, ale také se angažoval ve veřejném životě obce i země. 
V letech 1891–1894 byl hlavnickým starostou, v této funkci se pokusil inicio-
vat scelení tamních pozemků, avšak narazil na prudký odpor malozemědělců 
v obci. Mezi léty 1898–1912 byl poslancem slezského zemského sněmu ve 
druhé kurii velkostatku. Působil i v opavském okresním silničním výboru, byl 
členem výboru c. k. rakousko-slezské zemědělsko-lesnické společnosti, jejímž 
se stal posléze prezidentem, správním radou Rakousko-slezského pozemko-
vého úvěrního ústavu, členem mnoha zemědělských i jiných spolků. Za zásluhy 
na poli hospodářském, byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy. 

6  Jedná se pouze o spekulaci vycházející z dobové praxe. Založit rodinu bylo pro aktivní-
ho důstojníka finančně velmi náročné. Musel si proto buďto nalézt ženu s dostatečným 
věnem nebo být nějakým jiným způsobem majetkově zaopatřen. Vzhledem k nedostatku 
dalších pramenných informací o Karlovi Bayeru von Bayersburg nezbývá než se zde poku-
sit pouze o rekonstrukci pravděpodobných událostí. 

7  ŠÚSTKOVÁ, H.: Proměna struktury poslanců slezského zemského sněmu v letech 1861 
až 1918. Ostrava 2001, s. 128–129 (rkp. diplomové práce FF OU). 
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Tristní jsou posmrtné osudy tohoto zasloužilého muže. Nejprve bylo jeho 
tělo pochováno v hrobce na opavském městském hřbitově. Když byla dostavěna 
rodinná hrobka v hlavnické Kaplici, ve starším sakrálním objektu, nechal syn 
Franz převézt otcovy pozůstatky právě tam. Poválečné vysídlení sudetských 
Němců, které se týkalo i rodiny von Bayersburgů, znamenalo zkázu celého 
hlavnického velkostatku včetně rodinné hrobky, která byla do devadesátých 
let 20. století opakovaně vykrádána. Ostatky tří členů rodiny zde uložených 
k věčnému odpočinku byly rozházeny po podlaze. V nedávné době (2005) se 
představitelé obce postarali o zpopelnění nyní již neidentifikovatelných ostatků, 
a tak alespoň dodatečně, o jejich pietní uložení. 

Případ třetí: Franz von Hein
Hrdina tohoto příběhu pocházel ze staré opavské měšťanské rodiny poštovního 
kontrolora a inspektora Antona Heina. Franz se narodil v době, kdy rodina 
žila kvůli otcovu zaměstnání v Olomouci. Jeho matka Rosa Anna, roz. Heissig, 
byla již druhou Antonovou chotí. Malý Franz prokazoval už od dětství značnou 
inteligenci i studijní předpoklady, a tak se po gymnáziu zapsal na práva. Za 
svých studentských let působil jako domácí učitel knížete Felixe Lichnowského, 
pozdějšího ultrakonzervativního politika a oběti revolučních událostí 1848.8 
Univerzitu ukončil v Olomouci a po získání doktorátu obojího práva se vydal 
na Jánský Vrch u Javorníku, aby zde nakrátko praktikoval v službách vratislav-
ského biskupa. Posléze z osobních důvodů přesídlil do Opavy, neboť se v roce 
1837 oženil s dcerou opavského lékaře a krajského fyzika Valentinou Rosalií 
Laminet. 

Jeho život plynul ve vyjetých kolejích úspěšného měšťanského advokáta 
působícího v centru provincie a nezdálo se, že by jej mohla očekávat větší 
kariéra než post starosty. Karty osudu však nejen Franzovi zamíchal rok 
1848. Po vydání ústavního patentu v březnu 1848 se Franz Hein stal jedním 
z desetičlenné opavské deputace, která se vydala do Vídně, aby poděkovala 
císaři, studentům a vídeňským občanům za novou svobodu. Zcela zjevně 
musel svým chováním a názory ve Vídni zapůsobit, neboť již o pouhý měsíc 
později byl jmenován zástupcem ústředního výboru pro přípravu rakouského 
říšského sněmu ve Vídni. V Opavě se stal velitelem národní gardy a v nově 
instalovaném slezském veřejném konventu, který byl posílen o zástupce z řad 
měšťanů a rolníků, kde zasedal za městský stav, byl zvolen do výboru o robotě. 
Inicioval požadavek na vytvoření zvláštní slezské zemské správy, zajišťoval se 

8  GEBAUER, J. a kol.: Purkmistři města Opavy. Opava 2001, s. 36–38.
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spolupracovníky, aby volby do Frankfurtského parlamentu proběhly bez zádr-
helů. Když v květnu 1848 propukla revoluce nanovo, postavil se společně s vět-
šinou opavských měšťanů jednoznačně na císařskou stranu. Stal se poslancem 
ústavodárného říšského sněmu ve Vídni, jehož rokování bylo vzhledem k bo-
jům v hlavním městě monarchie přesunuto do moravské Kroměříže. Stal se 
dokonce viceprezidentem sněmu, po rozehnání parlamentu armádou, neupadl 
v nemilost, ale naopak byl opět povolán do Vídně, aby pomáhal s tvorbou obec-
ního zřízení. Po utužení režimu a nastolení tzv. Bachova absolutismu se navrá-
til do Opavy. Již 1849 se stal tamním místostarostou, byl zemským advokátem 
a věnoval se rozvoji své právní kanceláře. Mezi lety 1856–1862 byl opavským 
starostou, zasloužil se o stavební i hospodářský rozvoj města. V roce 1860 
byl povolán za Slezsko do rozmnožené říšské rady a po znovuzavedení ústav-
ního života a obnově zemských zřízení se stal poslancem slezského zemského 
sněmu za opavskou městskou kurii, ve sněmu působil do roku 1866. Zároveň se 
stal poslancem říšské rady, dokonce jejím prvním předsedou. Pak přišel vrchol 
kariéry – jmenování ministrem ve Schmerlingově vládě. 1862–1865 působil 
jako ministr spravedlnosti. V letech 1865–1881 zastával funkci prezidenta 
Vrchního zemského soudu ve Vídni, obdržel titul c. k. tajného rady, 1869 se stal 
doživotním členem panské sněmovny. V roce 1860 jej císař vyznamenal Řádem 
železné koruny III. třídy. To Heina opravňovalo požádat o povýšení do šlech-
tického stavu, což bylo uskutečněno roku 1863, ještě téhož roku se stal rytířem. 
V roce 1871 byl za vynikající zásluhy na poli veřejné správy povýšen do stavu 
dědičných svobodných pánů.9 Již v roce 1859 odkoupil od starého slezského 
šlechtického rodu Sedlnických jejich opavský palác, který používal jako rodinné 
sídlo. Poslední léta života však trávil v Brně, kde také 2. února 1890 skonal.

Případ čtvrtý: Mathias Kasperlik von Teschenfeld
Jméno tohoto muže je dnes spojeno především s jeho historickou prací o slez-
ských dějinách než s jeho funkcí vysokého panského a posléze i státního 
úředníka, za níž byl v roce 1864 povýšen do stavu šlechtického. Narodil se 
24. února 1801 v Dolních Bludovicích v rodině učitele a panského vrchního 
správce Johanna Kasperlika. Kasperlici patřili mezi významné těšínskoslezské 
rody svobodných sedláků. Dá se tedy říci, že náležel i k místní elitě. Mathias 

9  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Hein, Franz von. Jeho nobilitační spis je již ukázkou 
byrokraticky plně formalizovaného aktu, který má jednotnou strukturu a obsahuje řadu 
biografických údajů – místo a rok narození, rodinný původ a stav, školní vzdělání, kariér-
ní postup.
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započal svá gymnaziální studia v Těšíně a pokračoval v nich na příborském 
piaristickém ústavu. Pak odešel do Olomouce a vystudoval tam lyceum, roz-
hodl se věnovat kariéře řádového bratra a vstoupil jako klerik do příborské 
piaristické koleje. Tu však po dvou letech opustil a začal studovat práva na uni-
verzitě ve Vídni. V době studií se stal vychovatelem v rodině vrchního dvor-
ního lovčího hraběte Hoyose von Sprinzensteina, působil zde po devět let. Za 
svých vídeňských studií se přihlásil k německé národnosti, ačkoliv jeho rodina 
byla slovanského původu. Po ukončení práv absolvoval zemědělský kurz, který 
do značné míry ovlivnil jeho další praktické zaměření.

Poté, co 1829 složil soudcovskou zkoušku, stal se správcem statku, justič-
ním a politickým vrchním úředníkem na dolnorakouském panství Ottenstein 
hraběte von Lamberga. Počátkem roku 1839 se vrátil na rodné Těšínsko a stal 
se justiciárem Těšínské komory. Ta jej 1841 jmenovala vrchním správcem pan-
ství Bestwin v Haliči, následovalo panství Želovice nedaleko Znojma. V roce 
1849 se stal zastupujícím ředitelem správy statků Těšínské komory, 1856 byl 
jmenován jejím ředitelem. V letech 1861–1865 zastupoval ve slezském zem-
ském sněmu města Frýdek – Bohumín – Fryštát.

Jako skutečný zemědělský odborník si dobře uvědomoval nutnost moder-
nizace tohoto odvětví v Rakousku. Začal s odvodňováním pozemků Komory 
na Těšínsku, zaváděl nové plodiny, zdokonaloval chov dobytka dovozem kvalit-
ního holandského plemene. V Těšíně nechal vybudovat továrnu na zpracování 
lnu. Jeho pozornosti neušel ani železářský průmysl. Provedl modernizaci arci-
vévodských hutí v Bašce, Ustroni, Karlově Huti a Třinci na Těšínsku, v obcích 
Węgierska Górka a Obszar v Haliči a v Liptovském Hrádku na Slovensku. 
Nechal zalesňovat pastvou zničené horské louky v Beskydech. Právě za tyto 
zásluhy na poli hospodářství a veřejné správy byl 6. srpna 1864 povýšen do 
prostého šlechtického stavu s predikátem von Teschenfeld.10 

Stranou by neměla zůstat ani jeho již avizovaná práce na poli historie. 
Začal se jí věnovat už za svého pobytu na hradě Ottenstein, kde byl pověřen 
uspořádáním archivu hrabat Lambergů, informace nabyté při této příležitosti 
zužitkoval ve spise Hrad Ottenstein a jeho majitelé. Pak již následovala díla 
o slezských dějinách a vlastivědě (Měčislav, vévoda těšínský; K vlastivědě 
vévodství osvětimského a zátorského; Historie města Frýdku). Mathias Kas-
perlik von Teschenfeld zemřel uprostřed práce 29. listopadu 1865 v Těšíně.

10  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Kasperlik von Teschenfeld, Mathias. Část spisu obsahující 
životopisná data se nedochovala, ačkoliv v seznamu je životopis uveden. 
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Případ pátý: Franz von Miller zu Aichholz
Rodina Millerů pocházela z jižního Tyrolska. V žilách jejich příslušníků kolo-
vala německá a italská krev. Nejznámější člen rodiny Josef Maria, významný 
rakouský bankéř a průmyslník, se narodil v roce 1797 Franzi Millerovi a Marii 
Anně rozené Stefenelli von Prenterhof und Hohenmauer. Matka sice pocházela 
z aristokratických kruhů, avšak otcova rodina byla měšťanská. Franz Miller 
provozoval obchod s kůží a železem ve Val di Non.11 Pro další životní osudy 
jeho syna Josefa Marii bylo určující rozhodnutí poslat čtrnáctiletého syna do 
Vídně k provdané sestře. Stalo se tak roku 1811 a Josef Maria začal pracovat 
jako volontér v malém obchodě s drogistickým zbožím. Naskytla se mu zde 
také příležitost konečně se naučit mluvit německy, neboť prozatím vystačil 
s užíváním italštiny nebo tyrolského dialektu pro Vídeňáky jen těžko srozumi-
telného. O něco později vstoupil do firmy Michael Grittner & Co., jedné z nej-
významnějších drogistických firem ve Vídni. Nadaný učeň a posléze příručí se
velice rychle osvědčil a stal se podílníkem firmy. Rokem 1818 však Josef Maria
odešel od Grittnera a vstoupil jako tichý společník do firmy F. G. Öhler. Neměl
sice v té době ještě potřebný kapitál, ale využil půjčky, kterou mu nabídl otec 
ve výši 10 000 zlatých. Započala tak závratná obchodnická a podnikatelská 
kariéra typická pro gründerské období.

V roce 1825 se Josef Maria oženil s jednadvacetiletou Flore d’Heur, půvo-
dem z bohaté belgické patricijské rodiny, která však díky bouřlivým událostem 
napoleonského období o většinu majetku přišla a byla nucena uchýlit se do 
Rakouska.12 Ze svazku vzešlo devět dětí a náš hrdina Franz se narodil jako 
čtvrté dítě 4. září 1831 ve Vídni. 

Rodinný majetek se utěšeně rozrůstal a s ním narůstala i společenská 
prestiž, které se její členové těšili. V roce 1857 zaslal Josef Maria Miller žádost 
o uznání šlechtického titulu na základě údajné příbuznosti s Jacobem von Mil-
lerem, kterého roku 1274 na říšském sjezdu v Mohuči povýšil na rytíře císař 

11  KÜHSCHELM, O.: Vom glanzvollen Aufstieg bis zur „Tragödie alten Reichtums“. 
Familien- und Firmenstrukturen im Haus Miller-Aichholz. In: STEKL, H. [red.]: 
Bürgerliche Familien. Lebenswege im 19. und 20. Jahrhundert. Bürgertum in der 
Habsburgermonarchie VIII. Wien 2000, s. 109–167. Autor zde používá italských ekviva-
lentů jmen Francesco a Giuseppe. 

12  KÜHSCHELM, O.: c. d., s. 112–113.
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Rudolf I. Habsburský.13 Žádost byla vyřízena tím, že byl Josef Maria povýšen 
do jednoduchého šlechtického stavu s predikátem zu Aichholz, v roce 1860 
byl predikát upraven na von Miller zu Aichholz a 1865 byl teď již císařský 
rada a šéf Rakouské národní banky povýšen do dědičného rytířského stavu 
na základě udělení Řádu železné koruny III. třídy za obzvláště významné činy 
na poli hospodářském. Josef Maria se však dožadoval uznání rodiny mezi 
tzv. starou šlechtu. Úřady mu v tomto odmítly vyjít vstříc, neboť podle jejich 
názorů nebyly přiložené genealogické vývody průkazné. Josef Maria však byl 
již předtím uznán za potomka jistého Johannese Millera, který byl roku 1691 
císařským diplomem povýšen do šlechtického stavu s predikátem zu Aichholz, 
odtud tedy rodové přízvisko užívané Josefem Mariou i jeho potomky.

Jeho syn Franz nyní již von Miller zu Aichholz mezitím vystudoval ve 
Vídni gymnázium a na soukromé vysoké škole ve Wiesbadenu chemii u profe-
sora Fresenia. Poté praktikoval u různých chemických firem, aby 1856 vstoupil
do podniku svého otce a jeho společníka Karla Hochstettera – továrny na 
výrobu sody, založené 1851, která se nalézala v malé slezské obci Hrušov neda-
leko Moravské Ostravy. Později zde začal působit i jeho mladší bratr Heinrich.

Franz se přestěhoval do Hrušova, i když nadále často pobýval u rodiny 
ve Vídni. V roce 1866 se stal prvním voleným hrušovským starostou, ovšem 
kvůli velké časové zaneprázdněnosti se této funkce vzdal. V obecních volbách 
1876 byl znovu zvolen a tentokrát starostenský post zastával až do roku 1895. 
V letech 1870–1888 zastupoval opavskou Obchodní a živnostenskou komoru 
ve slezském zemském sněmu. Koncem devadesátých let 19. století se jeho zdra-
votní stav zhoršil a Franz se postupně vzdal všech funkcí. Odstěhoval se trvale 
do Vídně, kde také 17. března 1897 zemřel.

Případ šestý: Johann Demel von Elswehr
Příběh Johanna Demela von Elswehr jakoby potvrzoval již tolikrát vyřčené 
klišé junge Revolutionäre, alte Hofräte. Náš hrdina se narodil v patricijské 
těšínské rodině 29. března 1825. Jeho otec Anton Josef Kajetan byl advokátem. 
V rodném městě absolvoval Johann obecní školu i gymnázium, na kterém 1842 

13  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Miller von Aichholz zu, Josef Maria a August. Žádost 
doprovázejí bohaté genealogické rešerše dokazující příbuznost Jacoba von Millera a ro-
diny Millerů. Jeho syn August pokračoval v otcovském úsilí a i on se snažil prokázat 
starobylost rodu Millerů. Roku 1885 se odvolával na příbuznost se švýcarskou šlechtou 
von Millerů a hrabat Mülinenů, předložené genealogické rešerše byly dovedeny až do 
roku 972. Spis se táhne do roku 1908, kdy došlo k soudní při mezi skutečnými hrabaty 
von Mülinen – německými státními příslušníky a Augustem von Miller zu Aichholz.
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složil zkoušku dospělosti. Pak se vydal do Vídně, aby se na tamní univerzitě 
zapsal na práva, jejichž studium ukončil roku 1847.14 Od tohoto roku pracoval 
jako koncipista v otcovské těšínské advokátní kanceláři. Ihned po vypuknutí 
březnové revoluce 1848 se odebral do Vídně a bojoval na barikádách. Ve 
volbách do Frankfurtského parlamentu byl zvolen poslancem. Ve sněmu se 
přihlásil k demokratické levici vedené Robertem Blumem a podpořil tzv. vel-
koněmeckou koalici. Po rozpuštění Frankfurtského parlamentu se stal členem 
jakéhosi zbytkového sněmu ve Stuttgartu. Po definitivní porážce revoluce 1849
bylo rakouskými úřady jeho chování shledáno protirakouským a Johann raději 
z obav před perzekucemi žil po nějakou dobu v Drážďanech pod falešným 
jménem. V roce 1850 byl omilostněn, obhájil doktorát z obojího práva, a poté 
odešel do Bílska. Zde však byl postaven pod policejní kuratelu a úředně mu 
bylo zabráněno vykonávat samostatnou advokátní praxi. V roce 1861 se vrátil 
do Těšína, tentýž rok jej občané zvolili svým starostou a uspěl i při volbách 
do slezského zemského sněmu, ve kterém zastupoval až do své smrti 1892 
městskou kurii Těšín. Zemský sněm jej delegoval i do poslanecké sněmovny 
říšské rady ve Vídni a poslancem tohoto vrcholného politického shromáždění 
monarchie zůstal rovněž až do své smrti.

V roce 1866 došlo k události, která posléze znamenala pro rod Demelů 
vzestup ve společenském žebříčku. Při pruském vpádu do Slezska se Johannu 
Demelovi podařilo s invazním vojskem vyjednat změkčení kontribucí uvale-
ných na Těšín a navíc zachránil důležitý komunikační bod – železniční most 
přes Olši – před zničením. Avšak v řadách rakouské armády mu tento akt na 
oblíbenosti nepřidal, neboť zachování mostu na konec pomáhalo k hladšímu 
zásobování nepřátelského vojska, a bylo poukazováno i na Demelovo údajně 
velkoněmecké smýšlení. Záležitost byla nakonec urovnána ve prospěch Johanna 
Demela a ten byl dokonce v roce 1867 na základě udělení Řádu železné koruny 
III. třídy povýšen do dědičného rytířského stavu s predikátem von Elswehr.15 

Johann Demel se oženil dvakrát. Poprvé si vzal dceru evangelického 
pastora Franzisku Klapsiu, se kterou uzavřel sňatek 2. února 1853 v Bílsku. 
Narodili se jim tři synové. Po její smrti (1879), žil Johann po nějakou dobu sám 
se svými dětmi, ale 8. února 1885 uzavřel sňatek nový s Herminou Theresií 
Friedrich, která byla o čtyřicet let mladší. Z tohoto manželství pocházel jediný 

14  Anhang zu der Sammlung der Beschlüsse des schlesischen Landtages I. und II. Teil 
I. – XXXIX. Session, Jahr 1861–1902. Troppau 1905, s. 24–25.

15  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Demel von Elswehr, Johann. 



274

syn. Životní cesta Johanna Demela von Elswehr se uzavřela 15. září 1892 
v Opavě, kde zemřel náhle při zasedání zemského sněmu.

Případ sedmý: Adolf Gurniak von Schreibendorf
Gurniakové patřili mezi významné protestantské rody svobodných statkářů 
na Těšínsku. V průběhu první poloviny 19. století se jejich představitelé stali 
i důležitými podnikateli v zemědělství a v průmyslu souvisejícímu s tímto 
odvětvím. Adolfův otec Johann Gurniak byl nejenom velkostatkářem, ale 
v době prospektorského boomu začal v Orlové působit i jako důlní podnikatel. 
Syn Adolf se mu narodil 15. června 1826 v Těšíně. Zde absolvoval základní 
i gymnaziální studia, po nich se věnoval právněpolitickým studiím na vídeňské 
univerzitě. V roce 1855 zemřel Johann Gurniak a jeho významný pozemkový 
i průmyslový majetek byl rozdělen mezi děti. Adolfovi připadl deskový statek 
Dolní Tošanovice. 

Podobně jako jeho otec a předtím i děd se pustil do modernizace hospo-
daření na svém majetku. Zřídil cukrovar, lihovar a sýrárnu. Započal s drenážo-
váním pozemků a zabýval se i ovocnářstvím. Dolní Tošanovice prodal v roce 
1867 knížeti Jerzymu Czartoryskému a ještě týž rok koupil zanedbaný haličský 
velkostatek Wielka Poruba a Lazy od knížete Vinzenze Bobrovského. Pokusil 
se konsolidovat hospodářskou situaci, ovšem o tři roky později statek prodal 
a koupil nový, v haličských Źylowicích, kde také v roce 1881 zemřel. Mimo 
podnikatelské a hospodářské aktivity vyvíjel svou činnost i na poli komunální 
politiky jako člen těšínského okresního silničního výboru a obecního výboru 
v Dolních Tošanovicích. Mimoto v letech 1861–1869 zasedal ve slezském zem-
ském sněmu za I. kurii velkostatku a byl členem opavské Obchodní a živnos-
tenské komory.

V roce 1868 požádal dvorskou kancelář o povýšení do šlechtického stavu. 
Co ho k tomu vedlo? V jeho případě se nejednalo o žádost na základě udělení 
některého řádu, který by toto umožňoval. Adolf Gurniak se ve svém dopise 
odvolával na údajné povýšení svého otce císařem Ferdinandem I. (V.), které 
podle jeho osobního názoru bylo prokázáno tím, že Johann Gurniak byl maji-
telem hned dvou deskových statků (Dolní Tošanovice ve Slezsku a Pisarzowice 
v Haliči). Kancelář provedla šetření, avšak konstatovala, že v jejich aktovém 
materiálu se doklad podobného charakteru nenalézá.16 Dále se Adolf odvo-
lával na starou rodinnou tradici, která hovořila o šlechtickém původu rodiny, 

16  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Gurniak, Adolf von Schreibendorf. 
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přičemž listiny dokazující tuto skutečnost se během staletí ztratily. Dvorská 
kancelář při svém rozhodování příliš nebrala v potaz Adolfovy domněnky ani 
rodinné vypravování a zaměřila se při svém posuzování především na jeho 
skutky na poli hospodářském a veřejném. A nakonec rozhodla, aby byl Adolf 
Gurniak skutečně povýšen do dědičného šlechtického stavu s přídomkem von 
Schreibendorf. Po zaplacení stanovené taxy mu byl 14. ledna 1869 vyhotoven 
šlechtický diplom. 

Případ osmý: Martin Woytech von Willfest 
Příkladem naprosto loajálního rakouského občana a vzorného úředníka je 
rozhodně osobnost Martina Woytecha. Narodil se 11. listopadu 1806 v movité 
selské rodině Valentina Woytecha a jeho ženy Mariany v hanáckých Tvoro-
vicích nedaleko Prostějova.17 Byl prvním z dvanácti dětí, rodiče jej dali na 
studia do Kroměříže, pak se věnoval studiím práv a filozofie ve Vídni. Soudní
praxi nastoupil v roce 1831 na těšínském magistrátu, koncem roku 1832 se 
stal justičním praktikantem Těšínské komory, zde byl pověřen (1834) činnosti 
v rozhraničovací a regulační komisi pro pozemkové knihy. 1840 byl jmeno-
ván okresním politickým správcem pro Jablunkov, kde se seznámil i se svou 
budoucí ženou Paulinou Obratschay, statkářskou dcerkou z Jaškovic, a ještě 
téhož roku spolu uzavřeli sňatek.18 Posléze byl Woytech přeložen jako arci-
vévodský vrchní úředník a správce do Frýdku. Jeho kariéra se odvíjela podle 
všeobecně platných norem a Martin Woytech prokazoval během své služby 
nadřízeným, že má výborné organizační schopnosti i cit pro jednání s lidmi. 
Když proto v roce 1846 vypukly na komorních statcích v Haliči lidové nepo-
koje, nebylo divu, že byl na místo povolán právě Woytech, aby celou situaci 
pokud možno bez použití násilí uklidnil. Jeho působištěm se tak stal Źywiec, 
kde setrval i s rodinou po celá tři léta. Tehdy byl dekretem ministerstva spra-
vedlnosti ustanoven stálým členem nově zřízené komise pro zavádění státních 
soudů. Pro své výborné praktické znalosti byl jmenován zemským soudním 
radou pro Moravu a Slezsko. Dá se říci, že rok 1849 byl pro jeho kariéru 
velmi důležitý a plný nových povýšení a funkcí, neboť kromě výše jmenova-
ných titulů byl ještě v prosinci jmenován okresním těšínským hejtmanem I. 

17  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Woytech, Martin von Willfest. On sám ve svém životo-
pise uvádí, že jeho rodiče byli chudí a že se již na gymnáziu udržoval dáváním kondicí. 
Pocházel však z bohatého zemědělského kraje, otec byl majitelem rozsáhlé selské used-
losti, na druhou stranu byl z dvanácti dětí. 

18  GEBAUER, J. a kol.: c. d., s. 44–46.
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třídy. Když v roce 1854 došlo ke vzniku slezské zemské vlády, byl jmenován 
jejím radou a 1865 místodržitelským radou. Stal se také poslancem slezského 
zemského sněmu, působil zde však jen jako náhradník v letech 1868–1869, 
když zastupoval zájmy městské kurie Frýdek – Bohumín – Fryštát. Současně se 
přestěhoval z Těšínska do Opavy, kde se ihned zapojil do komunální politiky. 
Mezi léty 1869–1882 zasedal v tamním zastupitelstvu a 1873–1882 dokonce 
zastával post opavského starosty. Vzhledem ke svému věku se v roce 1882 stáhl 
do ústraní. 

Za své služby byl vyznamenán roku 1859 rytířským křížem Řádu Fran-
tiška Josefa, 1876 čestným občanstvím města Opavy, 1881 udělením Řádu 
železné koruny III. třídy. V roce 1869 požádal dvorskou kancelář o povýšení 
do šlechtického stavu, čemuž bylo pro jeho zásluhy na poli veřejné služby, ve 
které prokázal neochvějnou věrnost panovníkovi i říši, vyhověno. V roce 1882 
byl na základě udělení Řádu železné koruny III. třídy povýšen do dědičného 
stavu rytířského. Oba dva jeho synové byli v této době již mrtvi a šlechtický 
titul tak přešel na vnuky a vnučky. Sám Martin Woytech von Willfest se dožil 
požehnaného věku jednadevadesáti let. Zemřel v Opavě 22. února 1898.

Případ devátý: Ferdinand Pohl von Schleswald
Dá se říci, že všechny předchozí osobnosti měly některé společné rysy, mini-
málně rodinný původ nobilitantů vykazoval mnohé podobnosti. Jednalo se 
o syny středostavovských městských či venkovských rodin. Ne tak u Ferdi-
nanda Pohla, jeho životní příběh se všem ostatním zcela vymyká. Narodil se 
21. května 1843 ve Zlatých Horách v rodině chudého tkalce Eduarda Pohla 
a Sophie, rozené Neupert. Majetkové poměry byly neradostné, Pohlové patřili 
mezi obecní chudé. Malý Ferdinand navíc záhy osiřel a jeho opatrovníkem se 
stal Franz Neugebauer, rovněž nemajetný tkadlec. Povinnou školní docházku 
absolvoval v místě bydliště, již tam vykazoval neobyčejnou inteligenci a na-
dání, kterého si povšimli učitelé i farář. Avšak na další studia nebylo vzhle-
dem k naprosté nemajetnosti Ferdinandově i jeho opatrovníků ani pomyšlení. 
Vyučil se tedy otcovskému řemeslu a roku 1856 se stal tkalcovským tovary-
šem. Tehdy však došlo k události, která ovlivnila celý jeho život. Podařilo 
se mu získat stipendium na těšínském katolickém gymnáziu, kam nastoupil 
do primy ve školním roce 1856–1857. Školní vysvědčení z této doby, které 
s dojemnou péči uchovával, a které se dodnes dochovaly v jeho písemné pozů-
stalosti, dokládají neobyčejnou píli i nadání.19 Téměř ve všech předmětech byl  

19  ÖStA, AVA, f. Nachlass Dr. Ferdinand Pohl, k. 1.
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klasifikován výborně a při maturitě v roce 1864 mu byly ústní zkoušky z ně-
kterých předmětů pro jeho neustálý vynikající prospěch odpuštěny. V září ještě 
vykonal doplňující zkoušku z francouzštiny. Rozhodl se i přes stále nepříznivé 
ekonomické podmínky pokračovat v dalším studiu a zapsal se na vídeňské 
univerzitě na práva, která absolvoval v letech 1864–1868. Poté následovala 
dvouletá soudní praxe ve Vídni. V letech 1870–1875 působil jako advokátní 
koncipient ve vídeňské kanceláři dr. Edmunda Kolbeho. Po úspěšném vyko-
nání předepsaných advokátských zkoušek v září 1875 se nechal zapsat do dol-
norakouské advokátní komory a otevřel si ve Vídni vlastní praxi. Byl činným 
v mnoha zájmových spolcích, na příklad od roku 1874 byl správním radou I. 
všeobecného spolku úředníků, ve funkci zůstal celých 20 let. Významně se 
angažoval ve Spolku rakouských Slezanů ve Vídni, v jehož čele stál od roku 
1879. Podporoval především nemajetné studenty ze Slezska. Zájem o svou 
domovinu neztratil nikdy. I v době svého vídeňského působení kandidoval 
do slezského zemského sněmu za městskou kurii Jeseník – Javorník – Zlaté 
Hory – Žulová – Vidnava a působil v tomto zákonodárném sboru v letech 1885 
až 1918. V červenci 1882 se v javornickém farním kostele oženil. Jeho vyvo-
lenou se stala dcera nájemce javornického pivovaru Sophie Müllschitzki. Z to-
hoto svazku vzešel jeden syn a dvě dcery.

V průběhu roku 1903 obdržel dr. Pohl nabídku z ředitelství komorních 
statků vratislavského biskupa v Javorníku, aby se stal jejím právním zástup-
cem. Podmínkou však bylo vzdát se vlastní praxe a odstěhovat se do Javorníku. 
Práce totiž byla natolik náročná, že si vyžadovala jeho trvalou přítomnost. 
Podmínky však byly zřejmě dostatečně motivující, takže v prosinci téhož roku 
uzavřel vídeňskou praxi a přestěhoval se i s rodinou do Javorníku. Zde na 
něj čekal služební byt a další požitky plynoucí z nového postavení. Již o dva 
roky později byl po penzionování dosavadního ředitele komorních statků 
jmenován na jeho místo, pozici právního zástupce po něm převzal syn Ernest 
Ferdinand. Ve své nové funkci si počínal velmi dobře, jak o tom svědčí mnohá 
vyznamenání i oficielní pochvaly ze strany vratislavského biskupa Koppa. Již
před vstupem do služeb javornické komory byl vyznamenán Řádem železné 
koruny III. třídy (1901), v roce 1908 byl jmenován komturem Řádu Františka 
Josefa a 1911 obdržel saský Albrechtův řád II. třídy. V roce 1913 si zažádal 
na základě vyznamenání Řádem železné koruny o povýšení do šlechtického 
stavu a 13. listopadu téhož roku byl skutečně povýšen dědičně na šlechtice von 
Schleswald.

V době I. světové války se zasloužil o to, aby pracovní a životní pod-
mínky komorních zaměstnanců, především z řad dělníků, nebyly zhoršovány 
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špatnou ekonomickou situací. Zvýšil jejich mzdy a snažil se je podporovat 
i potravinami. Na svém místě zůstal i po vzniku Československa. V roce 1921 
však požádal tehdejšího vratislavského biskupa dr. Bertrama o penzionování, 
vzhledem ke svému stáří a špatnému zdravotnímu stavu se necítil být dosta-
tečně silný setrvat ve funkci i nadále. Bylo mu vyhověno a odešel s roční penzí 
ve výši 43 500 korun československých. Společně se ženou se přestěhovali do 
Opavy, kde 5. června 1924 zemřel na následky mozkové mrtvice.

Případ desátý: Heinrich von Janotta
Syn opavského cukrovarníka Josefa Janotty a Theresie Heinz se stal posled-
ním z nobilitovaných poslanců a vlastně i jedním z posledních nobilitantů 
v Rakousku-Uhersku vůbec.20 Narodil se 18. dubna 1856 v Opavě do dobře 
situované podnikatelské rodiny. V rodném městě vystudoval gymnázium, poté 
se věnoval vysokoškolskému studiu na Vysoké škole technické ve Vídni. Po 
absolutoriu byl odveden do armády, povinnou vojenskou službu vykonal u pol-
ního dělostřelectva. Po návratu v roce 1880 začal pracovat v Opavské rafinerii
cukru, a. s., jejímž ředitelem se v průběhu let stal. Angažoval se v celé řadě 
jiných firem – byl správním radou Braneckých železáren, místopředsedou
akciové společnosti Továrna na tkalcovské stavy a stroje v Opavě, správním 
radou Společnosti moravských cukrovarů v Olomouci atd.21 Působil rovněž 
v mnoha peněžních ústavech, zastával kupříkladu post druhého zástupce 
ředitele Rakousko-slezského pozemkového úvěrového ústavu, byl správním 
radou a posléze zástupcem ředitele Komerčního úvěrního ústavu pro Slezsko. 
Heinricha Janottu považovali jeho současníci za ekonomického odborníka par 
excellence a jako takový byl členem mnoha regionálních i celoříšských zájmo-
vých sdružení podnikatelů. V roce 1884 byl jmenován do výboru Ústředního 
spolku pro cukrovarnický průmysl rakousko-uherské monarchie a 1890 se stal 
členem Společnosti rakousko-uherských rafinerií cukru. V roce 1894 vstoupil
do opavské Obchodní a živnostenské komory, jejímž místopředsedou (1897) 
a od roku 1905 předsedou byl. Tuto významnou hospodářskou korporaci také 
v letech 1897–1918 zastupoval ve slezském zemském sněmu.

Mimoto se Heinrich Janotta angažoval ve spolcích kulturního a politic-
kého charakteru. Od roku 1897 působil ve funkci místopředsedy kuratoria 
Muzea Františka Josefa pro umění a řemesla v Opavě, působil v Německém 

20  ÖStA, AVA, f. Adelsakten, spis Janotta, Heinrich von.
21  MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L. [red.]: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. 

Ostrava 1996, s. 50. 
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pokrokovém spolku, byl členem rakouského Červeného kříže. Byl několikrát 
vyznamenán domácími i zahraničními řády – Řádem Františka Josefa (1900), 
Řádem železné koruny III. třídy (1906), bulharským Řádem sv. Alexandra.

Heinrich nerezignoval ani na rodinný život. 12. května 1881 se v Brně 
oženil s Marianne Franziskou Krachhardt. Sňatek byl uzavřen podle protes-
tantského ritu. Již o rok později se narodil první syn Ernst August, po něm 
následovali ještě jeden syn a dcera. Rodina se usadila na zámku ve Stěbořicích, 
který patřil Heinrichovu staršímu bratru, hudebnímu skladateli Hugo Janottovi, 
který jim sídlo včetně deskového statku odprodal v roce 1904.

V době I. světové války se Heinrich zasloužil nejen o rozvoj válečného 
hospodářství, ale jako člen Červeného kříže vyvíjel činnost rovněž na poli 
humanitární péče o raněné a zmrzačené vojáky a jejich rodiny. Za tuto svou 
angažovanost v hospodářském životě a humanitní péči byl císařem Karlem 
I. jmenován do dědičného šlechtického stavu. Celá procedura zakončená 
vydáním šlechtického diplomu byla ukončena až v březnu 1919, tedy téměř 
pět měsíců po rozpadu Rakousko-Uherska, avšak byrokratická mašinérie se 
takovou maličkostí nedala vyvést z rovnováhy. Po vzniku Československa 
se Heinrich nejen kvůli změněným politickým podmínkám, ale i vzhledem 
k věku stahoval do ústraní. Žil na svém zámku ve Stěbořicích nedaleko Opavy, 
kde zemřel 12. května 1944 v opatrování dcery.

Závěr
Mezi lety 1861–1918 se v lavicích slezského zemského sněmu vystřídalo na 
161 poslanců. Z tohoto počtu patřilo 28 k tzv. staré šlechtě, 12 poslanců buďto 
pocházelo z nově povýšených šlechtických rodin nebo bylo mezi aristokracii 
povýšeno.22 Jména dvou údajných nobilitovaných poslanců se bohužel nepo-
dařilo v materiálech nalézt. O zbývajících 10 případech můžeme konstatovat 
následující fakta. V sedmi případech byl za zásluhy povýšen do šlechtického 
stavu sám poslanec, ve zbývajících třech případech byla rodina nobilitována 
v předcházející generaci/generacích.

22  Podle příručky Zemského statistického úřadu slezského Anhang zu der Sammlung… 
patřilo mezi nobilitované dvanáct poslanců. Mimo osobnosti popsané v tomto příspěvku 
se ještě jednalo o dr. Carla Wilhelma Dietricha a dr. Maxe Mengera. Jejich nobilitační 
spisy se však nepodařilo dohledat a nejsou uvedeni ani ve standardní příručce k této 
problematice FRANK-DÖFERING, P.: Adels-Lexikon des österreichischen Kaisertums 
1804–1918. Wien 1989.



280

Důvody udělení šlechtictví byly různorodé. V jednom případě to bylo 
za vojenské zásluhy (Bayer von Bayersburg), v pěti případech bylo šlechtic-
tví uděleno za zásluhy na poli státní, patrimoniální správy respektive obecní 
samosprávy (Kalchegger von Kalchberg, von Hein, Kasperlik von Teschenfeld, 
Woytech von Willfest, Demel von Elswehr), ve čtyřech případech se jednalo 
o zásluhy hospodářské (von Miller zu Aichholz, Gurniak von Schreibendorf, 
Pohl von Schleswald, von Janotta).

Pět poslanců bylo povýšeno do jednoduchého šlechtického stavu, čtyři byli 
přes jednoduchý šlechtický stav povýšeni do stavu rytířského, a to na základě 
udělení Řádu železné koruny III. třídy. Poslanec Franz von Hein byl jako jediný 
povýšen nejprve do stavu rytířského (na základě udělení Řádu železné koruny) 
a později za další zásluhy nobilitován jako svobodný pán.

Obr. 1:  
Josef Kalchegger von Kalchberg

Obr. 2: 
Robert Bayer von Bayersburg



281

Obr. 3: 
Franz von Hein

Obr. 4: 
Mathias Kasperlik von Teschenfeld

Obr. 5: 
Franz von Miller zu Aichholz

Obr. 6: 
Johann Demel von Elswehr
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Obr. 7: 
Adolf Gurniak von Schreibendorf

Obr. 8: 
Matrin Woytek von Willfest

Obr. 9: 
Ferdinand Pohl von Schleswald

Obr. 10: 
Heinrich von Janotta
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Zusammenfassung

Nobilitierte Angehörigen des schlesischen Landtages in den Jahren 1861–1918

Hana Šústková

Das Thema vom diesen Aufsatz ist die Lebensgeschichten der 10 nobilitierten 
Abgeordneten des schlesischen Landtages zu schildern. Sie alle waren Repräsentanten eines 
Trends – durch Erhöhung in den Adelsstand das hohe Ansehen zu geniessen obwohl es keinen 
wirklichen Sinn mehr hatte. Jetzt war es nur eine Frage vom gesellschaftlichen Prestige.

Ursprünglich stammten sie aus den bürgerlichen oder bäuerlichen Familien. Die 
Einzelmitglieder oder ihre Vorfahren wurden in der Zeit von der 2. Hälfte des 18. bis ersten 
Jahren des 20. Jahrhunderts in den Adelsstand aufgrund verschiedener Verdienste erhoben. 
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