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Protective associations represent a specific manifestation of nationalism of the latter half of 
the 19th century and the beginning of the 20th century. The first associations of this type were 
being established primarily in the German-speaking environment within the Czech lands. 
The National Union for Southwest Moravia and the National Union of Pošumaví made it 
their goal to care for Czech communities on the ethnic border from the Czech-majority town 
of Plzeň to German-dominated Brno. Like their earlier German counterparts, they strived 
to advance minority education and culture. They sent journals and material as well as finan-
cial help to the threatened areas to reinforce the national consciousness of the local popu-
lation. The activity of protective associations should not only be interpreted by judging the 
organisation as a whole; regional differences should also be respected.
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Stav výzkumu 

Nárok bránit svou kulturu a jazyk znamenal pro některé obyvatele Předlitavska v druhé 
polovině devatenáctého století jedno ze základních občanských práv, které bezděky pod-
pořila neoktrojovaná konstituce z šedesátých let devatenáctého století poskytující obyva-
telům Rakouska-Uherska spolkové právo. 

Spolčování patří k základním charakteristikám německého kulturního prostředí. Ne ná-
hodou se koncept obrany národních hodnot na základě společné organizace poprvé plně 
rozvinul v takovém klimatu.1 Německé obranné spolky vznikaly nejen v českých zemích, 

1 Schulverein, jeden z prvních obranných čili ochranných spolků, byl založen 2. července 1880 ve Vídni jako spo-
lek pro podporu německého soukromého školství s působností zahrnující i české země. Český protějšek Schul-
vereinu – Ústřední matice školská (ÚMŠ) – vznikl ve stejném roce. V českých poměrech představovaly nejčastější 
formu ochranných spolků vedle odborů matice školské jednoty. Z iniciativy říšského poslance Josefa Taschka se 
ustavil Böhmerwaldbund (Německý pošumavský svaz) 27. dubna 1884. Českou obdobou Böhmerwaldbundu se ve 
stejném roce stala Národní jednota pošumavská. Největší český ochranný spolek –Národní jednota severočeská –  
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ale doprovází německé minority i v Haliči, Bukovině a dnešním slovinsko-rakouském 
jazykovém pomezí.2 Idea specifického národního spolku splňovala zvláštní požadavky 
i německé menšiny v pruské části Polska, která se cítila ohrožena kompromisní politikou 
kancléře Leona Capriviho. Její Ostmarkverein (též HaKaTa) měl bránit polonizaci ger-
mánského obyvatelstva. Podobný spolek Südmark se utvořil v roce 1889 také na jazykové 
hranici jižního Rakouska s působností pro Korutany, Kraňsko, Štýrsko a pobřežní část 
dnešního Slovinska. Jeho hlavní činnost směřovala k hospodářskému povznesení přítom-
ného germánského obyvatelstva a stejně jako u Ostmarku ke zvyšování jeho populace za-
kupováním usedlostí a usazováním německých kolonistů mezi přítomné slovanské oby-
vatelstvo: Der Südmark wäre nur die Besiedlung und das Kreditwesen (Raiffei senkassen, 
Spar- und Vorschussvereine) vorzubehalten.3 Právě Südmark a Ostmark poskytují řadu 
materiálu ke komparaci s českým prostředím, kdy se proti sobě vymezovalo slovanské 
etnikum a německá majorita nebo minorita. Také v Čechách a na Moravě se postupně 
utvořilo několik obranných jednot.

Metoda a základní literatura k tématu

Zabývat se konkrétními projevy nacionalismu obranných spolků znamená definovat je-
jich činnost v dané lokalitě a vymezit všechny sféry aktivit jak po stránce komparace s dal-
šími ochrannými spolky na obou stranách jazykové hranice, tak uvnitř vlastní organizace. 
Elementární terminologii výzkumu ochranných spolků vymezuje práce Pietera Judsona.4 
Prochází ekonomickou, politickou, kulturní, sociální a školskou politikou ochranných 
spolků v jižních Čechách. Myšlenka uměle vyvolaného konfliktu na jazykové hranici, 
jeho podněcování z českého a německého zázemí formou zakládání menšinových škol, 
materiální a finanční pomocí nebo podporou turistiky a liknavost a tolerance národnost-
ních třenic ze strany státu určovala podle jeho názoru základní rysy vývoje etnických po-
měrů v českých zemích. Jeho pohled daný zejména studiem pramenů centrálního vedení 
ochranných spolků zdůrazňuje jednotnou ideologii celého spolku bez zásadnějších regio-
nálních diferencí. 

Menšinovému školství v českých zemích od přelomu století a v meziválečném Česko-
slovensku se věnuje významné dílo historičky Tary Zahry s názvem Kidnapped Souls.5 
Autorka potvrzuje Judsonův závěr o vnesení nacionálního rozporu. Umělá nacionalizace 
školství, praktiky české i německé strany v podobě zakládání menšinových škol a uplácení 
rodičů, důležitá role vzdělanostních elit a neutralita státu v tomto procesu se také odráží 
v činnosti obou ochranných spolků a udává základní rámec jejich školské činnosti. Její 

se ustavila o rok později, stejně jako Národní jednota pro východní Moravu. Mozaiku ochranných spolků na 
Moravě doplnila v roce 1886 Národní jednota pro jihozápadní Moravu. Na německé straně působil Bund der 
Deutschen Nordmährens a Bund der Deutschen Südmährens. Podobnou strukturu vytvořil v Čechách Bund 
der Deutschen in Böhmen. V roce 1903 vznikla Národní rada jako centrální koordinátor snah českých jednot.
2 Bund der Deutschen in Bukowina vznikl v roce 1897. O osm let později ho následovaly podobné spolky Bund 
der Deutschen in Niederösterreich (1905) a Tiroler Volksbund (1905). Nejmladší „Bund“ vytvořila německá mi-
norita v Haliči pod názvem Bund der Deutschen in Galizien (1907).
3 FISCHREDER, Martin: Die Zukunft unserer Südmark. Der getreue Erkart : Monatschrift für die Gesamtinte-
ressen deutscher Schutzarbeit, 7, 1909, s. 410.
4 JUDSON, Pieter M.: Guardians of the Nation : Activists On the Language Frontier of Imperial Austria. London 2006.
5 ZAHRA, Tara: Kidnapped Souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands 
1900–1948. Ithaca 2008.
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hledisko opět vychází z centrálního modelu správy nacionálních záležitostí a shrnuje zá-
kladní charakteristiky menšinového školství.

Tematiku ochranných spolků začlenil do evropského rámce sborník Schutzvereine in 
Ostmitteleuropa.6 Příspěvky Tary Zahry7 a Jitky Balcerové8 se týkají českého prostředí do 
roku 1918. Obraz jejich rozvoje v Rakousku-Uhersku, Německu, Poznaňsku nebo Rusku 
zdůrazňuje důležitost německého kulturního klimatu jako prvotního zázemí pro rozvoj 
organizací tohoto typu a jejich přenos na druhou stranu jazykové hranice. 

O hospodářském nacionalismu, ideologickém směru ovlivňujícím ekonomickou čin-
nost ochranných spolků, referuje sborník Eduarda Kubů a Helgy Schultzové9 a Oľgy Šra-
jerové.10 Ukazují různé evropské podoby tohoto trendu, který vychází z ekonomického 
vývoje devatenáctého a dvacátého století, nacionalismu a agrarismu. Příspěvky Alice Tei-
chové,11 Catherine Albrecht12 a zejména Eduarda Kubů, Jiřího Novotného a Jiřího Šoušy13 
ukazují jeho formu v českých zemích, která se u obranných jednot projevovala hlavně 
v podpoře zemědělství a regionálního průmyslu. Definici nacionalismu podává v úvodu 
své práce o Hansi Kudlichovi Pavel Kladiwa.14 Důležitá myšlenka o relativitě pojmu národ 
a přizpůsobení jednomu či druhého konceptu koresponduje s názorem Tary Zahry o od-
lišném pochopení českými a německými nacionalisty. Základní vymezení pojmu národ 
a nacionalismus a změny pojetí těchto termínů poskytuje práce Miroslava Hrocha.15 Jeho 
typologie a tři fáze vývoje národních hnutí v Evropě od učeneckého zaujetí k masovému 
hnutí a vztah státu k různým formám národních hnutí poskytuje teoretický rámec i tema-
tice ochranných spolků, zejména pak identifikace příslušníka národa na základě mateřské 
řeči a ideová konstrukce historického práva české svébytnosti. 

Sekulární tendence českého nacionalismu zachycuje sborník Národ místo boha. Jiří Rak 
v úvodu16 vysvětluje základní myšlenku o zbožšťování národních symbolů a sekulárních 
směrech českého nacionalismu. Tuto problematiku lze pro tematiku ochranných spolků 

6 HASLINGER, Peter (Hg.): Schutzvereine in Ostmitteleuropa : Vereinswesen, Sprachenkonflikte und Dynami-
ken nationaler Mobilisierung 1860–1939. Marburg 2009.
7 ZAHRA, Tara: From Christmas Gifts to Orphan’s Pensions : How Nationalist Associations Created the Wel-
fare State in the Bohemian Lands 1900–1918. In: HASLINGER, P. (Hg.): Schutzvereine, s. 192–207.
8 BALCAROVÁ, Jitka: Die deutschen nationalen Schutzvereine in den böhmischen Ländern und der Tsche-
choslowakei 1880–1945 : Begriffsabgrenzung, Klassifizierung und Periodisierung. In: HASLINGER, P. (Hg.): 
Schutzvereine, s. 111–141.
9 KUBŮ, Eduard – SCHULTZ, Helga (ed.): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Eu-
rope. Berlin 2006.
10 ŠRAJEROVÁ, Oľga (ed.): České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. Še-
nov u Ostravy 2003.
11 TEICHOVÁ, Alice: Reflections on Transformation and Heritage of the Past in Central and Southeast Europe. 
In: SCHULZ, Helga (Hg.): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe. Berlin 2006, 
s. 161–170.
12 ALBRECHT, Catherine: Cultural Aspects of Economic Nationalism in Bohemia. In: SCHULZ, H. (Hg.): His-
tory, s. 173–184.
13 KUBŮ, Eduard – NOVOTNÝ, Jiří – ŠOUŠA Jiří: Slavism in National Czech Enterprises in the First Hall of 
the Twentieth Century. In: SCHULZ, H. (Hg.): History, s. 185–206.
14 KLADIWA, Pavel – POKLUDOVÁ, Andrea: Hans Kudlich (1823–1917) : Cesta života a mýtu. Ostrava 2012.
15 HROCH, Miroslav: V národním zájmu: Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve 
srovnávací perspektivě. Praha 1999.
16 RAK, Jiří: Úvodem – Národy místo Boha. In: KAISEROVÁ, Kristina – VESELÝ, Martin (ed.): Národ místo 
Boha v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem 1994.
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použít jen z části v kulturní rovině činnosti obou jednot. Příspěvek Tomáše Vebera17 zdů-
razňuje roli duchovních při vytváření národního obrazu jižních Čech, regionu NJP. 

Základní informace o Ostmarku nabízí dílo polského historika Piotra Wandycze,18 Ma-
riana Zgórniaka a Józefa Buszka.19 Čtvrtá část historie Polska obou zmiňovaných autorů 
se zabývá politickým, ekonomickým a sociálním vývojem rozděleného Polska od roku 
1815 do vzniku nezávislého státu. Piotr Wandycz podává obraz účinků německého kul-
turního boje v pruském záboru a ve vzniku spolku jako reakce na pozdější smířlivou po-
litiku Leona Capriviho vůči Polákům. Vytvoření Ostmarku připomíná vznik německých 
ochranných spolků v českých zemích agilností místních elit. Aktivitami německých oby-
vatel v dnešním rakousko-slovinském příhraničí, a tudíž i Südmarkem se zabýval Janez 
Cvirn.20 Slovinci jako nově etablovaný národ bez staletí samostatné existence narozdíl od 
českých nacionalistů svou identitu teprve vytvářeli. Přesto lze nalézt paralely s českým 
národním hnutím v zakládání národních spolků, v prvotní jednotě politických proudů ve 
jménu národních zájmů a důrazu na budování školských a kulturních institucí.

Vlastnímu zpracování dějin ochranných spolků v českých zemích byla již v minulosti 
věnována pozornost. Národní jednotou pošumavskou (dále NJP) se zabýval historik Ka-
rel Řeháček ve své monografii Češi a Němci na jihozápadě Čech,21 kde popisuje historii 
jednoty do konce třicátých let dvacátého století. Politice Němců na jižní Moravě, a tím 
i Südmährerbundu věnoval pozornost Martin Markel ve svém článku22 a hlavně mono-
grafii,23 kde zasazuje vývoj tohoto menšinového etnika do širších politických, sociálních 
a ekonomických souvislostí. Vysvětluje politiku jihomoravských Němců od revolučního 
roku 1848 do vzniku Československa s důrazem na Znojmo a jeho úlohu důležitého stře-
diska německého prostoru na jižní Moravě. Silné zázemí, které vytvořilo jihomoravské 
prostředí pro rozvoj Südmährerbundu, kontrastuje s počátečními neúspěchy moravské 
jednoty bez silného finančního zázemí německých měšťanských vrstev.

O Nordmarku informuje Dan Gawrecki ve svém článku ve Slezském sborníku24 a v di-
sertaci.25 Popisuje historii jejich vzniku, vývoj členské základny v jednotlivých regionech, 
srovnání programových požadavků a vymezení se vůči proudům obecné politiky. Pro-
pracovaná organizační síť německých obranných spolků a jejich propagandistická úloha 

17 VEBER, Tomáš: Role katolických kněží v probuzení českého jihu. In: KAISEROVÁ, K. – VESELÝ, M. (ed.): 
Národ, s. 26–33.
18 WANDYCZ, Piotr: Pod zaborami : Ziemie Rzeczypospolitej v w latach 1795–1918. Warszawa 1994.
19 BUSZKO Józef – ZGÓRNIAK Marian: Wielka Historia Polski, 4: Polska w czasach walk o niepodleglość 
(1815–1864) : Od niewoli do niepodleglości (1864–1918). Kraków 2003.
20 CVIRN, Janez: Politička orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914). Maribor 1997.
21 ŘEHÁČEK, Karel: Češi a Němci na jihozápadě Čech 1880–1938. Plzeň 2002. Autor se zabývá vývojem zá-
padní části republiky především v období meziválečného Československa a Protektorátu. V roce 2003 publiko-
val studie na podobné téma ŘEHÁČEK, Karel: Česko-německé soužití na jihozápadě Čech v letech 1900–1938. 
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Historica, 31, 2003, s. 217–242; TÝŽ: Ná-
rodní jednota pošumavská (1884–1951). In: České národní aktivity v pohraničních oblastech první Českosloven-
ské republiky. Šenov u Ostravy 2003, s. 221–244. 
22 MARKEL, Martin: Svaz Němců jižní Moravy do roku 1914 : Příspěvek k charakteru nacionalizmu na počátku 
století. Časopis Matice moravské, 119, 2000, s. 404–420.
23 MARKEL, Martin: Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria : Politika jihomoravských Němců v le-
tech 1848–1918. Brno 2010. 
24 GAWRECKI, Dan: Spolek Nordmark a německá politika. Slezský sborník, 70, 1972, s. 1–15. 
25 TÝŽ: Německé „obranné spolky“ 1880–1938. Praha 1975.
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neskončila se vznikem samostatného Československa, ale přenášela se do dvacátých a tři-
cátých let stejně jako úkoly národních jednot.

Dějiny obou jednot z pohledu ústředního vedení dostatečně přibližují sborníky a výroční 
zprávy nebo periodika obou spolků. V roce 1903 začala NJP vydávat vlastní věstník pod 
názvem Pošumaví. Později se z něj stal čtrnáctideník. Národní jednota pro jihozápadní 
Moravu (dále NJJM) zpočátku uveřejňovala zprávy o činnosti v telčských časopisech Orel 
a Orlice. Vlastní Věstník Národní jednoty pro jihozápadní Moravu začal vycházet na za-
čátku dvacátého století. První číslo bylo vydáno v prosinci 1902 pod vedením Jana Máši, 
nakladatele v Telči. Podával pravidelné zprávy o činnosti ústředí a veškerém dění týkají-
cím se NJJM, vyjadřoval se k aktuální politické situaci hlavně komentáři k jazykovým na-
řízením po roce 1905 a informoval čtenáře o národnostních poměrech na jazykové hranici. 
Ve stejném duchu pracoval i věstník Národní jednoty pošumavské. Na rozdíl od věstníku 
NJJM bylo jeho vydávání v době první světové války zastaveno. O činnost obou jednot se 
zajímal také místní tisk.26

Dosavadní výzkum ochranných spolků se soustřeďuje na vývoj jednot jako celku nebo 
na některé aspekty jejich činnosti, především na menšinové školství. Srovnání dvou velmi 
podobných, ale i v něčem rozdílných obranných jednot a jejich vymezení vůči nacionálním 
protějškům z německého tábora umožňuje pochopit otázku vývoje ochranných spolků 
jako rovnocenných organizací s vlasteneckým zaměřením vedle Sokola nebo lokálních 
kulturních spolků. Rozbor vlastní správy NJP a NJJM, jejich ideové orientace, propa-
gační, školské, kulturní, politické, ekonomické, sociální a charitativní činnosti poskytuje 
obraz celého spektra jejich aktivit. Rozdíly obou jednot byly dány charakterem území, na 
kterém působily, odlišnou finanční a materiální základnou, spíše defenzivní pozicí morav-
ské jednoty nebo mírou uplatnění v politické sféře. 

Vedle zpracování historie obou jednot z pohledu ústředí je také nutné zaměřit se na 
fondy místních odborů a tím na realizaci základních myšlenek v konkrétním regionu 
a době. Biografická analýza socioprofesního složení místních činitelů vybraných odborů 
NJJM a NJP společně s rozborem existence regionálních jednot ve formě personálního 
a kulturního propojení s městskou politikou a spolkovým životem ve vybraných městech 
různého významu a národnostních podmínek, charakterizovaných na základě výzkumu 
lokálních elit27 jako malá a střední, doplňuje dosavadní výzkum ochranných spolků o re-
gionální dimenzi tématu. 

Materiály k činnosti NJP jsou uloženy téměř v každém okresním archivu s výjimkou 
Českokrumlovska, Kašperskohorska a Novokdyňska. Fond ústředí NJP Praha spravuje 
SOA v Třeboni. Archiválie NJJM se nachází v horším stavu, celkově lze vyhledat přes dvacet 

26 Zprávy o NJJM a NJP uveřejňovala brněnská a regionální periodika – Jihlavské Listy, Znojemské listy, Listy 
ze západní Moravy, Naše Noviny (Moravské Budějovice) nebo Moravský jih, Obrana Podyjí aj. Činnost NJP se 
objevovala často v Ohlasech od Nežárky (Jindřichův Hradec), Budivoji (České Budějovice), Poutníku od Otavy 
a Otavanu (Písek), Vodňanských rozhledech, Stráži na Šumavě (Strakonice), Klatovských listech a Šumavanu 
(Klatovy), v Domažlických listech a Plzeňských listech. 
27 Právě tato města, vymezená hranicí od několika tisíc do dvaceti tisíc obyvatel, poskytují dostatečnou základnu 
pro srovnání spolků. Základní pojmy výzkumu lokálních elit vymezily publikace: KLADIWA, Pavel: Lesk a bída 
obecní samosprávy Moravy a Slezska 1850–1914, I/1: Vývoj legislativy. Ostrava 2007; KLADIWA, Pavel – PO-
KLUDOVÁ, Andrea – KAFKOVÁ, Renata: Lesk a bída obecní samosprávy Moravy a Slezska 1850–1914, II: 
Finance a infrastruktura. Ostrava 2009; FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří (eds.): Občanské elity 
a obecní samospráva. Brno 2006; FASORA, Lukáš: Svobodný občan ve svobodné obci? : Občanské elity a obecní 
samospráva města Brna 1851–1914. Brno 2007; URBANITSCH, Peter – STEKL, Hannes (Hg.): Kleinstadbür-
gertum in der Habsburgermonarchie 1862–1914. Wien – Köln – Weimar 2000.
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místních odborů. Kromě dvou fondů se badatel dozví o Böhmerwaldbundu a Südmährer-
bundu jen z tiskovin obou spolků, a to z výročních zpráv a Mitteilungen Böhmerwaldbundu.

Časové vymezení od vzniku NJP a NJJM do ustanovení Československa odpovídá jedné 
éře v dějinách obranných spolků. Dostatečné materiály pro zkoumání místních poměrů 
odborů jednot poskytují vedle vlastních fondů NJP a NJJM také volební seznamy, zápisy 
městského zastupitelstva, kroniky, monografické zpracování dějin měst, fondy místních 
spolků a místní tisk. 

Spojením obou přístupů, pohledu ústředí na činnost jednot s pomocí teoretického 
konceptu prací Pietera Judsona a Tary Zahry a popisu praktického fungování některých 
odborů může vzniknout zajímavé srovnání dvou ochranných spolků v dané národnostní 
situaci spojitého území Čech a Moravy od Plzně k Brnu.28 

Specifika výzkumu ochranných spolků

Rozmanitost přístupů a metod ochranných jednot ztěžuje přesné vymezení jejich základní 
charakteristiky. Petr Hasslinger odmítá přesnou definici: Jedoch auch die Mitgliederstruk-
tur oder Aktivitätmuster allein bilden keine hinreichende Grundlage zu einer Definition von 
Verein als Schutzverein.29 Příspěvek v tomto sborníku30 a již zmiňovaná práce Pietera Jud-
sona nabízejí přesnější představu: Eigentlich engagierten sich die Schutzvereine um eine 
ganz bestimmte Art von Nation zu schaffen, um eine nationale Gesellschaft aufzubauen 
und das nationale Bewusstsein im Alltag einer bestimten Bevölkerung zu verankern.31

Ani předmět zájmu ochranných spolků, termín národ, nelze přesně charakterizovat. 
Jeho pojetí se u českých a německých nacionalistů lišilo. Na tento rozdíl upozorňuje také 
Tara Zahra. Zatímco Češi identifikovali národ hlavně ve spojitosti s jazykem, Němci ho 
pojímali v širším hledisku: German nationalists, in contrast, typically promoted a more 
assimilationist understanding of national belonging. They considered individual self-iden-
tification as well as the possession of bourgeois cultural attributes to be the most signifi-
cant criteria for membership in the German nation.32 K řešení nejednotnost interpretace 
národa a národnosti nenapomohla ani předlitavská sčítání lidu, která tyto pojmy vůbec 
neregistrovala a ve formulářích občané vyplňovali obcovací řeč (Umgangssprache, Lan-
guage of Everyday Use). 

Pavel Kladiwa klade začátky nacionalismu do předbřeznové éry. Také popírá exaktní 
pojem národ. Vidí v něm nástupce náboženství v některých aspektech lidského života. 
Nacionalismus charakterizuje jako ideologii, v níž citová vazba k národu stojí na prvním 
místě v celé škále jiných loajalit. Předminulé století podle něj vnímalo národ jako odvě-
kou pospolitost, která je „nesmrtelná“. 33 Vlastenci oslavují svá jazyková společenství bez 

28 Národnostní poměry Moravy dostatečně objasňuje Vlastivěda moravská a Historický místopis Moravy a Slez-
ska. Pro Čechy lze použít Chytilův adresář království českého, Lexikon obcí pro Čechy, Batovcův kalendář a ad-
resář, Statistiku českých menšin v království českém a Seznam míst v království českém. Národnostní poměry 
ve školství nastiňují schematismy školství v Čechách a na Moravě. 
29 JUDSON, Pieter M: Die Schutzveriene und das Grenzland: Strategie zur Verwirklichung von imagined bor-
derlands. In: HASLINGER, P. (Hg.): Schutzvereine, s. 14.
30 JUDSON, P. M.: Die Schutzvereine, s. 9–19.
31 Tamtéž, s. 7.
32 ZAHRA, T.: Kidnapped Souls, s. 17.
33 KLADIWA, P. – POKLUDOVÁ, A.: Hans, s. 9.
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uzardění, přejímají náboženský slovník a církevní formy, jejichž prostřednictvím vyjadřují 
svou novou víru, získávají nové věřící a utvrzují se ve svém přesvědčení.34 

Rozporuplnost charakteristiky národa byla ovlivněna také dvěma nacionálními kon-
cepty v českých zemích. Pavel Kladiwa tak dokládá marginální možnost verifikace jedné 
nebo druhé interpretace. Obě označuje za spíše chtěné než reálné. Ve své práci připomíná 
myšlenky Miroslava Hrocha, který národ představuje v geografické rovině, kdy se pro-
mítnutí národa do prostoru stalo obecnou potřebou elit devatenáctého století.35 Ve ven-
kovském prostředí splývá v některých případech nacionalismus s liberálními tendencemi 
konstituční éry. Myšlenka pokroku zde přichází ve spojitosti s národním uvědoměním. 
Pro užší interpretaci postačí geografická orientace pojmu.

Aktivity ochranných spolků směřovaly především ke smíšeným regionům, jednotlivým 
obcím a městům na takzvané jazykové hranici (Sprachgrenze, Language Frontier), a ne 
k počeštění či germanizaci území oponentního etnika: Die Sprachgrenze sollte keine wis-
senschaftliche beschreibbare Zone mehr darstellen, … sondern sie markierte den spezifi-
schen geographischen Ort, an dem zwei verschiedene Nationen in aggresiver Weise aufein-
anderstiessen.36

Z velké míry venkovské prostředí na jazykové hranici určilo velmi široký záběr činnosti 
ochranných spolků. Snaha podchytit všechny vrstvy obyvatelstva se projevovala hlavně 
v zájmu o školství. Spolupráce s Ústřední maticí školskou a německých bundů se Schulve-
reinem zavedla nový typ vzdělávací instituce – menšinovou školu, která vedla i ty nejmenší 
ke vzdělání ve správném jazyce. Vedle zakládání škol, školek, polévkových ústavů a opa-
troven dalo úsilí nacionalizovat život v příhraničí vzniknout novému pojmu hospodářský 
nacionalismus (Wirtschaftsnationalismus). Autoři již zmíněného sborníku ho definují 
jako double edged sword that combines economic emancipation and oppresion against 
the „others“.37 V českých poměrech nabýval formy hospodářské a zemědělské pomoci 
prostřednictvím peněžitých subvencí, zakupováním strojů, sazenic ovocných stromů, ko-
šíkářské vrby, plemenných býků a kanců, vydáváním příruček o chovu domácích zvířat 
nebo podporou domácího průmyslu prostřednictvím zakládání dílen a péčí o regionální 
průmysl například v podobě krajkářství, výroby hraček či pletení košíků.

Vedení jednot věnovalo velkou pozornost také politickému zastoupení svých činitelů 
v obecních, zemských a říšských legislativních orgánech. Snahou o mandáty třeba jen 
v obecních samosprávách si řada členů ústředního vedení i místních odborů vybudovala 
kariéru a tím zároveň podporovala zájmy jednot a bundů v širším měřítku. V kulturní ro-
vině se činnost ochranných spolků soustředila na zakládání knihoven, zasílání tiskovin na 
venkov nebo podporu ochotnického divadla. 

34 RAK, Jiří: Úvodem: Národy místo Boha. In: KAISEROVÁ – VESELÝ (ed.): Národ, s. 10.
35 KLADIWA, P. – POKLUDOVÁ, A: Hans, s. 9.
36 JUDSON, P. M.: Die Schutzvereine, s. 14. Na Moravě procházela hranice politickými okresy (PO) Moravské 
Budějovice, Moravský Krumlov, Dačice, Hustopeče, Znojmo a Mikulov. Patřil k němu také německý jihlavský, 
brněnský a vyškovský jazykový ostrov. V jižních Čechách se jazyková hranice působnosti NJP táhla od Štocka, 
Německobrodska, Jindřichohradeckem, třetinově německým Českobudějovickem, českým Třeboňskem, němec-
kým soudním okresem (SO) Nové Hrady, německým SO Kaplice, z dvou třetin českým SO Chvalšiny, z poloviny 
německým SO Netolice, z dvou třetin českým Prachatickem, českým Sušickem, smíšeným Kašperskohorskem, 
českým PO Klatovy, německými SO Nýrsko a Horšův Týn, většinově českým Domažlickem, smíšeným Horšo-
votýnskem, většinově českým PO Kralovice, většinově německým PO Stříbro s SO Dobřany, Stod a německým 
SO Touškov k českému Plzeňsku.
37 KUBŮ, E. – SCHULTZ, H.: History, s. 10.
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České země tvořily jako celek kompaktní typ osídlení s relativně definovanými jazy-
kovými hranicemi a  několika jazykovými ostrovy ve vnitrozemí. Německá menšina 
dominovala hlavně v příhraničí severních Čech a severní Moravy. Zvládat hlavní nápor 
germánského živlu v tomto regionu si vzala za úkol Národní jednota severočeská. Část 
jejího území na severu Plzeňska převzala Národní jednota pošumavská (NJP). Území její 
působnosti se rozprostíralo od Plzeňska až k Jindřichohradecku a Štocku. Současně pře-
brala odpovědnost také za část německobrodského jazykového ostrova. 

Národní jednota pro jihozápadní Moravu (NJJM) se soustředila na Jihlavsko, Brněn-
sko a území od Dačicka k Břeclavi. Oblast od české Plzně k německému Brnu s pásem 
německého příhraničí a českobudějovickým, jihlavským, německobrodským, brněnským 
a vyškovským jazykovým ostrovem tak poskytuje zajímavé srovnání řešení národnostních 
poměrů v Čechách a na Moravě na bázi spolkového práva v podobě ochranných jednot. 
Industrializace druhé poloviny devatenáctého století se tohoto regionu dotkla méně než 
průmyslového severu. Malý počet ekonomicky silných center a polovenkovské prostředí 
zbytku regionu určovalo charakter činnosti obou ochranných spolků na tomto území. Je-
jich srovnání nabízí řadu analogií, ale i rozdílů.38 Teritorium působnosti NJP sice nepřeru-
šeně přecházelo do areálu činnosti Národní jednoty severočeské, ale oba regiony odlišuje 
různý hospodářský profil, kdy proti sobě stojí průmyslový sever s naprostou dominancí 
německého obyvatelstva a kapitálu a zemědělsko-průmyslový západ a jih Čech s českou 
Plzní a sítí českých měst v blízkosti jazykové hranice.

Německé obranné jednoty na druhé straně jazykové hranice spolu takovou měrou neko-
operovaly. Geografická vzdálenost areálu působnosti Böhmerwaldbundu a Svazu Němců 
jižní Moravy a Svazu Němců severní Moravy se lišila od těsného zeměpisného spojení 
některých českých jednot. Hlavní činnost těchto regionálních svazů spočívala z velké míry 
ve spolupráci s ústředními spolky, jako byl Schulverein nebo Svaz Němců v Čechách. 

Veškerá činnost ochranných bundů a obranných jednot prozrazuje vzájemnou inspiraci 
proudící zpravidla z německého tábora do českého. Třenice o tu či onu lokalitu na jazy-
kové hranici nebránily Národní jednotě pošumavské umístit v Prachaticích na vychování 
pražské sirotky a zvýšit tak počet dětí na zdejší české obecné škole. Jako vzor posloužily 
sirotčince Bund der Deutschen v Netřebicích a Albrechtci u Sušice. V době, kdy moravská 
jednota zaměstnávala prvního kočujícího učitele, pro Svaz Němců jižní Moravy pracovali 
již dva. Tento těsný, i když nepřiznaný vztah vypovídá o souběžnosti zdánlivě rozdílných 
konceptů. Stejně jako německé bundy zakládaly svou činnost na spolupráci se Schulver-
einem, činnost NJP a NJJM se opírala o Ústřední matici školskou a její regionální obdoby. 

Součinnost ochranných spolků v Čechách vyústila v založení Národní rady, jakéhosi 
koordinačního orgánů snah, kde měly své zástupce jak NJP, tak Národní jednota seve-
ročeská. Společně s oběma jednotami pro východní a jihozápadní Moravu se účastnily 
národní daně ve formě Národního kolku, kdy plynulo padesát procent zisku do ústřední 
pokladny těchto spolků. 

 Snahy vytvořit podobnou platformu pro koordinaci menšinové otázky na Moravě před-
stavoval menšinový výbor, kde zasedali funkcionáři Národní rady v Brně, Ústřední matice 
školské a Brněnské matice školské. Jeho referentem se stal činovník NJJM Jan Máša.

38 Například moravská jednota operovala v méně národnostně vyhraněném regionu i přes kontinuitu jazykové 
hranice z Čech na Moravu. Její sídlo se od roku 1888 nacházelo v německém Brně na rozdíl od české Prahy 
a Plzně, o kterou se opírala Národní jednota pošumavská. Podobné diference se objevují i v politické, ekono-
mické a školské sféře činnosti jednot.
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České ochranné spolky více spolupracovaly na zemské úrovni. Jejich regionální vazby 
se příliš neprohlubovaly vlivem špatných finančních poměrů moravských jednot, které 
nejdříve potřebovaly vyřešit své materiální potíže. Národní jednota pro jihozápadní Mo-
ravu vzhlížela spíše ke své české obdobě, než by rozvíjela společnou platformu s Národní 
jednotou pro východní Moravu. 

Užší vazba NJJM na Národní jednotu pošumavskou se projevovala ve vzájemném po-
stupu na Jihlavsku a Svitavsku. Úspěšný vývoj NJP inspiroval v devadesátých letech de-
vatenáctého století upadající organizaci NJJM, která svou větší českou sestru požádala 
o návrh reorganizačního statusu. Zatímco do Prahy jezdili delegáti z území rakousko-

-slovinské jazykové hranice a Poznaňska pozorovat úspěchy NJP, na Moravě bojovaly 
ochranné spolky o holou existenci. 

 Národnostní složení dnešní České republiky nic nevypovídá o tom, že se ještě ve čtyřicá-
tých letech dvacátého století třetina obyvatel Československa hlásila k německé národnosti. 

Pieter Judson ve své práci dokazuje, že nacionalismus byl do ohrožených oblastí vnesen 
zvenčí: With regard to policy, however, nationalist organizations operated under a different 
assumption, fearing that communities on the frontier constituted a weak link in the natio-
nal armor.39 Této tezi nasvědčuje vznik obou jednot mimo ohrožené oblasti jako myšlenka 
několika osvícených. Ustanovení NJJM proběhlo v Telči, v českém prostředí, na vyzvání 
českých periodik 26. dubna 1886. Podobným způsobem vznikla také NJP – zásluhou tří 
profesorů z Pošumaví na schůzi v místnostech Měšťanské besedy v Praze. Vývoj počtu 
místních odborů NJJM a NJP probíhal odlišně, jak naznačuje tabulka:

Tab. 1: Vývoj počtu odborů Njjm a NjP40

Ochranný spolek Počet místních odborů v době vzniku 1890 1895 1900 1903 1907

Njjm 24 61 42 120 135 290

NjP 220 283 294 391 443

Bund der Deutschen Südmährens 68 99 139

Böhmerwaldbund 155 334 455 525 561 657

Všechny ochranné spolky spojuje ústřední vedení a síť místních odborů. Jako mezi-
článek využíval Bund der Deutschen Südmährens členění na Bezirkshauptmanschafty 
a Böhmerwaldbund na župy. 

Vyšší uspořádání NJP na jednatelské odbory pomáhalo pravidelnému zvyšování počtu 
odborů a decentralizaci správy jednoty. Organizace NJJM delegovala na místní odbory 
větší míru pravomocí až v roce 1912 po několika reorganizačních pokusech. Kromě sta-
tutárního členění si některé větší lokální odbory NJJM a NJP vzaly na starost blízké jed-
noty v ohrožených oblastech. Sušický místní odbor financoval v roce 1914 stavbu školy 
v Šimanově náležejícím jednatelskému odboru Kašperské hory a některé pražské jednoty 
si daly za úkol dohlížet na situaci na Českokrumlovsku. Podobně projevoval Akademický 
odbor NJJM v Praze zájem o Znojemsko. Vysoký stupeň decentralizace správy v případě 

39 JUDSON, P. M.: Gurdians, s. 22.
40 Zdroj: Výroční zprávy NJP a NJJM (SOKA Třeboň, MZK Brno); Věstník Národní jednoty pro jihozápadní 
Moravu, III–XVI, 1902–1917, Brno 1902–1917; Pošumaví : Věstník Národní jednoty pošumavské, I–XII 1903–
1914, 1903–1914; Mitteilungen des deutschen Böhmerwaldbundes 1885–1929 (SOkA Jindřichův Hradec), 
1885–1929; výroční zprávy spolku Bund der Deutschen Südmährens (SOkA Znojmo).
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NJP a snaha lokálních odborů plně nepotvrzuje myšlenku Pietera Judsona o umělé imple-
mentaci národnostního konfliktu z centra. 

Jeho teorii naopak odpovídá sociální složení ústředních výborů (ÚV) NJJM a NJP a vý-
borů některých místních odborů NJJM a NJP:

Tab. 2: Sociální složení ÚV Njjm a NjP v procentech41 

Profese / Počet žen v ÚV a výborech jednot
ÚV Njjm 

1886–1926
ÚV NjP

1884–1934

místní odbory Njjm
(Batelov, Rájec nad Svitavou, 

Ivanovice na Hané, Velké mezi-
říčí, Třešť, Tuřany, Nové město 

na moravě, Královo Pole)

místní odbory NjP
(jindřichův Hradec, Kla-
tovy, Písek, Sušice, Plasy 

Strakonice, Dobřany, 
Chýnov)

Učitelské profese  
(učitel, ředitel, profesor) 24,7 20,4 28,0 29,5

Držitelé akademického titulu  
(Dr, Ing.) 27,3 0 4,0 2,3

Úřednické profese  
(úředník, tajemník, oficiál, ředitel, rada) 7,3 32,7 8,0 16,0

Duchovní 
(farář, opat) 2,8 3,0 4,0 0

Právník, notář, soudce 10,1 29,1 5,3 4,5

Lékař, zvěrolékař, lékárník 7,9 0,5 9,3 9,0

Stavitel, architekt 0,7 4,6 2,7 0

Redaktor 0,7 7,7 0 0

Obchodník 1,1 0 2,7 9,0

Živnostníci a řemeslníci 3 0,5 10,7 9,0

majitelé továrny 0 0,5 0 0

Rolník 0,6 0 17,3 11,4

Dělník 0 0 2,7 0

Ženy 0,6 1,0 5,3 9,1

Ostatní / Nezjištěno 13,2

Podle Judsona byl do mírového soužití obou etnik národnostní konflikt pouze vnesen. 
K hlavním propagátorům této myšlenky měly patřit elity z řad inteligence, výzkumem 
lokálních elit nazývaní Bildungsbürgertum (Bildungskleinbürgertum), zejména učitelé 
jako nositelé pokroku v zapadlých venkovských oblastech: […] they saw themselves as 
agents of modenization and progress, with a mission to simultaneously nationalize and ci-
vilize the peasantry. […] Teachers thus shouldered a heavy burden in the development and 
expansion of growing nationalist movements.42 Inteligence v ústředním výboru i výborech 
místních jednot jednoznačně převládá nad hospodářskými elitami (Wirschaftsbürgertum, 
Wirschaftskleinbürgertum). Složení výborů místních jednot odráží i sociální složení re-
gionů, kde se vedle velkého podílu inteligence v případě odborů NJJM projevuje agrární 
prostředí Vysočiny s vysokým procentem rolníků. 

41 Zdroj: Výroční zprávy NJP a NJJM (SOA Třeboň, MZK Brno); Věstník Národní jednoty pro jihozápadní Mo-
ravu, III–XVI, 1902–1917; Pošumaví : Věstník Národní jednoty pošumavské, I–XII, 1903–1914. 
42 ZAHRA, T.: Kidnapped Souls, s. 53–54.
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Mezi funkcionáře NJP a NJJM se řadily významné osobnosti doby. Jejich vlastenecké 
a politické snahy nepatřily pouze národním jednotám. Totéž platí v případě místních 
odborů.43 Finanční poměry obou jednot se vlivem špatné organizace NJJM v devadesá-
tých letech výrazně lišily.44 Národní jednota pošumavská vynaložila do roku 1918 nejvíce 
prostředků na školství a nákup realit pro menšinové školy (25,9 %).45 Böhmerwaldbund 
vynaložil v roce 1908 více než třicet sedm procent prostředků na hospodářské účely. Ná-
rodní jednota pro jihozápadní Moravu vydala třicet procent všech svých výdajů do roku 
1910 také za školství.46 Otázka vzdělávání tak patřila mezi priority jednot. 

Školství jako odraz nacionálních třenic

Obě jednoty věnovaly školství soustavnou pozornost. Jejich činnost doplňovala aktivity 
Ústřední matice školské v národnostně smíšených oblastech.47 Prvním úspěchem školské 
politiky NJJM se stalo založení měšťanské školy v Telči. Druhý ze zamýšlených podniků, 
kamenická škola v politickém okrese Dačice, se měl uskutečnit na konci osmdesátých let 
devatenáctého století. Věc se řešila současně i na půdě říšské rady. Zemský sněm založení 
školy zamítl. Ústřední výbor nakonec zřídil několik stipendijních míst na kamenické škole 
v Hořicích. Ani zájem o Horní a Dolní Radíkov48 v politickém okrese Dačice nevyvrcholil 
založením menšinové školy přímou péčí NJJM. 

Činnost NJJM se soustředila především na Brno a okolí, v dalších lokalitách se jí příliš 
nedařilo. V roce 1914 NJJM vydržovala mateřské školy v Nových Černovicích, Jundrově, 
Novém Lískovci a Hustopečích, obecnou školu v Komárově, Miroslavi a Želeticích, měš-
ťanskou školu v Dolních Kounicích a lidovou malírnu v Telči. Výstavní podnik představo-
valy dívčí školy Světlá ve Velkém Meziříčí s několika ústavy a penzionátem, které financo-
val zdejší dámský odbor NJJM nákladem šedesáti tisíc korun ročně. S německou protiakcí 
se školství NJJM setkalo v Hodoníně, Hustopečích, Znojmě a Břeclavi.49

43 V místním odboru NJJM Velké Meziříčí se objevují tytéž osoby jako ve Sboru dobrovolných hasičů, Sokole, 
Spolku vojenských vysloužilců nebo Měšťanské besedě. Se svou stovkou členů patřila Národní jednota mezi nej-
větší místní spolky. I v tomto případě se mezi dlouholetými funkcionáři angažovala inteligence například v osobě 
inženýra Antonína Večeře, profesora zimní hospodářské školy, nebo advokáta Adama Píčmana. Oba zasedali 
v městském zastupitelstvu a Antonín Večeř jako člen ředitelstva 1913 v záloženském výboru. Pro místní elity tak 
platí podobná pravidla jako pro členy ústředního vedení.
44 Oživení přichází v osobě lékaře Františka Veselého. Základní příjmy tak stouply z dvou tisíc korun v roce 1896 
na osmnáct tisíc v roce 1910. NJP podobnými otřesy neprocházela. V roce 1896 má třikrát větší příjem než NJJM 
v roce 1910. Fakticky využívala strategii vyvinutou německými ochrannými spolky, a to velké množství odborů 
mimo ohnisko činnosti, které platily vysoké příspěvky a téměř vše ponechávaly ve spolkové pokladně. 
45 VONDRÁČEK, Karel: 50 let Národní jednoty pošumavské 1884–1934. Praha 1934.
46 Pamětní spis k jubileu 25letého trvání Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Brno 1910.
47 Na místní i centrální úrovni jednoty spolupracovaly s různými spolky. V případě NJP se mezi spřátelené 
organizace počítaly vedle Ústřední matice školské a Národní rady také Vývozní spolek, Národohospodářská 
společnost českoslovanská, Sokol, Klub českých turistů aj. V Brně byla NJJM kulturně i personálně propojená 
s Českým čtenářským spolkem, Maticí brněnskou, Vesnou, Ústředním spolkem živnostníků moravských nebo 
Družstvem národního divadla. Na místní úrovni vznikaly odbory NJP a NJJM často vedle sokolských jednot 
a sdílely s nimi vedení i funkcionáře. 
48 České obyvatelstvo z Horního a Dolního Radíkova využívalo německou školu v Dolním Radíkově. Matiční 
sbírka vynesla tři tisíce korun, z nichž byly najaty prostory pro matiční školu. 
49 Česká škola v Hodoníně dlouho postrádala vhodné prostory. V Želeticích na Znojemsku založila NJJM českou 
obecnou školu a zařídila pro ni prostory. Schulverein zde ihned zřídil odbor. Ve Znojmě vznikla v soukromém 
domě zimní hospodářská škola. Německá městská rada nenechala její existenci bez povšimnutí. V Břeclavi kou-
pila NJJM domek pro českou matiční měšťanskou školu. 
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Národní jednota pošumavská se stejně jako NJJM rozhodla pro založení odborné školy, 
a to v podobě dřevařské školy ve Vlachově Březí. Po několika letech existence zanikla. 

Nejvíce menšinových škol podporovaných NJP vzniklo na Českobudějovicku. Česká 
akce zde obvykle vyvolala německou odezvu. Ve smíšeném Suchém Vrbném vznikla vedle 
české současně německá opatrovna. V Rudolfově s německou správou bránila městská 
rada společně se Schulvereinem stavbě české školy. V Českém Vrbném založila NJP sou-
kromou jednotřídku. Obec odmítala převzít ji do své správy a tím nést náklady s ní spo-
jené. Opačný postup zvolila jednota v případě Čižkrajic v soudním okrese Trhové Sviny, 
kde proti německé škole postavila českou. Vzhledem k většímu množství finančních pro-
středků opatřovala NJP hlavně prostory pro matiční školy v jižních Čechách. Ve prospěch 
českého školství pracovaly také některé městské odbory. V roce 1913 koupil odbor NJP 
v Kouřimi od premonstrátské kolonie na Strahově pozemek v blízkosti smíšeného Bedři-
chova na Českomoravské vysočině a otevřel zde soukromou obecnou školu.50 

Pro podporu studentů z ohrožených oblastí zakládaly české a německé ochranné 
spolky stipendijní místa na českých středních školách. K agitaci ve prospěch českého 
školství sloužily zápisové akce formou roznášek letáků nebo veřejných schůzí. Školství 
na Moravě zásadně upravoval Moravský pakt: The Moravian Compromise also had far – 
reaching consequences for Moravia’s children. Lex Perek, paragraph 20 of the Compromise 
stipulated as the rule children may only be accepted into an elementary schoolf if they are 
proficient in the language of instruction.51 Různé výklady sporného zákona vedly k vyre-
klamování dětí.52 

Národní jednota pošumavská, která nemusela čelit německé převaze v místě sídla 
ústředního vedení, bojovala proti germanizaci českých dětí hlavně materiální formou. Do 
ohrožených oblastí zasílala vánoční nadílku v penězích a naturáliích.53 V roce 1903 za-
slal ústřední výbor NJP nadílku sestávající se z ošacení, školních potřeb, vánoček, ořechů 
a cukroví do třiceti obcí na jazykové hranici.54 Tyto praktiky spojovaly české i německé 
ochranné spolky: As Czech and German nationalists in the Austrian Empire competed to 
fill their schoolrooms and expand the ranks of the nation, welfare programs became one 
of their most successful tools. The shoes, lunches, clothing, and Christmas gifts that lured 
parents to enroll their children in minority schools soon inspired farmore ambitious social 
programs.55 Loajalita rodičů obvykle patřila straně, která nabídla více. 

Husitství a slovanství jako národní ideologie

Všechna národní hnutí zakládají svou činnost na určité mytologii. V českém případě 
posloužila významná epocha husitství a české reformace. Zvláště česká jednota s rodiš-
těm Jana Husa v areálu své působnosti mohla rozvinout ideovou základnu: Národ, který 
byl ukřižován na české Golgotě (Bílá Hora) vstává v druhé polovině devatenáctého století 

50 VONDRÁČEK, K.: 50 let, s. 41.
51 ZAHRA, T.: Kidnapped Souls, s. 33.
52 V roce 1905 podává například NJJM rekurs na brněnské hejtmanství kvůli sporným případům dělnických dětí 
z Husovic a Židenic. Správa české školy v Židlochovicích podala ve stejné době 32 reklamací.
53 Jindřichohradecký odbor NJP rozděloval šatstvo i peníze dětem ze smíšených obcí v soudním okresu. Vánoční 
nadílky si oblíbily také brněnské odbory NJJM.
54 Zpráva o činnosti Národní jednoty pošumavské za dvacátý rok 1903–1904. Praha 1904.
55 ZAHRA, T.: Kidnapped Souls, s. 66.
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z mrtvých.56 Relativně nízká angažovanost duchovních v řadách ústředního výboru a míst-
ních odborů dává tušit určité protikatolické tendence ochranných jednot.57

Moravská jednota také čerpala z husitského odkazu. Poněkud problematickým se uká-
zal pro autory ústředního periodika být výklad liknavého postoje Moravy k husitskému 
hnutí. Odpovědnost svedli na města ovládaná německou elitou. Hypotéza pokračovala až 
k Frankfurtskému sněmu, kdy se většina zástupců královských měst vyslovila proti státo-
právnímu spojení českých zemí také vlivem vládnoucí německé elity v nich. Pro některé 
české nacionalisty zůstávala Morava přítelem husitství, přestože se jejich názory v dílčích 
bodech rozcházely se skutečností, což však dokázali zdůvodnit. 

Na husitství navazovala oslava prvních osvícenců a významných vlastenců. Teoretikové 
jednot také kladně přijímali slovanský impuls. 

Vliv na jisté antikatolické a sekulární tendence obou jednot měla i rozsáhlá spolupráce 
se Sokolem jak na lokální, tak na centrální úrovni. V případě NJJM měla kooperace čin-
nosti dospět až k okrskovému spojení se sokolskými a učitelskými jednotami. Česká jed-
nota velmi často využívala sokolských knihoven ke vzdělávání svých členů.

Centrální orientace obou ochranných spolků se projevovala především v přednáškové 
činnosti. Jan Hus, Jan Žižka, Komenský, Ladislav Čelakovský, František Palacký nebo 
Karel Havlíček Borovský, slovanská výstava v Petrohradě a situace na Balkáně domino-
vali výběru historických témat přednášek, pronášených členy ústředního vedení i činiteli 
místních odborů. Někteří funkcionáři šířili oslavné spisy – např. v Kašperských Horách, 
kdy bylo zakoupeno a rozdáno přes dvě stě spisů o Komenském. Podobně objednal odbor 
NJJM v Rakvicích pro členy spisy Svatopluka Čecha a třicet uměleckých vyobrazení Husa 
a Žižky. Národním patronům byly zasvěcovány přenosné knihovny, rozesílané některým 
místním odborům. V případě NJJM pořídil v roce 1898 Joža Barvič sto kompletních sad 
Palackého díla. Ústředí NJP postupovalo podobně a rozdávalo souhrnná vydání Huso-
vých prací. Stejná tématika dominovala řadě slavností místních odborů. Zaměření obou 
ochranných spolků se proto odráželo především v kulturní rovině. 

V některých případech stála oficiální doktrína jednot proti situaci v konkrétních regio-
nech. Činovníci a členové jednot jak na Moravě, tak v Čechách vyrůstali v konzervativním 
prostředí a praktikovali katolictví. Obzvláště na Moravě hrálo klerikální křídlo vlastenec-
tví velmi důležitou úlohu. Menší účast duchovních ve vedení jednot částečně vyvažovala 
podpora některých vysoce postavených funkcionářů. V roce 1916 působil v ústředním 
výboru NJJM opat benediktinského kláštera Prokop Šup, podobně se mezi zakládajícími 
členy NJP registroval sídelní kanovník na Vyšehradě. 

Proti nastolenému kurzu NJP stál také sulislavský problém. Potřeba zřízení české du-
chovní správy v Sulislavi na Stříbrsku podnítila ústřední vedení k založení samostatné 
komise a ke spolupráci s arcibiskupskou konzistoří v Praze, která spravovala sbírku v řá-
dech několik tisíc zlatých na založení české fary. Poučování svých členů o národní historii 
v rámci husitských a slovanských tradic se častěji věnovaly místní jednoty mimo jazyko-
vou hranici. Zatímco plzeňský jednatelský odbor pečlivě organizoval přednáškové kursy 

56 RAK, J.: Úvodem, s. 10.
57 Na obecné škole v Hustopečích, založené a vydržované NJJM, vyučoval například v roce 1914 náboženství 
evangelický kněz. Odbor ve Velké Lhotě vedl v roce 1901 Josef Václavík, také evangelický farář. V řadách pravi-
delných přispěvatelů obou jednot není mnoho duchovních registrováno. Zpráva o činnosti Národní jednoty pro 
jihozápadní Moravu za období 1901–1902. Brno 1902; Věstník Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, XIII, 
1914.
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o Janu Husovi a vyjížděl s nimi do okolí, regionální skupina NJP v Kaplici naopak dů-
sledně trvala na českých bohoslužbách ve městě.

Ideologické zabarvení činnosti NJP a NJJM tak nepostrádá velké množství husitských, 
slovanských a vlasteneckých prvků s možnou interpretací proti katolictví směrem k seku-
larizaci veřejného života. V praktickém slova smyslu však tyto tendence nepřekročily ze 
strany státních úřadů obvyklou mez tolerance, kterou řada lokálních i centralizovaných 
vlasteneckých spolků zachovávala.

Interpretace voleb jako nacionálního zápasu

Nejednotnost výkladu příslušnosti k etnické skupině řečí akceptovaných ve sčítacích 
arších umožňovala různé interpretace národa a národnosti. Ani ochranné spolky nevy-
nechaly příležitost zviditelnit se. Národní jednota pošumavská v součinnosti s dalšími 
ochrannými spolky a politickými stranami sestavila v roce 1890 zvláštní komisi. Kromě 
vydání brožury Poučení o sčítání lidu učitele a vysokého funkcionáře NJP Antonína Hubky 
nevyvinula žádnou další aktivitu. Další sčítání si vzal na starost organizační odbor NJP. 
Ve spolupráci s Národní jednotou severočeskou opět ustanovil Menšinový výbor. Kromě 
přednášek vydala jednota knihu Naše menšiny a smíšené kraje na českém jihu.58 V roce 
1901 bylo provedeno soukromé sčítání lidu ve spolupráci místních odborů.59 Statistiky se 
od oficiálního sčítání lišily v český prospěch. Komisaři soukromého sčítání do nich totiž 
často zahrnovali také děti ze smíšených rodin: Czech nationalists adamantly insisted that 
all children who spoke Czech (even if they spoke German as well) or who were descended 
from Czech – speaking parents were ethnic Czechs.60 Ústřední vedení NJJM se na začátku 
dvacátého století k akci podobného rozsahu neodhodlalo, docházelo pouze k dílčím sčítá-
ním přítomného českého obyvatelstva. Kromě četných přednášek vyšla brožura O sčítání 
lidu. V součinnosti s dalšími českými spolky v Brně konaly odbory NJJM agitace a veřejné 
schůze. Mezi své členy a širší veřejnost rozšiřovaly letáky. Pochvalu za vykonanou práci 
obdržely odbory Brno I, Brno II a Moravské Budějovice.61

Různá interpretace etnických poměrů v Čechách a na Moravě se promítala do volebních 
zápasů na regionální, zemské a celoříšské úrovni. Česká většina na moravském zemském 
sněmu po Moravském paktu umožnila zvolení řady funkcionářů NJJM. Činovníci NJP 
měli při svém politickém vzestupu už od osmdesátých let devatenáctého století snazší si-
tuaci díky přetrvávající české nadvládě nad zemským sněmem. Ve smíšených oblastech se 
ale českým kandidátům příliš nedařilo.62 

Politická orientace činovníků obou jednot v zemských sněmech odráží odlišný vývoj 
v Čechách a na Moravě. Zatímco v Čechách proběhla hlavní profilace partijního spektra 
v druhé polovině devadesátých let devatenáctého století, na Moravě se tak stalo o deseti-

58 HUBKA, Antonín: Naše menšiny a smíšené kraje na českém jihu. Praha 1899.
59 Formuláře obdrželo více než 800 obcí. Například na Sušicku výsledek udával v Albrechtci o 105 Čechů více.
60 ZAHRA, T.: Kidnapped Souls, s. 17.
61 Zpráva o činnosti Národní jednoty pro jihozápadní Moravu od května r. 1900 do dubna r. 1901. Brno 1901.
62 V roce 1895 kandidoval na Českokrumlovsku Antonín Porák, na Kašperskohorsku notář Kříž, předseda NJP 
Kašperské Hory, a na Horšovotýnsku dr. Kudrna. První české vítězství zaznamenal Bedřich Schwarzenberg 
v páté kurii při volbách do říšské rady roku 1897 v Českých Budějovicích. V roce 1903 kandidoval na Kašpersko-
horsku Antonín Kalina. Německé straně se podařilo sloučit volební obvody Nýrsko a Hartmanice a tak zajistit 
vítězství svého kandidáta. 
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letí později. Spolupráce původní Národní strany s Lidovou stranou na Moravě a rychlý 
nástup mladočechů v Čechách se projevil také v ideové orientaci činovníků ústředních 
výborů, kteří zasedali v zemských sněmech: 

Tab. 3: Funkcionáři NjP a Njjm v zemských sněmech63

jméno činovníka NjP Politická strana V ÚV NjP působil mandát v zemském sněmu

Baxa Karel, jUDr. Národní strana svobodomyslná 1902–1935 1895–1913

Fiedler František, jUDr. Národní strana svobodomyslná 1884–1890 1908–1913

Klofáč Václav Strana národně sociální 1892–1893 1908–1913

Kurz Vilém, PhDr. Národní strana svobodomyslná 1892–1902 1901–1902

masaryk Tomáš Garrigue, PhDr. Realista / Strana pokroková 1892 1891–1893

Preiss jaroslav, jUDr. Strana agrární 1901–1905 1899–1901

Steidl Antonín, mUDr. Národní strana 1904–1909 1880–1907

Tonner Emanuel Národní strana 1884–1891 1861–1873, 1883–1895

Záhoř jindřich Národní strana svobodomyslná 1897–1898 1895–1901

Žalud josef, jUDr. Národní strana 1883–1900 1883–1901

jméno činovníka Njjm Politická strana V ÚV Njjm působil mandát v zemském sněmu

Helcelet Ctibor, jUDr. Národní strana 1890–1892 1878, 1884, 1890

Chlum Ludvík, jUDr. Národní strana svobodomyslná 1910–1916 1906

Kancnýř Bedřich Lidová strana 1898–1909 1896, 1902

Konárovský josef, jUDr. Národní strana 1886–1892 1871, 1873, 1878

Lebloch Václav mladočeský proud 1890–1892 1896

Pluhař Ladislav, jUDr. Lidová strana 1897–1918 1906, 1913

Podbrdský josef, jUDr. Lidová strana / Národní strana 1899–1916 1890, 1896, 1902, 1906

Pražák Otakar, jUDr. Národní strana 1889–1895 1890, 1896, 1902, 1906, 1911

Sobotka josef, Dr. Národní strana 1886–1889 1884

šílený Václav, jUDr. Lidová strana 1886–1906 1896, 1902, 1906

šrom František Alois, jUDr. Národní strana 1886–1888 1861, 1867, 1871, 1873, 1884, 1890

šup Prokop Bartoloměj Katolický proud 1915 1913

Tuček josef, jUDr. Národní strana / Lidová Strana 1887–1891 1881, 1884, 1890, 1896

Vozáb Karel Nezávislý /
Lidová strana pokroková 1909–1918 1913

63 Zdroj: Výroční zprávy NJP (SOA Třeboň) a NJJM (MZK Brno); Věstník Národní jednoty pro jihozápadní 
Moravu, I–XVI, 1902–1917; Pošumaví : Věstník Národní jednoty pošumavské, I–XII, 1903–1914; MALÍŘ, Jiří: 
Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918. Brno 2012; LIŠKOVÁ, Marie: 
Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách 1861–1913. Praha 1994.
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V druhé polovině devatenáctého století se zpočátku v ústředním výboru NJJM angažují 
politicky aktivní osobnosti z jednotné Národní strany jako Ctibor Helcelet, Otakar Pra-
žák nebo František Alois Šrom. Někteří z nich zůstávají činní i v době dominance Lidové 
strany jak v zemské politice, tak ve vedení NJJM. V ústředním výboru NJP převažovali 
promladočesky orientovaní politici už v devadesátých letech devatenáctého století. Na 
začátku dvacátého století se spektrum názorových proudů rozšiřuje směrem k agrárnímu 
křídlu a kopíruje přechod od politiky honoračních k prosazování masových stran. 

Obě jednoty se jako organizace působící v převážně venkovském a polovenkovském 
prostoru ostře vymezovaly vůči sociální demokracii, která se více etablovala v dělnickém 
prostředí větších měst. Vazbu zvláště moravské jednoty na agrární hnutí lze vysledo-
vat z těsného propojení s českými odbory Zemědělských rad v Praze a Brně. Dlouholetý 
činovník NJJM, císařský rada Jan Máša dlouhou dobu zastával místo jejího tajemníka. 
Mnoho z vysokých činitelů Zemědělské rady moravské se stalo přímými členy NJJM 
a tím do její pokladny odvádělo významné částky. Mezi zakládající členy NJJM se za-
psal také Klub agrárních poslanců ve Vídni a v roce 1911 také Klub agrárních poslanců 
zemských.

Stejně jako NJJM se česká jednota stala významným příjemcem subvencí od Zeměděl-
ské rady moravské podobě sazenic nebo peněžních částek na zakupování strojů. V roce 
1903 vyhlásila NJJM pod svou patronací nouzovou akci pro krupobitím postižené Strako-
nicko a o interpelaci požádala Klub poslanců strany agrární na říšské radě. V ústředním 
výboru moravské i české jednoty působil úředník České zemědělské rady Karel Procházka.

 Na zemské úrovni zasahovaly jednoty také do voleb v obchodních a živnostenských 
komorách. V případě NJP ve volbách do obchodní a živnostenské komory v Brně zís-
kala česká strana až mandáty ve čtvrtém sboru obchodní sekce v roce 1903. Narozdíl od 
Moravy si česká většina na zemském sněmu dokázala úpravou volebního práva zajistit 
převahu v obchodní a živnostenské komoře v Českých Budějovicích už v roce 1891. Ve 
volbách do zemědělské rady se angažovaly také místní odbory NJJM. Pro řadu z nich vy-
mohl ústřední výbor volební právo. V roce 1912 tak mohlo volit přímo i nepřímo šedesát 
odborů.

Místní odbory NJP se uplatňovaly zejména při okresních a obecních volbách v národ-
nostně smíšených oblastech jižních a západních Čech.64 Při soubojích o okresní zastupi-
telstva v Prachaticích, Českém Krumlově, Vimperku, Dobřanech, Stodu a Kašperských 
Horách používala česká i německá strana různé volební taktiky, aby si zabezpečily vítěz-
ství. Volební řád počítal se stejným hlasem pro velkou i malou obec. Češi se často pokou-
šeli větší české obce rozdělit jako v případě Českokrumlovska, Němci na druhé straně 
spojit. Většinově české okresní zastupitelstvo v Prachaticích zase nemohlo nastoupit svůj 
mandát kvůli obstrukcím z německé strany. V případě okresního zastupitelstva Kašper-
ské Hory zvýšilo místodržitelství počet hlasů velkostatků. Programovým skupováním vel-
kostatků se dařilo jedné nebo druhé straně získat větší počet hlasů v první kurii.

Analogické postupy používaly obě strany v bojích o obecní zastupitelstva. Vlivem indu-
strializace Českobudějovicka a příchodu českých dělníků začali Češi pronikat do správy 
některých původně čistě německých obcí. V samotných Českých Budějovicích se průlom 
nepodařil narozdíl od Plzně, kde se česká správa prosadila již na konci devatenáctého 

64 V okolí Českých Budějovic zachraňovala Národní jednota paradoxně obce, kde původně převažovalo ně-
mecké obyvatelstvo. Vlivem industrializace obyvatelstva přibývá, a to hlavně českých dělníků.
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století.65 Česká samospráva výrazně ztrácela pozice na jazykové hranici v regionech, kde 
obyvatelstva ubývalo a kde pracovalo v německých továrnách nebo na velkostatcích.66 
Jednatelské odbory NJP, v případě smíšeného území zakládané hlavně v českých městech, 
podporovaly boj o samosprávu zejména v obcích, kde se česká většina nemohla uplatnit 
proti majetnější německé minoritě.

Boje o obecní zastupitelstva vedla NJJM hlavně v Brně a okolí.67 V roce 1913 uzavřela 
česká a německá strana volební kompromis v Dolních Kounicích. Svou roli v neúčasti 
NJJM při obecních volbách sehrála pozdní decentralizace NJJM a nedostatek finančních 
prostředků. Oproti tomu disponovala NJP sítí jednatelských odborů ochotných pomáhat 
českému obyvatelstvu ve svém regionu.

Od zakládání knihoven k divadlu

Vedle školství se ochranné jednoty snažily povznést národního ducha četbou: Teachers 
and libraries played an equally important role for Czech nationalist activists in rural re-
gions.68 (Učitelé a knihovny hráli rovnocennou roli pro české nacionalistické aktivisty 
ve venkovských regionech.) O zakládání knihoven se přičinily vedle ústředních výborů 
hlavně místní odbory obou jednot. V roce 1906 téměř každý místní odbor NJJM vlast-
nil knihovnu o padesáti svazcích. V roce 1891 vznikla v Brně ve spolupráci s Ženským 
vzdělávacím spolkem Vesna Veřejná knihovna pro lid. Do ohrožených oblastí vybavovaly 
okrskové nebo jednatelské odbory přenosné knihovny. V roce 1901 jich tak moravská jed-
nota registrovala více než dvacet. Odbor NJJM jich vypravil sedm, Žďár nad Sázavou pět, 
Brno I tři, Velká Bíteš dva a akademický odbor dva.69 Díky darům od spolků, jednotlivců, 
redakcí a předplácením některých periodik se do těchto regionů zdarma šířil český tisk. 

Mezi činnosti, ve kterých aktivita místních jednot dominovala, patřily také přednášky. 
Jejich počet se postupně zvyšoval od několika desítek po stovky na začátku dvacátého 
století. V roce 1903 vykazuje Národní jednota pošumavská téměř tisíc přednášek uspo-
řádaných ústředním výborem i samotnými odbory.70 Ochranné jednoty stejně jako jejich 
nenacionální protějšky vznikly na spolkovém základě. Proto místní odbory pořádaly plesy, 
zábavy, výlety nebo divadla. Řada z nich si pořídila vlastní jeviště. Odbor v Nové Říši se 
přímo sloučil s místním ochotnickým spolkem. Tyto akce si kladly za cíl získat co nejširší 
publikum. Autor ideového textu71 o pořádání národních slavností zdůrazňuje význam 
začlenění lidových písní a tanců, tradičních zvyků a výchovných přednášek na program 
takových akcí a aktivní účast všech členů odboru i široké veřejnosti. 

65 Německá strana používala taktiku jmenování čestných občanů a tím vyššího počtu voličů v první kurii. 
66 Jako příklad mohou sloužit Horní a Dolní Sekyřany v okrese Stod, ovlivňované železárnami v Heřmanově 
Huti pražské železářské společnosti nebo Prapořiště v soudním okrese Kdyně, kde německý zaměstnavatel za-
ložil v obci školu.
67 V roce 1888 se podařilo zabezpečit českou většinu na radnici v Králově Poli a Husovicích. V roce 1904 získali 
Češi do svých rukou správu Horního Radíkova. V roce 1905 uspěli v Jundrově většinou v prvním sboru. V roce 
1913 byla uzavřena kompromisní dohoda v Dolních Kounicích, kdy česká strana obdržela několik křesel v měst-
ské radě a měšťanská škola se dočkala zveřejnění. 
68 JUDSON, P. M.: Guardians, s. 84.
69 Zpráva o činnosti Národní jednoty pro jihozápadní Moravu od května r. 1900 do dubna r. 1901. Brno 1901.
70 Zpráva o činnosti Národní jednoty pošumavské za devatenáctý rok 1902–1903. Praha 1903, s. 7.
71 OLEJNÍK, František: Národní slavnosti a oslavy. Pošumaví, 8, 1910, s. 126–127.
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Ve snaze ujistit české obyvatelstvo ve smíšených oblastech o svém zájmu neváhali čle-
nové ústředního výboru cestovat. Vysocí funkcionáři NJP se pravidelně objevovali na 
sjezdech jednatelských skupin nebo svěcení menšinových škol. I tyto praktiky převzali 
čeští nacionalisté od svých německých protějšků. Národní jednota pošumavská vypravila 
několik stovek dětí z příhraničí na Všeslovanskou výstavu v roce 1895. Cestovní ruch se 
pěstoval také v opačném směru. Mimo vydávání cestopisů, značení turistických tras nebo 
stavbu rozhleden najímaly německé bundy kočující učitele. 

Rozkvět turismu směrem z centra přinášel do pohraničních oblastí Čech i Moravy nové 
impulsy. Podle Judsona tento argument podporuje jeho teorii o umělé nacionalizaci v situ-
aci, kdy místní obyvatelstvo na takový příliv zájmu nebylo připraveno: In reality, peasants 
too needed to be taught their heroic national identity, and they needed to be taught to accept 
the presence of the tourists as well.72 Faktem zůstává, jak také Pieter Judson pozname-
nává, že tyto oblasti ze zvýšeného zájmu o svůj region profitovaly, ať už to byla záložna 
v Kašperských Horách, nebo malé obce na Vysočině Horní a Dolní Radíkov, na jejichž 
českou školu se skládala celá Morava. Díky propagaci NJP navštívila v roce 1886 lokální 
slavnosti v Nové Kdyni řada účastníků z celých Čech. Ústřední výbor pro ně vyjednal slevu 
na dráhu.73 O jejich nacionálním přesvědčení může být teoreticky veden spor, ale místním 
elitám, ať už byly původu domácího, nebo se do regionu přistěhovaly za prací, nelze upřít 
velký díl práce. 

Ekonomický nacionalismus a jeho podoba v činnosti ochranných jednot

Snaha zajistit menšinová práva se u českých i německých ochranných spolků přenesla 
také do ekonomické oblasti. Teoretikové nacionalismu si velmi dobře uvědomovali po-
třebu zajistit základní životní potřeby vedle práva na vzdělání v mateřském jazyce: It may 
have been an attempt to homogenise the national economy and banish foreign strongholds 
from the national economy or eliminate the economic power of minority groups in a coun-
try.74 (Mohl to být pokus homogenizovat národní ekonomiku a vyloučit z ní cizí vlivy 
nebo eliminovat ekonomickou sílu minoritních skupin v zemi.) V českém prostředí na-
býval různých forem. České ochranné spolky a vlastenecké organizace prosazovaly ideu 
pokroku: The Czech political and business elites in Prague embraced a linear narrative of 
economic progress, which emphasised the hardships that had been overcome in the past and 
the promise of a modern, industrial and urban future.75 

Dobrou strategii, jak ovlivňovat různá odvětví ekonomiky, vyvinula NJJM. Vyvrcho-
lila založením Úvěrního ústavu v roce 1906: Jeho účelem bylo opatřovat členům zisk, pe-
níze i úvěr a provozování obchodů bankovních na společný účet členů za účelem výdělko-
vým – účelu toho dosaženo přijímáním vkladů, poskytováním úvěru, obstaráváním konversí, 
eskomptu, koupí a prodejem cenných papírů a valid i zboží.76 Ústav prosperoval. Financo-
val hlavně nákup pozemků, stavbu budov nebo úpravu vhodných prostor pro menšinové 
školy.

72 JUDSON, P. M.: Guardians, s. 173.
73 Zpráva o činnosti Národní jednoty pošumavské od 16. května 1886 do 16. května 1887. Praha 1887.
74 SCHULTZ, H. – KUBŮ, E.: History, s. 133.
75 Tamtéž, s. 175.
76 Pamětní spis k jubileu čtyřicetiletého trvání Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Brno 1926, s 22.
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Pro zakupování pozemků měl sloužit Jubilejní fond. Vznikl jako protiváha stejné myš-
lenky německého tábora získat dva miliony korun na germanizaci a zakupování usedlostí 
formou prodeje dvoukorunových úpisů. Doplnit ústřední pokladnu měla také Věcná lote-
rie v roce 1912, která vynesla více než padesát tisíc korun do fondu pro podporu českých 
škol. 

Národní jednota pošumavská disponovala od začátku s větším kapitálem. Narozdíl od 
NJJM méně investovala do ekonomického rozkvětu ohrožených oblastí. Ústřední výbor 
zakoupil dva podíly Pošumavské záložny v Kašperských horách a České záložny ve Vim-
perku. Péčí místních odborů vznikly záložny v Českém Krumlově, Prachaticích a Českých 
Budějovicích. Reiffeisenky byly založeny v Kaplici a Sulislavi. Na Moravě se díky míst-
nímu odboru NJJM ustavila například záložna Plenkovicích v roce 1903. 

Ústřední výbor obou jednot se angažoval v získávání subvencí ze zemských organizací. 
Největší dárce NJJM, Zemědělská rada moravská podpořila několik desítek odborů do 
roku 1918 přímou subvencí ve výši padesát až dvě stě korun. Mezi další poskytovatele se 
počítal zemský výbor, obce, záložny nebo spolky. 

Finance sloužily hlavně na zakupování strojů, vysazování ovocných sadů a alejí, poři-
zování plemenných kanců a býků. Tyto subvence často čerpaly místní odbory NJJM na 
Vysočině. V roce 1895 vypočítává moravská jednota téměř sto sedmdesát hospodářských 
strojů ve vlastnictví místních odborů. Mezi nimi se objevuje padesát lučních bran, čtrnáct 
secích strojů, šest šrotovníků, deset decimálních vah nebo dvě dobytčí váhy.77

Národní jednota pošumavská svou ekonomickou politiku kromě žádostí o subvence za-
cílila na podporu regionálního průmyslu. V Nezdicích u Kašperských Hor vznikla řeme-
slnická dílna. V roce 1893 byl do služeb NJP přijat odborný mistr v oboru Jan Neumann. 
Pro nedostatek zájmu z Neumannovy strany se plán neuskutečnil a dílnu převzal podni-
katel Jan Král. Po jeho smrti zanikla.78 V Sulislavi se jednota pokusila oživit tkalcovství 
a na Jindřichohradecku pletení z rákosu. Žádná z dílen nevydržela déle než několik let. 
Pro propagaci místních výrobků z Pošumaví sloužila Vánoční tržnice pořádaná dámským 
kroužkem NJP v Praze. V Brně se v roce 1909 proti tomu podařilo NJJM založit Morav-
skou ústřednu pro lidový průmysl s podíly po padesáti korunách a prodejnou v Zámeč-
nické ulici.

Vedle pokusů o zakládání hospodářských škol se jednoty snažily doplňovat ekonomické 
vzdělání obyvatelstva na jazykové hranici opatřováním učednických míst a návratem vy-
školené mládeže zpět do ohroženého regionu. Národní jednota pro jihozápadní Moravu 
zřídila Spolek pro podporu studentského cestování. 

Místní odbory zprostředkovávaly hromadné nákupy členů, aby český kapitál nekončil 
v německých rukou.79 Pořádáním hospodářských kurzů zvyšovaly povědomí o moderních 
metodách v zemědělství, účetnictví a ekonomice.80 Přednášky patřily mezi hlavní činnost 
NJJM v době, kdy nedisponovala dostatečným kapitálem. Organizací vánočních tržnic 

77 Zpráva o činnosti Národní jednoty pošumavské za dvanáctý rok 1895–1896. Praha 1895.
78 Pamětní list k jubileu 20letého trvání Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Brno 1906.
79 V roce 1912 schválil jednatelský odbor v Sušici hromadný nákup kávy, petroleje, sirek, oleje a prášku ke hno-
jení prostřednictvím členů místních odborů Vlastějov, Javoří, Dolní Těšov, Jiřičná a Hlavňovice, aby český kapi-
tál ze smíšených obcí nepodpořil německé obchodníky v Hartmanicích. V roce 1905 zprostředkoval podobnou 
službu odbor Brno V pro Zábrdovice a okolí.
80 V roce 1904 uspořádal místní odbor Velké Meziříčí zelinářský kurz. 
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se obě jednoty pokoušely najít odbytiště pro regionální výrobky. Vánoční tržnice NJJM, 
pořádaná ve spolupráci s Ústředním spolkem živnostníků, vynesla v roce 1889 výdělek 
více než sto zlatých.81

Dělnická otázka jako popelka programu národních jednot

Ekonomický rozvoj druhé poloviny devatenáctého století se týkal také území působnosti 
NJP a NJJM. Vzestup průmyslového Brněnska, Jihlavska, Českých Budějovic nebo Plzně 
ostře kontrastoval s vylidňováním některých osad na Českomoravské vysočině, v jižních 
Čechách a pohraničních oblastech jihozápadních Čech. Teoretikům obou jednot dělaly 
starosti vystěhovalectví a závislost českých dělnických vrstev na německém kapitálu na 
Třeboňsku nebo Jihlavsku: […] jež si přitáhl dělníky volavkou výdělku a spoutal únavou 
hodinových denních cest do kutišť fabrických, hrozících tuberkulosou v zaprášených díl-
nách hrčících strojů.82 Ochranné spolky si jako nadzájmové a bezpartijní organizace velmi 
dobře uvědomovaly nutnost proniknout k nejširším vrstvám obyvatelstva s cílem získat 
je pro národní program. U obou jednot hrála ale větší roli vlastenecká než sociální složka 
činnosti. 

Popis krutého zacházení německých zaměstnavatelů s českými dělníky velmi často zdů-
vodňoval nutnost zásahu, ovšem většinou v případech války o školní docházku jejich dětí. 
Vánoční nadílky, polévkové ústavy, sbírky na ošacení, zaplacení nebo odpuštění školného 
nebo samotné uplácení a přesvědčování rodičů představovaly většinovou politiku NJP 
a NJJM v oblasti sociální péče. Nápodobou německých ochranných spolků a jejich sirot-
čích kolonií se pokoušely podporovat příliv českých dětí do oblasti na jazykové hranici, ale 
pouze formou zprostředkovatelskou.83

Další charitativní činnost ponechávaly ochranné spolky na starost zpravidla specializo-
vaným spolkům: Obvod NJP převážně zemědělský a dělníci v místech průmyslových dochází 
ochrany ve svých organizacích.84 Vztah české jednoty k sociální demokracii lze označit za 
problematický. Jen některé akce místních odborů dávaly tušit, že si někteří členové uvě-
domují důležitost zapojení masového publika, ovšem jako podporu českého elementu. 
Odbor NJJM v Moravských Budějovicích například odeslal dvacet korun na podporu 
stávkujících v Mostě. Dělnická otázka se tak obou jednot týkala spíše v teoretické rovině. 
Ve svých přednáškách se autoři zaměřovali především na starobní, nemocenské a úrazové 
pojištění a výklad hospodářských problémů. Odbory měly podporovat zakládání nemo-
cenských pokladen. 

České ochranné jednoty jako organizace operující spíše ve venkovském a maloměst-
ském prostředí tak svou sociální politiku směřovaly k rolnictvu a maloživnostenským vrst-
vám. Oba spolky vyhlásily nouzové akce. Česká jednota v roce 1903 kvůli rozsáhlým ško-
dám po krupobití, kdy pro poškozené zřídila zvláštní fond, a NJJM v roce 1909 vybízela 
potenciální zájemce k příspěvku do speciálního fondu Zemědělské rady moravské. Pře-
váděním hypoték z německých do českých bankovních ústavů se jednoty snažily jednak 

81 Třetí výroční zpráva Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Brno 1890.
82 Výroční zpráva Národní jednoty pro jihozápadní Moravu za správní rok 1907/1908. Brno 1908, s. 80. 
83 Odbor NJP v Prachaticích se snažil umístit ve městě a okolí české sirotky z Prahy. Místní jednota NJJM v Klo-
boukách usilovala o založení takové kolonie, kde by Zemský výbor vydržoval dvanáct sirotků.
84 Výroční zpráva Národní jednoty pro jihozápadní Moravu za správní rok 1907/1908. Brno 1908, s. 82.
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neposilovat německý kapitál, jednak zlepšit úrokové podmínky dlužníků. Podle instrukcí 
ústředního výboru měli funkcionáři místních jednot NJP poskytovat žadatelům bezplat-
nou právní pomoc. Sociální otázka se v očích českých nacionalistů rovnala národní a v je-
jím rámci byla podle jejich názoru dostatečně zajištěna.

Závěr 

Druhá polovina devatenáctého století změnila multietnickou tvář Rakousko-Uherska. 
Země sjednocená pod jedním panovníkem a vírou se začala vlivem nacionalismu přetvá-
řet v konfliktní společenství národů, z nichž některé se začaly hlásit o svá kulturní, jazy-
ková a posléze politická práva. Odrazem rostoucích nacionalistických tendencí se stal 
vznik ochranných spolků na české i německé straně.

Obranné jednoty vznikají v blízkosti hranice německého prostoru ve středovýchodní 
Evropě. Podobnost německých bundů a jejich protějšků na polské a české straně prozra-
zuje přenos vzorů z prostředí jednoho etnika do druhého. Českému prostředí nejbližší 
slovinsko-rakouské jazykové pomezí se svým Südmarkem a polské Poznaňsko s Hakatou 
a svou výbojnou politikou se od českých protějšků liší agresivnější hospodářskou a sídelní 
politikou danou silným kapitálem zemědělské aristokracie ve východním Prusku a převa-
hou Němců v oblasti činnosti Südmarku. 

Pozice obranných spolků vytvořených v Čechách odráží místní podmínky. Národní jed-
nota pošumavská podepřená silným českým vnitrozemím mohla svou činnost rozvinout 
dříve než moravská jednota operující na méně národnostně vyhraněném území se silnou 
pozicí německých držav v podobě Brna a Jihlavy. Interpretace myšlenky přenosu etnic-
kého konfliktu z centra ze zásadních prací Pietera Judsona a Tary Zahry tak více odpovídá 
modelu v Čechách než situaci moravské jednoty, jejíž sídlo se nacházelo ve městě s němec-
kou radnicí. Teorie Pietera Judsona vychází z pohledu na ochranné spolky jako celek, jed-
notnou organizaci s ústředními myšlenkami. Regionální dimenze tématu, tedy praktické 
naplňování základní teorie v různých regionech s ohledem na rozmanité národnostní, so-
ciální a ekonomické podmínky vybrané oblasti, prověřuje Judsonovy závěry v konkrétní 
lokalitě s ohledem na činnost nejen zemských, ale i místních elit.

Určitá rozporuplnost se projevuje už v samotné ideologii jednot, kdy tyto jako všechny 
vlastenecké spolky horlí pro slovanství a nezávislou cestu českých národních dějin kon-
struovaných na husitství a české reformaci. Zatímco plzeňský odbor NJP v městě s čes-
kou správou pořádá přednáškové cykly o Husovi, na jazykové hranici trvají odbory téhož 
spolku na českých bohoslužbách. 

Judsonova teorie se naopak osvědčuje v případě školské politiky obou jednot. Děti jako 
nastupující generace představovaly ideální cíl vlastenecké propagandy všech obranných 
spolků. Moravská jednota bez silného partnera v podobě Ústřední matice školské, pouze 
s pomocí moravských matic nesla většinu nákladů na školství sama. Česká jednota se 
zaměřovala na stavbu budov a přenechávala provozní náklady dalším institucím. Pře-
nášením konceptu národnostního boje chtěly jednoty ovlivňovat děti i jejich rodiče. Se 
školstvím tak úzce souvisela sociální politika obou jednot, která se také obracela převážně 
k nejmladší populaci formou darů a úplatků v podobě vánočních nadílek, školních pomů-
cek a odpouštěním školného.

Ekonomická stránka činnosti jednot doplňuje Judsonovu myšlenku šíření národnost-
ního konfliktu z centra o aktivity sítě českých měst v okolí národnostní hranice. Národní 
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jednota pošumavská díky vysoké míře decentralizace přenechávala řadu aktivit samot-
ným odborům. V moravské jednotě zůstávala velká míra pravomocí i financí v rukou 
ústředního výboru a tím mohla vzniknout například úspěšná Moravská ústředna lidového 
průmyslu nebo cestovní kancelář. 

V politické rovině nelze v mnoha případech upřít agilnost jedincům z řad vzdělanost-
ních elit, Judsonem označovaných za hlavní viníky nacionalizace dříve poklidného ži-
vota na jazykovém pomezí. Prosadit své kandidáty se dařilo spíše české jednotě, která na 
zemské a říšské úrovni těžila z české většiny na zemském sněmu. Na Moravě se téhož 
podařilo dosáhnout kompromisem až v roce 1905. Na okresní a obecní úrovni bojovala 
NJP se střídavými úspěchy o obecní a okresní zastupitelstva na jazykové hranici. Před vy-
dáním moravského paktu se činitelé NJJM ve vyšších patrech politiky příliš neobjevovali. 
V obecní politice se moravské jednotě dařilo méně než české, protože musela hájit pozice 
v samotném Brně.

Instituce spolku jako dobrovolného sdružování osob staví své základy na aktivitě kon-
krétních osob. V případě ochranných jednot převažuje centrální model činnosti jednot-
livců v ústředním vedení. Svou troškou přispěly ale i lokální elity jako samostatní jedinci, 
a to by mělo být zohledněno ve výzkumu.

Zusammenfassung

Jedem wie er gerne möchte und tschechisches Kind in die tschechische Schule.  
Die Tätigkeit der tschechischen Schutzvereine am Beispiel der Nationaleinheit  
für Südwestmähren und der Nationaleinheit für Böhmerwald 
Jaroslava Smetanová

Der Liberalismus und die Demokratisierung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beeinflussten 
erheblich die konservativen Werte der österreichisch-ungarischen Gesellschaft. Die voll rechtsgültige 
Verfassung förderte nicht nur den Prozess der Verankerung der grundlegenden staatsbürgerlichen 
Werte, sondern schrieb sich zugleich in die Geschichte des Nationalismus ein. Einer der Mittel der 
Durchsetzung der Minderheits- oder Mehrheitsrechte einer ethnischen Gruppe stellten die Schutzver-
eine dar. In diesen Vereinen wurden die Interessen der regionalen Minderheiten wie auch der Staats-
mehrheiten sowohl politisch, als auch ökonomisch, sozial a kulturell geschützt. Die ersten Schutz-
vereine sind mit dem deutschen kulturellen Milieu verbunden. Nicht nur in den böhmischen Ländern 
begann sich diese Tätigkeit der Minderheiten sehr bald ohne Rücksicht auf die sprachliche Grenze 
zu entfalten. Die Nationaleinheit für Böhmerwald und auch ihr Ostnachbar die Nationaleinheit für 
Südwestmähren stellen eine spezifische Art der Lösung von ethnischen Verhältnissen der gemischten 
Regionen West- und Südböhmen und auch Südwestmähren dar.

Durch die Sorge um Minderheitsschulwesen, Kultur, Regionalindustrie und Landwirtschaft, wie auch 
um Touristenverkehr und auch durch Wahlagitationen unterstützten die Vereine die tschechischen 
Gemeinschaften an der Sprachgrenze. Die Interpretation ihrer Tätigkeit ruft grundlegende Fragen 
über die Notwendigkeit solcher Aktivitäten hinsichtlich des Charakters des Zusammenlebens der Na-
tionalitäten an der Sprachgrenze hervor. Die Theorie von Pieter Judson über die künstliche Hervor-
rufung der Reibereien aus dem böhmischen oder deutschen Hinterland schreibt die Aktivierung der 
Nationaldissonanz den neuangekommenen gebildeten Eliten zu. Seine Schlussfolgerungen werden 
auch durch die Forschungen von Tara Zahra bestätigt. Die Grundideologie der tschechischen Schutz-
vereine stützte sich auf den Gedanken der unabhängigen Auffassung der böhmischen Geschichte mit 
dem Verweis auf das Hussitentum und die Reformation des 16. Jahrhunderts. Zu den ökonomischen 
Tätigkeiten der Vereine ist dabei der Wirtschaftsnationalismus zu zählen. Die Zentralorganisation 
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der Minderheitsarbeit setzte die Grundregeln für die Existenz der lokalen Gewerkschaften fest. Ne-
ben der Zentralideologie spielten auch die Interessen von Einzelpersonen und die konkrete Geltend-
machung der theoretischen Konzepte in der Praxis eine Rolle. Als ausreichende Materialgrundlage 
können die Klein- und Mittelstädte benutzt werden, die im Rahmen der Forschung als oft vorkommen-
der Typ der Siedlung in den böhmischen Ländern charakterisiert wurden. Die Geltendmachung von 
lokalen Gewerkschaften in verschiedenen Lokalitäten, deren Stellung in der lokalen Hierarchie der 
Vereine und personale wie auch kulturelle Bindungen zu der Stadtpolitik und bedeutenden Organisa-
tionen bestätigen im wesentlichen die bisherige Charakteristik des Nationalismus auf der Grundlage 
des Vereinsrechtes, zugleich wird aber diese Charakteristik auch ergänzt.


