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19th Century : Self-Support of the Estates, Solidarity, Unity, and Awareness

This paper introduces the agricultural interest structures of Germans in Austrian Silesia in 
the latter half of the 19th century as an element of modernisation of the countryside which 
significantly contributed to its economic, class and political emancipation, from the point of 
view of their gradual organisational construction  and the principles of peasant association. 
It can be surmised that the milieu of agricultural associations, which were connected with 
other agricultural-economic structures in terms of their membership and interest, had the 
potential to advance the ideological elements of the nascent German agrarian movement 
at the turn of the 19th and 20th centuries. The paper focuses on the key agricultural non- 
-political associations along with their developmental trends which created this base in the 
region of Austrian Silesia. The author primarily relies on printed sources, because although 
the archive material devoted to agricultural associations in the region may seem very rich, it 
does not provide the necessary amount of relevant data. Given the current state of research, 
when the interest structures of associations are not given attention considering their role in the 
development of rural areas, this article seeks to enrich the professional discourse surrounding 
the issue.
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První hospodářské – ve smyslu zemědělské – organizace se v rakouské monarchii podle 
vzoru jiných evropských zemí zakládaly z podnětu císařovny Marie Terezie v druhé polovině 
18. století.1 Vznikaly jako odborné instituce zaměřující se na teoreticko-praktické záležitosti 

* Studie vznikla v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národního zemědělského 
muzea, s.p.o. financovaného Ministerstvem zemědělství pro 2017.
1 Dobový pojem „hospodářství“ v sobě zahrnoval celé zemědělství, tj. rolnictví (orbu, polní hospodářství), 
lesnictví, zahradnictví, zemědělský průmysl, výrobu a odbyt. Vlček, karel: k počátkům rolnických 
(hospodářských) spolků a záložen ve Slezsku. Zvláštní otisk z časopisu Věstník Československé Akademie 
Zemědělské 14, 1938, 8–9, s. 666.
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zemědělství.2 Vídeňská vláda a pokrokoví hospodáři z řad šlechty si uvědomovali nutnost 
zvýšit produktivitu zemědělské výroby a celkově povznést zemědělství, což znamenalo 
širokou podporu vědy a vzdělání v oboru. Aktivity těchto spíše učeneckých společností, 
které navíc nedisponovaly nařizovací mocí a představovaly ponejvíce poradní orgán,3 začaly 
v 19. století hojně doplňovat další organizace hospodářského či zemědělského zaměření, 
a to zájmové zemědělské organizace spolkového charakteru. Jejich éra nadešla rokem 
1848. Přežívající feudální poměry v zemědělství se odstraňovaly a celým hospodářským 
životem začínal pronikat kapitalistický způsob výroby.4 Jejich skutečný rozkvět nastal 
vydáním pojišťovacího (1852), spolkového (1867)5 a družstevního (1873) zákona. Postupně 
vznikala vnitřně velice diferencovaná síť zájmových organizací spolkového typu, která 
sehrála klíčovou úlohu v procesu intenzifikace a modernizace selského hospodářství, při 
šíření zemědělské osvěty a družstevní ideje, budování odborného zemědělského školství 
a v neposlední řadě v procesu nacionální a politické emancipace venkovského obyvatelstva.6

Stavovská svépomoc, solidarita, jednota a uvědomělost byly požadavky tzv. zemědělského 
spolkového hnutí rozvíjejícího se po roce 1867 a rovněž nabízeným řešením zlepšení 

2 Představitelkou těchto institucí v rakouském Slezsku byla k. k. Agriculturgesellschaft zur erweiterung, 
Ausarbeitung und Verbesserung der landwirtschaft im Ganzen oder in einzelnen Theilen durch zureichende 
praktische einsichten und Fertigkeiten (C. k. zemědělská společnost k šíření, rozvoji a zlepšení zemědělství jako 
celku nebo jeho jednotlivých částí cestou dostatečných praktických znalostí a dovedností), kterou založila Marie 
Terezie v roce 1770. Jako stagnující organizace přistupuje v roce 1811 k moravské Gesellschaft zur Beförderung 
des Ackerbaues, der Natur- und landeskunde (Společnost na podporu zemědělství, přírodovědy a vlastivědy, 
zal. 1806) a společně vytvářejí k. k. Mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der 
Natur- und landeskunde (C. k. Moravskoslezská společnost pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy). Její 
vliv byl oslaben, když v roce 1862 vznikla v Opavě opět samostatná hospodářská slezská společnost, byť se tato 
zpočátku označovala spolkem – Österreichisch-schlesischer landwirtschaftlicher Verein (Rakousko-slezský 
zemědělský spolek). Vlček, k.: k počátkům, s. 666–670; VeRBík, Antonín: Vznik a počátky hospodářské 
společnosti na Moravě (1770–1811). Vědecké práce československého zemědělského muzea, 10. Praha 1971, 
s. 6–21; Časopisy a kalendáře vydávané Moravsko-Slezskou společností pro zvelebení orby, přírodoznalectví 
a vlastivědy v Brně : Bibliografie 1800–1868, I. Praha 1977, s. 3; WeBeR, H. C.: Das Markgrafthum Mähren 
nach seinen landwirtschafltichen Verhältnissen. Brünn 1873; D’elVeRT, Christian Ritter: Geschichte der k. k. 
mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaus, der Natur- und Landeskunde, mit Rücksicht 
auf die bezüglichen Culturverhältnisse Mährens und Oesterreichisch-Schlesiens. Brünn 1870; AlBeRT, eduard: 
Ekonomika moravského zemědělství v druhé polovině 19. století, I. Praha 1970, s. 89.
3 VeRBík, Antonín: Zemědělské instituce v letech 1848–1900 v českých zemích. Vědecké práce Zemědělského 
muzea 18, 1978, s. 145.
4 ke komplexu změn související s tzv. agrární revolucí srov. JAkUBeC, Ivan – JINDRA, Zdeněk: Dějiny 
hospodářství českých zemí : od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha 2007; kUBAčÁk, 
Antonín – BeRANOVÁ, Magdalena: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha 2010. Zemědělství na 
území Slezska se dílem věnuje práce kolektivu Dana Gawreckého, srov. GAWReCkI, Dan a kol.: Dějiny Českého 
Slezska 1740–2000, I. Opava 2003. Jedna z nejdůkladnějších českých prací posledních let o dějinách zemědělství 
v rakouském Slezsku je dílo kamila Rodana. Jeho syntéza se zaměřuje na technicko-technologickou modernizaci 
a sociální struktury slezského venkova, a to pod prizmatem vlastnických poměrů. Rodanova práce předkládá 
charakteristiku zemědělství dle oborů. Politické aktivity venkova zůstaly ponechány stranou, spolkovým 
strukturám je věnována pouze necelá jedna strana textu. RODAN, kamil: Dějiny zemědělství v Rakouském 
Slezsku v letech 1848–1914 : (Základní vývojové tendence). Ostrava 2008.
5 Zákon z 15. 11. 1867 č. 134/1867 ř. z., O právě spolčovacím. 
6 Současný stav výzkumu vzhledem k zemědělskému spolkovému hnutí v českých zemích rozvíjejícímu se po 
1867 nabízí práce k nacionálně českým spolkům, nikoli však německým: ŠOUŠA, Jiří: k podílu regionálních 
zemědělských spolků na intenzifikaci českého zemědělství v poslední třetině 19. století. In: TÝŽ: Mezi brázdou 
a bankovním úvěrem : O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století. Praha – Pelhřimov 2012, s. 231–236;
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stavu zemědělství, ba v agrární agitaci Němců dokonce představovaly záchranu neblahé 
situace selského stavu.7 Tyto čtyři zásady zároveň vyjadřovaly osu zemědělského, potažmo 
rolnického spolčování a organizace poslední třetiny 19. století.8 Principy svépomoci 
a solidarity selského stavu vyjádřené úslovími Sdílený žal je poloviční žal!9 a Sedlákovi 
může pomoci zas a jen sedlák!10 vyzývaly ke stavovské jednotě a sdružování zemědělců 
na svépomocném spolkovém základě. Dle agitace měla solidarita na půdě zemědělských 
organizací podnítit sjednocení a semknutost vůči odpůrcům. Za příklad se dával svět 
průmyslu, kde údajně solidarita všech pracujících v profesi poskytla sílu, která jim 
dopomohla dosáhnout splnění jejich požadavků.11

Výzvy k jednotě německých zemědělců a prohloubení smyslu pro stavovskou, od 90. let 
ale i nacionální či kmenovou pospolitost (Stammesgenossenschaft) byly plny bojových 
parol apelujících na bojovou připravenost, bojeschopnost a roli strážců. Zemědělské 
venkovské obyvatelstvo si mělo uvědomit, že společně tvoří jednu rodinu a že náleží stavu, 
který formuje základ státu.12 Dle dobového tisku smysl pro stavovství zemědělců spočíval 
v lásce k zaměstnání s odpovědností pro nastupující generace, v kolegiální spolupráci 
a v účasti a podpoře všech opatření k pozvednutí úrovně zemědělství (zemědělské spolky, 
družstva, přijetí inovací, technického pokroku a modernizace v oboru, vzdělání a školení, 
tj. fyzickou sílu doplnit o zbraň ducha, výstavnictví aj.). V souznění s agitací ve prospěch 
zemědělských organizací, družstevní hnutí nevyjímaje, se selský stav vyzýval k jejich 
všestranné podpoře a k stavovské jednotě.13 Jednotlivec, i kdyby byl údajně nejschopnější, 
nejsilnější a nejvýjimečnější, sám nic nezmůže. Jen jednota mohla překlenout všechny 
stavovské a nově také stranicko-politické překážky. Údajně stavovské a nacionální důvody 
povolávají německé zemědělce k těsnému a srdečnému semknutí, a to na spolkové, 
družstevní a nakonec i na stranické úrovni.14 Agitace s hesly nutnosti jednoty selského 

 VeRBík, Antonín: Zemědělská revoluce a regionální zemědělské spolky v českých zemích ve druhé polovině 
19. století. Hospodářské dějiny 1, 1978, s. 89–120. Širší kontext vývoje zemědělských spolků v Předlitavsku 
do roku 1914 poskytl BRUCkMülleR, ernst: Landwirtschaftliche Organisationen und gesellschaftliche 
Modernisierung : Vereine, Genossenschaften und politische Mobilisierung der Landwirtschaft Österreichs vom 
Vormärz bis 1914. Salzburg 1977.
7 Deutsch-mährischer Bauerntag. Mitheilungen des Kuhländer landw. Vereines in Neutitschein 31, 1896, 7,  
s. 62–63.
8 „einigkeit macht stark!“ – „einigkeit unter den Bauern schafft dem Stande eisenmauern!“ Bauernpredigten 
12; „Alle für einen, einer für alle!“. Zentral- Blatt für die mährischen Landwirte (dále Zentralblatt) 84, č. 15,  
1. 8. 1904, s. 249–251. 
9 „Geteiltes leid ist halbes leid!“ Bauernpredigten 12, s. 249–251.
10 „Dem Bauer kann wieder nur durch den Bauer geholfen werden!“ Ja, Bauer, das ist etwas anderes. Der Dorfbote. 
Ein Wochenblatt zu Belehrung und Unterhaltung für das deutsche Landvolk (dále Der Dorfbote) 8, č. 23, 5. 6. 
1904, s. 2.
11 Der Wert der richtigen agrarischen Solidarität. Deutsch-mährische Rundschau 1, č. 18, 4. 5. 1913, s. 1; 
Österreichisches agrarisches Handbuch. Budweis 1911, s. 228–232; „Alle für einen, einer für alle!“ – základní 
myšlenky zemědělského družstevnictví. Bauernpredigten 12, s. 249–251; landwirtschaftliche Selbsthilfe. 
Deutsche landwirtschaftliche Vereins-Zeitung 1 (8), č. 11, 27. 5. 1891, s. 1–3.
12 WANke, Heinrich: Ueber bäuerlichen Standessinn. Landwirtschafltiche Zeitschrift für Oesterreichisch-
Schlesien 7, 1905, 22, s. 518–519; Tamtéž 7, 1905, 25, s. 541–543; Tamtéž 7, 1904, 24, s. 565–567.
13 Tamtéž.
14 landwirtschaftsgesellschaft für die Markgrafschaft Mähren in Znaim 26. bis 29. September 1907. 
Zentralblatt 87, č. 22, 16. 11. 1907, s. 229.
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stavu cílila na vtáhnutí venkovského zemědělského obyvatelstva do veřejného dění a tím 
na hájení společných zájmů. Nastartován byl proces sebeuvědomování zemědělce a jeho 
zapojování do stavovského zájmu, jenž musel čelit zájmu národnímu. Rodící se ideologie 
německého agrarismu však v sobě dokázala tyto dva zájmy stmelit.15

Vydání všeobecného spolkového zákona v roce 1867 znatelně podnítilo zakládání 
a intenzivnější činnost zemědělsky profilovaných nepolitických spolků. Odborná 
literatura vývoj spolků po vydání tohoto zákona označuje jako tzv. spolkové zemědělské 
hnutí. Spolky získaly odbornější vedení, pevnější organizaci a relativně stabilní členskou 
základnu, která v sobě zahrnovala sociálně širší klientelu, než tomu bylo u hospodářských 
společností zakládaných před rokem 1848.16 Nedostatek aktuálně dostupného relevantního 
pramenného materiálu (např. členské seznamy s udáním profese) však neumožňuje provést 
analýzy sociálního statusu členstva.

Základní stavební i výkonnou organizační jednotkou se stává zemědělský 
(hospodářský) okresní spolek s místními odbočkami na vsích, které se v německém 
prostředí nazývaly kasina nebo kluby (Kasino, Casino, Klub, Club).17 V další fázi svého 
vývoje se spolky sdružovaly v jednotky s teritoriálně širší působností – svazy okresních 
spolků či oblastní svazy. Svazy okresních spolků zajišťovaly zemské a státní subvence, 
pořádání okresních akcí a vypracování vzorových stanov pro kasina a kluby.18 Zpravidla 
jim také připadla role při zakládání peněžních, výrobních, prodejních a jiných družstev. 
Síť rozvětvovaly specializační spolky různého zaměření, jako byly např. spolky ryze 
lesnické, zahradnické, ovocnářské a vinařské, spolky pro chov a šlechtění koní a dobytka, 
spolky hedvábnické, včelařské, drůbežářské, rybářské a hospodářsko-vzdělávací. Vývoj 
postupně směřoval k integraci zemědělců na zemské úrovni jakožto předstupni vzniku 
jednotné zemské organizace. Tato tendence vykazovala časový vývojový posun spádově 
z čech na Moravu a do Slezska, přičemž jednotlivé zemědělské organizace se začínaly 
politizovat. Z dochovaného pramenného materiálu je patrné, že události v čechách byly 
akcelerátorem a vzorem dění v ostatních zemích (vedle vzorů německých a rakouských, 
zvláště salcburských a dolnorakouských).19

15 Ideologie agrarismu vychází ze zásady, že půda a ti, kteří ji obdělávají, mají rozhodující význam pro národ 
a stát. Srov. kUBů, eduard – ŠOUŠA, Jiří: Středoevropský a slovinský agrarismus v komparativní dimenzi 
(1918–1928) : Programy, transfery idejí, možnosti spolupráce. In: GAŠPARIč, Jure – kUBů, eduard – 
lAZAReVIč, Žarko – ŠOUŠA, Jiří (eds.): Češi a Slovinci v moderní době : politika – společnost – hospodář-ství 
– kultura / Slovenci in Čehi v dobi moderne : politika – družba – gospodarstvo – kultura. Praha – ljubljana 2010, 
s. 227–262.
16 V archivních materiálech více než jednoho sta jednotlivých německých zemědělských spolků působících 
v rakouském Slezsku, které jsou uchovány v archivním fondu Zemské vlády slezské, se bohužel nedochovaly 
členské seznamy s udáním bližších informací, na jejichž základě by mohla být provedena analýza sociálního 
statusu členstva.
17 Zemědělská kasina v jednotlivých vsích vznikala podle vzoru v Německu (Casinovereine, zkráceně 
Casinos). landwirtschaftliche Casino- und landwirtschaftliche Bezirksvereine. Landwirtschaftliche Blätter 
für Nordmähren. Beilage zum „Deutschen Volksblatt für Mähren und Schlesien“ (dále Landwirtschaftliche Blätter) 
2 (14), č. 6, 22. 3. 1890, s. 1.
18 Vzorové stanovy se vypracovávaly ve shodě s opavským ústředním spolkem/společností – srov. dále. 
Mustersatzungen für landwirtschafltiche Vereine. Der Dorfbote 8, č. 12, 20. 3. 1904, s. 4; Mustersatzungen eines 
landwirtschaftlichen Casinos in Mähren. Deutsche landwirtschaftliche Vereins-Zeitung 1 (8), č. 17, 19. 8. 1891, 
s. 2.
19 Vereinsberichte. Die Gründung eines landwirtschaftlichen kasinos für Totzau und Umgebung. Der Dorfbote 
7, č. 31, 2. 8. 1903, s. 15–16; HIlMeR, Franz: Die Organisation der landwirtschaft, Sammlung Gemeinnütziger 
Vorträge, 1920, Juni-Juli, č. 493/494, s. 10.
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I přes krátkou existenci většiny zemědělských spolků je vliv jejich blahodárného působení 
na povznesení a podpoře zemědělské produkce znatelný téměř ve všech okresech naši milované 
domoviny [...] Jim vděčíme nejen za zavedení nových výrobních odvětví a lepší využití stávající 
půdy a tím cílené zvýšení rentability zemědělství prozíravým hospodářským vedením, ale naše 
zemědělské spolky mají také výrazný podíl na povznesení duševní úrovně všeobecně.20 Franz 
Hilmer, určující osoba německého agrarismu v českých zemích, zvláště družstevnictví, 
v jednom ze svých článků takto popsal působení zemědělských spolků na venkově 
v druhé polovině 19. a na začátku 20. století, a to vcelku výstižně. V této době se zájmové 
instituce spolkového charakteru podílely na kvalitativním přebudování selských statků 
v progresivní hospodářské jednotky s cílem zlepšení hospodaření zejména po technické 
stránce. Stěžejním úkolem spolků pak bylo přimět zemědělce k přechodu od extenzivního 
trojhonného hospodaření k intenzivnímu střídavému hospodaření s vyšší úrovní výroby 
a k přechodu z naturálního hospodářství k hospodářství tržnímu.21 Spolky prosazovaly 
zavádění nových plodin (pícnin a průmyslových plodin), šlechtění nových plemen 
zvířectva a propagovaly lepší způsob obdělávání půdy tzv. hlubokou orbou a racionálním 
hnojením. Široce doporučovaly melioraci půdy, scelování pozemků, lepší zpracování hnoje, 
použití umělých hnojiv, zemědělských strojů a inovovaného nářadí, které spolky mnohdy 
zakupovaly a následně svým členům zapůjčovaly. Rovněž měly výrazný vliv na vzestup 
sociální a kulturní úrovně a osvěty na vesnici. Stávaly se centrem a oporou při výstavbě 
odborného zemědělského školství i celkového vzdělání venkova, při šíření družstevní 
myšlenky, vydávání obsáhlého zemědělského odborného a zábavného tisku, pořádání 
výstav apod. Se zapojením zemědělství do tržního hospodářství a potřebou rozvoje 
obchodního zemědělství a jeho intenzifikace se probudil zájem o hospodářskou politiku, 
což se aktivně promítlo i do programů zemědělských spolků. Nadto získaly významnou 
politickou a národní úlohu.22

kvantitativní obraz zemědělské spolkové základny v rakouském Slezsku (nacionálně 
nerozlišován) je utvořen na základě údajů v dobovém tisku a stavu archivního materiálu, 
v porovnání s daty uváděnými v práci ernsta Bruckmüllera. První okresní zemědělské 
spolky vznikly v 60. letech 19. století23 a první zemědělské kasino bylo založeno na 
Novojičínsku ve Velkých Albrechticích v roce 1870. Na konci roku 1894 bylo 8 698 zemědělců 
organizovaných ve 147 zemědělských a příbuzných spolcích. Jednalo se cirka o 10 % 
výdělečně činných zemědělců ve Slezsku.24 Tento údaj převzatý z dobového tisku odpovídá  

20 HIlMeR, Franz: Das landwirtschaftliche Vereinswesen und der krieg. Land- Zeitung. Organ der Organisation 
der deutschen Landwirte Mährens (dále Landzeitung) 3, č. 50, 17. 12. 1914, s. 1
21 Blíže srov. VeRBík, Antonín: Počátky zemědělských spolků na Moravě. Časopis Matice moravské 89, 1970, 
s. 243–245.
22 ŠOUŠA, J.: k podílu, s. 231.
23 VeRBík, A.: Zemědělské instituce, s. 151.
24 Geschäftsbericht des Central-Ausschusses der österr.-schl. land- und Forstwirtschfts-Gesellschaft für das 
Jahr 1894. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 3, č. 16, 16. 8. 1895, s. 2.
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zhruba počtu nejrůznějších zemědělských spolků doložených v archivním fondu Zemské 
vlády slezské a kvantitativnímu obrazu vývoje hospodářských společností a regionálně 
a místně vymezených zemědělských spolků prezentovaných Bruckmüllerem, který k roku 
1895 uvádí existenci 110 organizací se 7 951 členy, nepočítaje v to družstevní organizace. 
Vycházíme-li z jeho údajů, pak za tři roky, tj. do roku 1898, v rakouském Slezsku přibylo 
76 spolků při jejich celkovém počtu 186, se základnou o 16 405 členech.25 Bruckmüllerovy 
údaje indikují rapidní rozrůstání zemědělské spolkové struktury a její členské základny 
v rakouském Slezsku v druhé polovině 90. let. Následně jsou představeny určující tři 
spolky, vzhledem ke stavu dostupných pramenných materiálů blíže však jen dva z nich, 
které utvářely organizační jádro spolčování německých zemědělců v rakouském Slezsku.

Na podzim roku 1862 zemský poslanec, velkostatkář a majitel kyjovického panství hrabě 
Theodor Falkenhayn26 založil v Opavě Österreichisch-schlesischer landwirtschaftlicher 
Verein (Rakousko-slezský zemědělský spolek). Měl nahradit pro Slezsko neefektivně 
pracující Moravskoslezskou společnost pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy. 
V prvních měsících přistoupilo 250 členů.27 Reorganizací spolku v roce 1870 vznikla 
Österreich-schlesische land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft (Rakousko-slezská 
zemědělsko-lesnická společnost), rovněž se sídlem v Opavě.28 Ministerstvo orby jí téhož 
roku udělilo výsadu potvrzení volby prezídia a zřízení slezského zemědělského subvenčního 
výboru pro Slezsko (Landwirtschaftliches Subventionskomitee für Schlesien).29 Opavská 
společnost se svým veřejnoprávním charakterem představovala spolu se subvenčním 
výborem určujícího aktéra organizování zemědělců. Do jejích řad vstupovala šlechta a její 
úřednictvo, němečtí, čeští a polští pokrokovější sedláci a rolníci. Postupně se vyvinula 
v reprezentaci především německého velkostatku a v ústředí německých selských 

25 k roku 1912 zdroj uvádí 429 spolků se 24 911 členy. BRUCkMülleR, e.: landwirtschaftliche 
Organisationen, s. 58–60.
26 Srov. ŠÚSTkOVÁ, Hana: Biografický slovník poslanců slezského zemského sněmu v Opavě (1861–1916). 
MYŠkA, Milan – DOkOUPIl, lumír (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum, 
8 (20). Ostrava 2006, s. 31–32; STURM, Heribert (Hg.): Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen 
Ländern, 1: A–H. Wien 1979, s. 326.
27 Spolek byl založen dne 12. 9. 1862, stanovy byly schváleny zemskými orgány 1863. Předsedové: hrabě 
Falkenhayn, hrabě Heinrich larisch-Mönnich, hrabě Camillo Razumovsky, svobodný pán ernst von Sedlnitzky, 
Robert Bayer von Bayersburg, Heinrich Nachtweh, inspektor statků v. v., hrabě Dr. Hans larisch. Vlček, k.: 
k počátkům, s. 666.
28 Ministerstvo orby v roce 1902 udělilo společnosti za její zásluhy označení císařsko-královská, tj. c. k. 
SUlGeR, Felix: Zum 75jährigen Bestande der Deutschen land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft, Troppau. 
In: Festschrift zum 70jährigen Bestande des land- und forstwirtschaftlichen Vereines für das nordwestliche Schlesien 
1867–1937. Weidenau 1937, s. 8.
29 Zemědělský subvenční výbor pro Slezsko v Opavě byl původně zájmovou organizací slezských spolků. Stal se 
institucí pracující v součinnosti se zemskou vládou a zemským výborem. Původní složení subvenčního výboru 
bylo následující: čtyři delegáti opavské zemědělsko-lesnické společnosti (z toho vždy dva z východního Těšínska), 
dva delegáti vidnavského spolku, po jednom zástupci zemského výboru a zemské vlády, za předsednictví 
předsedy opavské zemědělsko-lesnické společnosti. landwirtschaftliches Vereinswesen, s. 3, strojopis uložený 
in: Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Pozůstalost František Zíka, inv. č. 498, sign. 37/19, kart. 14.



157ČLÁNKY A STUDIE JITKA BALcArovÁ NěmEcKé zEměDěLSKé SpoLKY v rAKoUSKém SLEzSKU

a rolnických kasin a klubů.30 Zájmy středních německých rolníků na Opavsku hájil od 
roku 1888 opavský landwirtschaftlicher klub (Zemědělský klub).31

Opavská společnost byla poradním orgánem zemské vlády, zemského výboru a měla 
rozhodující hlas v zemědělském subvenčním výboru. Společnost spolu s výborem suplovala 
funkci zemědělské rady.32 Ta na rozdíl od čech a Moravy ve Slezsku v éře habsburské 
monarchie nevznikla.33 Výbor se postupně stával orgánem, který rozhodoval nejen 
o rozdělování veškerých dotací určených do zemědělství, ale současně se v první instanci 
vyjadřoval ke všem zemědělským záležitostem. Tímto byl v rakouském Slezsku zajištěn 
jednotný postup v oblasti materiálního přerozdělování vč. opatření zemědělsko-právních.34 
V roce 1899 vídeňské ministerstvo orby úředně uznalo zemědělský subvenční výbor jako 
ústřední zemědělský orgán ve Slezsku.35 Jeho předseda zároveň zastával funkci předsedy 
opavské společnosti,36 čímž byla zajištěna personální provázanost a zájmová kontinuita.

Územní působnost společnosti zahrnovala politické okresy krnov, Bruntál, do roku 
1867 i Frývaldov (od 1947 Jeseník), německé části okresů Opava a Bílovec. Oblast 

30 Na konci roku 1893 měla společnost 752 členů (řádní, korespondující a čestní členové). Složení předsednictva 
k 31. 12. 1894: předseda hrabě Heinrich larisch-Mönnich, podnikatel v uhelném průmyslu, tajný rada, 
zemský hejtman ve Slezsku, člen panské sněmovny, majitel četných velkostatků; 1. místopředseda ernst von 
Sedlnitzky, svobodný pán, statkář v Opavě; 2. místopředseda Adolf Melzer, majitel dvora Bílý kostel; složení 
ústředního výboru: Carl Beinhauer, majitel dvora; ludwig Freißler, okresní zvěrolékař; Wilhelm koppitz, 
okresní zvěrolékař; Wilhelm liebscher, majitel dědičné rychty; Richard Mattencloit, baron, majitel panství; 
Johann Meißner, statkář; Richard Müller, mlynář a statkář; Heinrich Nachtweh, hospodářský inspektor; Antono 
Piatke, statkář; ernst Peschke, majitel dědičné rychty; Camillo Razumovski, hrabě, majitel panství; Josef 
Wanke, poštmistr. Geschäftsbericht des Central-Ausschusses der österr.-schl. land- und Forstwirtschafts-
Gesellschaft für das Jahr 1894. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 3, č. 16, 16. 8. 1895, 
s. 2, 8. Uvedené složení ústředního výboru indikuje výraznou změnu, kdy se v 90. letech 19. století do vedení 
spolků již dostávali statkáři, mlynáři, v dalších letech i majitelé středních a menších rolnických hospodářství.
31 TURek, Adolf: Zemědělský klub v Opavě 1888–1936 : Sdružený a skupinový inventář (část). Opava 1969,  
s. 15, ZAO, ev. č. 635/6; Protokolle über die Voll-Versammlungen und Ausschuß-Sitzungen des landw. Clubs 
zu Troppau 1888–1901, ZAO, fond: Zemědělský klub Opava, inv. č. 1.
32 Veřejnoprávní odborné instituce – zemědělské rady – se zakládaly v poslední třetině 19. století jako 
nástupci osvíceneckých hospodářských společností a podle svých stanov představovaly vrcholnou organizací 
zemědělských spolků. Srov. ŠOUŠA, Jiří: Snahy o povinné veřejnoprávní organizace zemědělců v čechách 
v letech 1848–1938. In: TÝŽ: Mezi brázdou, s. 239; JAkUBeC, I. – JINDRA, Z.: Dějiny hospodářství, s. 151.
33 Ačkoli opavská zemědělsko-lesnická společnost připravovala zřízení Slezské zemědělské rady (Schlesischer 
Landeskulturrat) již před první světovou válkou, veškeré návrhy na její zřízení do roku 1918, resp. 1919 
vyzněly naprázdno. Země na sebe nechtěla uvázat personální a věcné náklady s ní související. FUNk, Adolf 
– ZeDTWITZ, ernst: Die Organisation der deutschen Land- und Forstwirtschaft in der Tschechoslowakischen 
Republik. Prag 1935, s. 232, 235. Slezská zemědělská rada vznikla až v roce 1919.
34 RODAN, k.: Dějiny zemědělství, s. 33.
35 SUlGeR, F.: Zum 75jährigen Bestande, s. 8.
36 Předsednictvo opavské zemědělsko-lesnické společnosti se skládalo z úřadujícího předsedy, čtyř jejích 
delegátů, jimiž byli zástupci filiálních spolků ve Vidnavě a Těšíně, po jednom zástupci českého a polského 
spolku a dva revizoři. SUlGeR, F.: Zum 75jährigen Bestande, s. 8; landwirtschaftliches Vereinswesen, s. 3; 
Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848–1898. Supplementband. 
Wien 1901, s. 34; TURek, Adolf – HRABeC, Augustin: Německá zemědělsko-lesnická společnost v Opavě 
(Deutsche Land- und Forstwirtschaftsgesellschaft in Troppau, zkratka: DLFG Opava), 1891–1941, inventář. 
Opava 1961, s. 1.
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jejího zájmu byla osvěta, tj. šíření zemědělských znalostí (tisk, výstavy, přednášky)37 
a podpora zemědělství, lesnictví a plemenářství.38 V tomto směru prvenství zaujímalo 
plemenářství dobytka, koňů, chov prasat, ovcí, koz, drůbeže, ryb a včelařství společně 
s ovocnářstvím a hedvábnictvím.39 Pro podporu jednotlivých specializací v zemědělství 
společnost zřizovala nebo podporovala vznik odborných spolků, které se následně stávaly 
její organizační součástí a vytvářely tzv. sekce se zemskou působností. k roku 1908 se 
jednalo o následující opavské spolky: Schlesischer Obstbauverein (Slezský ovocnářský 
spolek), I. Österr.-schles. Fischzuchtverein (I. rakousko-slezský spolek pro chov ryb), 
landesverein für Bienenzucht in Schlesien (Zemský spolek včelařský ve Slezsku), 
Naturwissenschaftlicher Verein (Přírodovědný spolek) a Schlesischer Tierschutzverein 
(Slezský spolek na ochranu zvířat).40

Spolková osvěta stavěla na mobilních odborně školených přednášejících, tzv. kočovných 
učitelích (Wanderlehrer), jimž obecně přináležel význačný podíl na rozvoji hospodářských 
společností a zemědělských spolků obecně. V případě společnosti se jednalo o agitační 
odborné úředníky speciálně školené pro jednotlivá odvětví zemědělství a lesnictví, zvláště 
se specializací na chov dobytka, lnářství a rostlinářství. Jeden učitel ročně uspořádal 
několik desítek tzv. kočovných veřejných shromáždění (Wanderversammlungen). Zvyšoval 
se tak zájem venkova o všeobecné organizační otázky, obecná informovanost a vzdělanost. 
Shromáždění byla působivým agitačním prostředkem. Po jejich konání lze zpravidla 
zaznamenat nárůst členů zemědělských spolků. Zásadním komunikačním médiem 
doby byl tisk. V roce 1864 začala společnost vydávat vlastní spolkový list Vereinsblatt 
der österr.-schles. Landwirte. Od roku 1870 vycházel časopis i česky. česká mutace však 
byla pozastavena, neboť údajně z několika set českých zemědělců časopis v českém jazyce 
odebíralo jen 41 abonentů.41 V 90. letech se změnil název listu na Österreichisch-schlesische 
Landwirtschliche Zeitung. Organ der Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft, v těchto 
letech v nákladu zhruba 3 000 ročně.42

Prameny v souvislosti s rakouským Slezskem a jeho zemědělskými organizacemi uvádějí 
hned několik tzv. hlavních společností (Hauptgesellschaften / Hauptorganisationen), v čele 
s opavskou společností, které měly jak v ní, tak i v subvenčním výboru své zástupce, a které 
si nadále ponechávaly značnou míru nezávislosti. Je to odraz dobové nevole regionálně 
členěných spolků podřizovat se centralizačnímu tlaku vycházejícímu z Opavy od 
Rakousko-slezské zemědělsko-lesnické společnosti. Jednou z oněch hlavních společností 

37 Společnost pořádala pravidelné výstavy brambor, obilí (zvláště ječmene) a skotu a zprostředkovávala kontakty 
zemědělců s trhem. Geschäftsbericht des Central-Ausschusses der österr.-schl. land- und Forstwirtschafts- 
-Gesellschaft für das Jahr 1894. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 3, č. 16, 16. 8. 1895, 
s. 3.
38 Společnost v roce 1879 v Opavě zřídila kontrolní stanice osiva, provedla první drenážní projekt, předseda 
Falkenhayn vystupuje za zavedení svépomocného pojištění dobytka, za zpracování přesné statistiky sklizně 
a osevních ploch. Podporoval společný odběr zemědělských strojů a osiva. V roce 1890 se zřídilo první krmné 
silo a konal se první osvětový kurz o krmivu. SUlGeR, F.: Zum 75jährigen Bestande, s. 8.
39 FUNk, A. – ZeDTWITZ, e., Die Organisation, s. 232.
40 Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 10, č. 5, 1. 3. 1908, s. 1.
41 Vlček, k.: k počátkům, s. 667.
42 Na počátku století se hlavní titul změnil na Landwirtschaftliche Zeitschrift für Österreich-Schlesien. SUlGeR, 
F.: Zum 75jährigen Bestande, s. 7; kUBíček, Jaromír: Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918 
: Literatura a prameny, sbírky, bibliografie. Brno 2001, s. 189–190.
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byl spolek operující na severozápadě území se sídlem ve Vidnavě. Jednalo se o land- und 
forstwirtschaftlicher Verein für das nordwestliche Schlesien (Zemědělsko-lesnický spolek 
pro severozápadní Slezsko). Založen byl v roce 1867 a následujícího roku byl uznán za 
sesterskou organizaci opavské společnosti. Během reorganizace v roce 1870 z něho byla 
vybudována „filiálka“ opavské společnosti s ponecháním značné míry nezávislosti. Ve 
východní oblasti rakouského Slezska na Těšínsku působil od roku 1867 spolek, který byl 
rovnou založen jako filiální spolek opavské společnosti. Byl jím Teschner Filialverein der  
oester.-schles. land- und  Forstwirtschafts-Gesellschaft (Těšínský filiální spolek rakousko-
-slezské zemědělsko-lesnické společnosti). Po své reorganizaci v roce 1871 působil jako 
land- und Forstwirtschaftsgesellschaft für Ostschlesien in Teschen (Zemědělsko-lesnická 
společnost pro východní Slezsko v Těšíně).43 Toto zakládání sesterských či filiálních spolků 
opavské společnosti již spadá do období, které se začínalo adaptovat na nové podmínky 
fungování zájmových organizací v důsledku vydání spolkového zákona v roce 1867.44

Zřizovatelé opavské zemědělsko-lesnické společnosti se z ní snažili vytvořit repre-
zentantku všech zemědělců rakouského Slezska a ústřednu všech zemědělských spolků 
a jejich svazů. Společnost se sice stala formální centrálou zemědělských spolků, kasin 
a klubů, jimž udávala směr a obsah činnosti, ale faktickou jednotnou společností pro 
rakouské Slezsko se nestala.45 S jejím centralizačním úsilím se totiž neztotožňovaly všechny 
oblastní svazy, ba ani ty okresní. Například landwirtschaftlicher Bezirksverein Wigstadtl 
(Zemědělský okresní spolek Vítkov) a vidnavský land- und forstwirtschaflticher Verein 
für das nordwestliche Schlesien (Zemědělsko-lesnický spolek pro severozápadní Slezsko) 
stály jasně proti jakýmkoli centralizačním snahám zemědělských spolků. Očekávaly zřízení 
jednotné stavovské, tj. profesní organizace legislativní cestou.46

Vidnavský zemědělsko-lesnický spolek představoval pro opavský spolek, resp. spo-
lečnost jistého rivala-konkurenta. Ačkoli spolek formálně uznal opavské ústředí a byl 
považován za sesterskou organizaci opavské společnosti,47 i nadále si ponechával značnou 
míru samostatnosti a tím i své delegáty v zemědělských správních korporacích, např. v tak 
důležitém zemědělském subvenčním výboru. Ustavující shromáždění spolku se konalo dne  

43 k roku 1872 byl předsedou těšínské filiálky Rudolf Ritter von Walcher, místopředsedou Paul Wallach. 
Protokoll über die am 9. November 1872 abgehaltene Generalversammlung des land- und forstwirtschaftlichen 
Filialvereins in Teschen. Teschen 1872; landwirtschaftliches Vereinswesen, s. 4–5, 22.
44 Autorka si je vědoma jisté informativní nevyrovnanosti textu. Je to však odraz pramenné základny, která 
je velice nesourodá, neúplná a nekontinuální. Nejméně údajů prameny zatím vydaly k zemědělské společnosti 
pro Těšínsko. Proto se článek ponejvíce zaměřuje na spolkové aktéry se sídlem v Opavě a ve Vidnavě, což však 
odpovídá i jejich významu, pokud budeme vycházet ze složení spolkových delegátů v zemědělském subvenčním 
výboru, kdy těšínští zástupci byli součástí skupiny delegátů opavské společnosti, ale vidnavský spolek disponoval 
samostatnými delegáty. Srov. pozn. č. 30.
45 Po první světové válce společnost vystupovala jako Deutsche land- und Forstwirtschaftsgesellschaft in 
Troppau (Německá zemědělsko-lesnická společnost v Opavě), v roce 1920 měla přímých a nepřímých 8 400 
členů a byla spravována centrálním výborem složeným z delegátů zemědělských spolků, velkostatku a zemských 
spolků (Verband landwirtschaflticher Genossenschaften, landespferdezuchtverein, landesobstbauverein, 
Fischzuchtverein, Naturwissenschaflticher Verein, Bienenzuchtverein aj.). HIlMeR, F.: Die Organisation, 
s. 8.
46 Geschäftsbericht des Central-Ausschusses der österr.-schl. land- und Forstwirtschfts-Gesellschaft für das 
Jahr 1894. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 3, č. 16, 16. 8. 1895, s. 2.
47 kOBlISCHek, Stefan: Der land- und forstwirtschaftliche Verein für das nordwestliche Schlesien und seine 
Presse. In: Festschrift zum 70jährigen Bestande, s. 9; Statuten des land- und forstwirtschaftlichen Vereines für 
das nordwestliche Schlesiens 1891. Freiwaldau 1892, ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 4683.
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13. ledna 1867 v Žulové, tedy pět let po vzniku opavského spolku (potvrzení spolku 
31. srpna 1867). Územně zahrnoval okresy Frývaldov, Javorník, Vidnava a Cukmantl 
(od 1948 Zlaté Hory).48 Sídlem spolku byla Vidnava. Vysoká účast na shromáždění dává 
předpokládat reálný zájem na zřízení spolku, jehož cílem bylo zvelebení a zvýšení prosperity 
zemědělství a celkové životní úrovně obyvatelstva dané oblasti. Stanovenými prostředky 
k dosažení cíle byly vybudování vzorového statku s příkladným pokrokovým hospodařením, 
zřízení zemědělské školy, zakládání experimentálních stanic, odvodňovacích družstev 
a místních odboček, výstavy, vydávání odborného časopisu a veřejné přednášky. činnost 
spolku se členila do šesti sekcí: lesní hospodářství; zemědělství, rostlinářství a zemědělské 
stroje; chov dobytka; zemědělský průmysl a technika; ovocnářství a zahradnictví; 
hedvábnictví a včelařství.49 Státní subvence spolku byly určeny pro pěstování lnu, hed-
vábnictví, výstavbu vzorových hnojišť, chov plemenných kanců, koní a hlavně dobytka.50 
Na shromáždění byl ustanoven výbor pro přípravu stanov.51 Na 2. února 1867 výbor 
zorganizoval agitační shromáždění v Žulové.52 Současníci v  éto souvislosti zdůrazňovali 
skutečnost, že se spolek zřizoval zcela nezávisle na brněnské Moravsko-slezské 
společnosti.53 Zřizovatelé tím chtěli zdůraznit samostatnost a nezávislost nově zřízeného 
spolku na dosavadních ústředních spolkových strukturách spjatých s Moravou.

Jarní plenární shromáždění ve Vápenné zvolilo první předsednictvo (13. březen 1867). 
Předsedou se měl stát velkostatkář a továrník Josef latzel, který však ze zdravotních 
důvodů funkci odmítl. Předsedou byl zvolen ředitel cukrovaru a říšský poslanec eduard 
Siegl,54 místopředsedou knížecí vrchní polesný Julius Miklitz.55 Toto „vrchnostenské“ 
složení vedení spolku odpovídá dobovému schématu 60. až 80. let 19. století, kdy první 

48 WÖlFel, eduard: Die natürlichen, wirtschafltichen und organisatorischen Grundlagen der landwirtschaft 
im nordwestlichen Schlesien. In: Festschrift zum 70jährigen Bestande, s. 20–21.
49 kUlISZ, Adam: Festschrift zur 25jährigen Jubiläums-Feier des land- und forstwirtschaftlichen Vereines für 
das nordwestliche Schlesien 1867–1892. Troppau 1892, s. 16.
50 Na 8. schůzi spolkového výboru v Bernarticích dne 3. 1. 1869 vystoupil Johann Gross za podporu chovu 
domácího druhu červených býků, naproti tomu Alfred latzel chtěl zahájit chov cizích plemen. Nakonec se 
zakoupilo šestnáct býků cizího původu. Tamtéž, s. 18.
51 Zakládající výbor (24 členů): Franz Band, Josef Franke, J. Gerblich, Johann Gross, Anton Habicht, Josef 
kiesewetter, A. kittel, Adolf latzel, Alfred latzel, Anton latzel, Josef latzel, Albert Michler, Robert Michler, 
Julius Miklitz, Anton Müller, k. Neugebauer, Moritz Raimann, J. Rust, Franz Scheithauer, Josef Schubert, 
eduard Siegl, Carl Sitka, Willibald Weigmann, ernst Wiesner. kUlISZ, A.: Festschrift zur 25jährigen, s. 12.
52 Žulová byla za místo shromáždění zvolena pro svou polohu vzhledem k rivalitě jednotlivých okresních měst, 
tj. kvůli srovnatelné vzdálenosti pro účastníky. Obecně zaznamenávaly schůze v Žulové vždy nejvyšší účast.
53 Dle protokolní knihy se prvními členy a tzv. důvěrníky spolku (Vertrauensmänner) stali: Buschek, polesný; 
Gröger, stavitel; Johann Gross, majitel statku; Anton Habicht, starosta obce Velká kraš; Adolf latzel, 
majitel statku; Anton latzel, majitel statku; Julius Miklitz, knížecí vrchní polesný; Rust, nadlesní; Friedrich 
Schenkenbach, majitel statku; Josef Schubert, majitel statku; eduard Siegl, ředitel cukrovaru; Anton Müller, 
knížecí polesný; k. Neugebauer, správce; Peter, starosta obce Skorošice; Carl Sitka, nájemce statku; A. 
Spielvogel; Willibald Weigmann, majitel statku; ernst Wiesner, správce; jistý Wilhelm, správce hutě. kUlISZ, 
A.: Festschrift zur 25jährigen, s. 13.
54 Srov. Heslo: Siegl eduard, přístupné: http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes [cit. 16. 4. 2014]; 
kUlISZ, A.: Festschrift zur 25jährigen, s. 5–6; Festschrift zum 70jährigen Bestande, s. 4; MYŠkA, Milan 
a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava 2003, s. 434; 
SeIBT, Ferdinand – leMBeRG, Hans – SlAPNICkA, Helmut (Hg.). Biographisches Lexikon zur Geschichte 
der böhmischen Ländern 4/1: Scip–Site. München 2003, s. 59–60.
55 Účast 211 členů, přijato nových 412 členů, na příspěvcích (roční příspěvek pro řádné členy 2 zl.) vybráno 1 400 zl.,
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generace funkcionářských postů ve spolcích nenáležela selskému, potažmo rolnickému 
stavu. Jeho příslušníci, tj. majitelé středních a menších hospodářství, do veřejného života, 
včetně toho spolkového, vstupují později, během 90. let 19. století.56

Vidnavský spolek začal rok po svém založení vydávat zpravodaj Freie Mitteilungen des 
land- und volkswirtschaftlichen Bezirks-Vereines zu Weidenau, Freiwaldau. Intenzivně spolu-
pracoval zejména se Schlesischer Bienenzüchterverein (Slezský včelařský spolek), spolkem 
Forstwirte von Mähren und Schlesien (lesníci Moravy a Slezska), podílel se na založení 
Barzdorfer Consum-Verein (Bernartický konzumní spolek), Feuerversicherungsverein 
(Pojišťovací spolek proti požáru, zal. 1902), Pferdezuchtverein (Chovatelský spolek koní, 
zal. 1906) aj. Na podnět spolku se vedle dosavadních městských spořitelen a záložen zřídily 
tři raiffeisenky (kobylá nad Vidnavkou, Vápenná, Bernartice).57 V 80. a 90. letech spolek 
uspořádal několik hospodářských výstav (např. 1881 Javorník, 1889 Frývaldov, 1892 
Vidnava). Program prvních dvou valných hromad naznačuje, kam směřovaly spolkové 
aktivity – odborné vzdělávání, logistické řešení na podporu obchodu se zemědělskými 
produkty a financování zemědělských hospodářství. konkrétně se projednávalo zřízení 
zemědělské školy, železniční spojení se Šternberskem, výstavba tratě Bernartice – Vidnava 
a založení hypotečního ústavu, který měl omezit závislost na opavském ústavu. Bylo 
rozhodnuto o zřízení školy pro majitele menších statků v Bernarticích a zřízení záloženského 
spolku k přípravě peněžního ústavu.58 Zemědělská dvouletá škola byla slavnostně otevřena 
v roce 1869, ne však v Bernarticích, ale v Horních Heřmanicích. V roce 1871 byla povýšena 
na vyšší tříletý zemědělský ústav.59 Za první republiky to byla jediná německá zemědělská 
škola ve Slezsku.60 Druhá škola byla zřízena v Chotěbuzi v roce 1871. Obě nakonec 
z důvodu vysokých nákladů přešly do správy země. Zásluhou spolku se úspěšně rozvíjely 
tzv. zemědělské pokračovací školy a odborné knihovny.61 Výrazná podpora se dostávala 
výstavnictví a zakládání dalších spolků, jako byly včelařské, hedvábnické, ovocnářské, 
sadařské, dobytkářské, pro chov koní aj.

Výše vylíčená činnost vidnavského spolku nám dokládá tezi o významné aktivní 
úloze zemědělských spolků při rozrůstání a prorůstání zemědělsko-hospodářských 
organizačních struktur. Vznikající provázanost a zájmové sítě multiplikovaly význam 

 tamtéž; předsedové: eduard Siegl, ředitel cukrovaru, 1867–1871; Anton latzel, 1871–1881; karl Freiherr von 
Skal, 1881–1909; Josef latzel, 1909–1916; Friedrich Schenkenbach, 1916–1927 (roční pauza, tehdy ludwig 
lorenz); od roku 1927 Dr. Albert Bude. Festschrift zum 70jährigen Bestande, s. 6.
56 Srov. pozn. č. 30.
57 BAlCAROVÁ, Jitka: Počátky německého venkovského úvěrového družstevnictví v Rakouském Slezsku  
v 2. polovině 19. století: organizační základna a aktéři. Prameny a studie 1, 2016, 58, s. 56–75.
58 kUlISZ, A.: Festschrift zur 25jährigen, s. 14.
59 Za duchovního otce školy se považuje eduard Siegl. Jako zřizovatel a provozovatel školy vystupoval 
Zemědělsko-lesnický okresní spolek Vidnava. Spolkové prostředky na její chod nestačily, a proto byla škola 
k 1. 1. 1875 převzata do správy země. Její správní výbor (kuratorium) se staral o všechny další zemědělské 
vzdělávací zařízení v okrese. WÖlFel, eduard: Die Beziehungen zwischen dem land- und forstwirtschaftlichen 
Vereine für das nordwestliche Schlesien und den landwirtschafltichen landesschulen in Ober-Hermsdorf. In: 
Festschrift zum 70jährigen Bestande, s. 30.
60 kUlISZ, A.: Festschrift zur 25jährigen, s. 17.
61 V rakouském Slezsku před první světovou válkou působily celkem čtyři zimní školy: dvě v Opavě s vyučova-
cím jazykem německým a českým, třetí v Bruntále s německým jazykem a čtvrtá v Těšíně s polským jazykem. 
Geschichte des österreichischen land- und Forstwirtschaft, s. 34.
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spolků v občansky budované společnosti. Zdůrazněna zde musí být úloha spolků jako 
zřizovatelů a/nebo iniciátorů zřízení zejména družstevních organizací, v prvé řadě ústavů 
lidového peněžnictví raiffeisenek, jakožto typu respektujícího poměry zemědělského 
venkova.62 Nepřehlédnutelná byla jejich role v rozvoji odborného zemědělského školství. 
Založili jeho tradici, na které v některých částech české republiky staví i současné poměry.

V době politizace a nacionalizace společnosti, které postupně zasahovaly i na země-
dělský venkov, se dané struktury zemědělských zájmových nepolitických spolků stávají 
objektem politického zájmu. Nadto však vznikají i ryze politické zemědělské spolky. Vychá-
zíme- li z dochovaného archivního materiálu uloženého v Zemském archivu v Opavě, od 
poloviny 80. let 19. století výrazně rostl počet politických zemědělských spolků s německo-
-nacionálním profilem.63 lze předpokládat, že to byla reakce na vzrůstající vliv nacionální 
ideje, která v selském prostředí nalézala pevné místo. Z německo-nacionálních selských 
spolků (deutsch-politische Bauernvereine) zde uveďme např. Nationalverein deutscher 
Bürger und Bauern (Nacionální spolek německých měšťanů a sedláků) a schönererovský 
Deutschnationaler Bauern-Verein für das südöstliche Oberschlesien (Německo-nacionální 
selský spolek pro jihovýchodní Horní Slezsko). Stanovy jejich účel v prvé řadě vymezovaly 
jako podporu nacionálních a politických zájmů Němců v Rakousku, posilování kmenového 
vědomí Němců a teprve v druhé řadě jako podporu hospodářství a pokroku. Vedle běžných 
prostředků známých i u ostatních zemědělských spolků chtěly tyto spolky svého cíle 
dosáhnout ovlivňováním voleb do zastupitelských orgánů. členství bylo podmíněno 
příslušností k německému selskému stavu.64

Rozvojem nacionální ideje docházelo k postupnému národnostnímu štěpení stávajících 
spolků. Tak např. v jedné obci existovaly spolky s totožně definovaným účelem, ale 
nacionálně odlišné. Na lokální úrovni v rakouském Slezsku však i nadále působila řada 
utrakvistických spolků německo-českých, německo-polských nebo česko-polských, která 
se řídila heslem: Jednota, pevné to pouto, pohromadě udržuje lid a zem.65

62 Srov. BAlCAROVÁ, J.: Počátky, s. 56–75; TÁŽ: Finanční elity německých nacionálních peněžních ústavů 
a jejich aktivity v tzv. regionálních svazech Němců v českých zemích. In: kUBů, eduard – ŠOUŠA, Jiří (eds.): 
Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha 2008, s. 191–226.
63 Mezi politickými nacionálně definovanými zemědělskými spolky existovalo propojení s formálně 
nepolitickými nacionálními „obrannými“ spolky. Skutečnost dokresluje m. j. ustanovení ve stanovách. Podle 
něho v případě dobrovolného nebo úředního rozpuštění spolku připadne majetek vídeňskému spolku Deutscher 
Schulverein, školskému nacionálnímu „obrannému“ spolku. Satzungen des Vereines „Deutschnationaler 
Bauern-Verein“ für das südöstliche Oberschlesien 1886, s. 3, in: ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 4705; 
Statuten des Nationalvereines deutscher Bürger und Bauern des Gerichtsbezirkes Freudenthal 1885, Tamtéž, 
kart. 1370, 58/V, 1330; Totéž, 1885, pro soudní okres Frývaldov, tamtéž, kart 1370, 58/V, 1330; Satzungen 
des Vereines „Deutschnationaler Bauern-Verein“ für das südöstliche Oberschlesien 1886, tamtéž, kart. 4705; 
landwirtschaftlich-politischer Verein von Bauern und ländlichen kleingewerbestanden österr. Schlesiens, 
Těšín, tamtéž, kart. 1392, 58/V, 1330.
64 Politické selské spolky zasahovaly do příprav zákonů a řešení agrárních otázek na zákonné platformě. 
Protocoll. Landwirtschaftliche Blätter 1 (13), č. 1, 12. 1. 1889, s. 1.
65 „einigkeit, ein festes Band, hält zusammen leut únd land.“ Tätigkeitsbericht des landw. kasinos in kamitz 
1910. Landwirtschafltiche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 13, č. 8 a 9, 10. 5. 1911, s. 228–229.
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Závěr

Rakouské Slezsko lze vzhledem k profilujícím německým zemědělským nepolitickým 
organizacím v poslední třetině 19. století rozdělit do tří oblastí. Střední část Opavska 
s politickými okresy krnov, Bruntál a se stěžejně německými částmi okresů Opava a Bílovec 
reprezentovala Rakousko-slezská zemědělsko-lesnická společnost, severozápadní oblast 
s okresy Javorník, Frývaldov, Vidnava a Cukmantl Zemědělsko-lesnický spolek pro 
severozápadní Slezsko a oblast východní s Těšínskem Zemědělsko-lesnická společnost 
pro východní Slezsko v Těšíně. Rozhodujícím se stal rok 1870. Tehdy se reorganizací 
z opavského spolku stává společnost s rozšířenou působností s ambicí stát se ústřední 
zemědělskou organizací; následuje reorganizace vidnavského spolku ve filiálku opavské 
společnosti téhož roku a roku následujícího zasáhla reorganizace spolek na Těšínsku. 
Pokud použijeme jako indikátor významu zastoupení spolkových delegátů v zemědělském 
subvenčním výboru, pak lze za nejdůležitější považovat Rakousko-slezskou zemědělsko-
-lesnickou společnost a Zemědělsko-lesnický spolek pro severozápadní Slezsko, neboť 
těšínští zástupci byli součástí delegátů opavské společnosti, ale vidnavský spolek disponoval 
samostatnými delegáty. Základní strukturu zemědělských a zemědělsko-lesnických spolků 
začaly od poloviny 80. let 19. století, tedy v období zesilující nacionalizace společnosti, 
doplňovat zemědělské politické spolky s nacionálním profilem.

Opavská Rakousko-slezská zemědělsko-lesnická společnost, která svým založením 
suplovala funkci osvícenských hospodářských společností a postupně na sebe navazovala 
funkce přináležející zemědělským radám, kontinuálně vplula do československé republiky 
jako Deutsche land- und Forstwirtschaftsgesellschaft (Německá zemědělsko-lesnická 
společnost) se sídlem v Opavě. Společně se svými „filiálkami“ měla funkci ústředí 
dobrovolných profesních spolků, tedy zemědělských okresních spolků, kasin a klubů. Při 
sledování sociálního zakotvení první generace spolkových funkcionářů je pro rakouské 
Slezsko symptomatické vysoké zastoupení členů šlechtického stavu, následovaných 
úředníky šlechtických velkostatků a představiteli nových podnikatelských elit, popř. 
podnikovým managementem.

Spolky byly dle svých stanov oprávněny zakládat další hospodářské organizace. Jednalo 
se zejména o ústavy lidového peněžnictví, výrobní, odbytová a jiná družstva, včetně 
organizací odborného vzdělávání. Postupně vzniká velice bohatě rozvětvená a organizačně 
a personálně provázaná síť, která se v prostředí utváření moderních politických stran stává 
objektem jejich zájmu. Zemědělské spolkové struktury podstatně přispěly k formování 
moderní občanské společnosti na venkově a k jeho hospodářskému rozvoji. Dá se před-
pokládat, že přispěly k politické emancipaci venkova směřující k zajištění podílu sedláků 
a rolníků na moci.

Do jaké míry a jakým způsobem se dosavadní struktura nejrůznějších zemědělských 
spolků stávala prostředím rozvoje politického agrarismu a jaké německé politické agrární 
struktury na území rakouského Slezska se formovaly, bude předmětem navazující studie.
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Summary

German Agricultural Societies in Austrian Silesia in the Latter Half of the 19th Century : Self-Support 
of the Estates, Solidarity, Unity, and Awareness
Jitka Balcarová

The submitted article is devoted to the rise of agricultural interest structures of Germans in Austrian 
Silesia in the latter half of the 19th century as a modernising platform of the countryside. The first 
section introduces the principles of peasant association, as presented by historical sources. The key 
principles were solidarity, unity and awareness and followed the general objectives of the so-called 
agrarian association movement, which started developing after the association law was issued in 1867. 
The research concludes that 1870 was the decisive year when the reorganisation of regional associations 
led to greater organisational and systematic activity in the agro-forestry and economical associations. 
In this regard, the author divides the territory of Austrian Silesia into three regions with determining 
agricultural associations or organisations. They are the following: The central part of Silesia with 
the Austrian-Silesian Agricultural and Forestry Association based in Opava, northwest Silesia with 
the Agricultural and Forestry for Northwest Silesia based in Vidnava, and eastern Silesia with the 
Agricultural and Forestry for eastern Silesia headquartered in Těšín. The source analysis ascribes 
a vital role in the organisation of German peasants to the first two associations. The consulted sources 
also indicate a rapid growth of German associations, especially in the last decade of the 19th century, at 
a time when other political and agricultural associations were formed, though with a preferred national 
profile of its members. Therefore, agricultural associations became a platform where agrarian and 
nationalist notions clashed. This led to the forming of the German political agrarian movement which 
was able to utilise the intricate network of various agricultural associations in the countryside for its 
interests.


