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Cílem agrárního hnutí1 bylo sjednocení selského stavu jako jedné rodiny utvářející základ 

* Text studie vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0818. Supported 
by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, institutional support MZE-RO0818.
1 Pod pojmem agrární hnutí rozumíme politické, hospodářské a sociální hnutí, které staví na ideologii 
agrarismu. Ta vychází ze zásady, že půda a ti, kteří ji obdělávají, mají rozhodující význam pro národ a stát. 
Agrarismus byl specifickým konglomerátem myšlenek, principů a ponaučení, zahrnujícím v sobě politickou 
ideologii, selské stavovství a životní styl s průnikem do kulturní sféry. Byl výrazem a nástrojem emancipačního 
procesu rolníka a venkova ve smyslu postupného zaplňování veřejného prostoru, ústícím do účelové politické 
participace. KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří: Středoevropský a slovinský agrarismus v komparativní dimenzi 
(1918–1928) : Programy,  transfery idejí, možnosti spolupráce. In: GAŠPARIČ, Jure a kol. (eds.): Češi a Slovinci 
v moderní době : politika, společnosti, hospodářství, kultura. Praha – Ljubljana 2010, s. 229, 231, 250–260. V době 
formování agrarismu byl tento považován za nositele kultury, za volání po svépomoci a státní ochraně. HILMER, 
Franz: 20 Jahre wirtschaftliche Landvolksarbeit in Deutschmähren : Zur Geschichte der deutschmährischen 
Bauernbewegung. Brünn 1929, s. 77; KÜNZEL, Franz: Agrarismus. In: Beiträge zur Geschichte und Soziologie 
der Bauernbewegung in Mitteleuropa. Bad Ullersdorf 1928, s. 53–58.
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státu.2 Apely k jednotě zemědělců, potažmo venkova a prohloubení smyslu pro stavovskou, 
od konce 80. let 19. století ale i nacionální3 pospolitost se formovaly v bojové rétorice 
apelující na bojovou připravenost a bojeschopnost selského stavu a na jeho roli strážců 
rodné hroudy, později doplňované i o roli strážců německého národa. Údajně stavovské 
a nacionální důvody povolávají německý selský stav k úzkému a upřímnému semknutí, 
a to na spolkové, družstevní a nakonec i na politicko-stranické úrovni. Vedle důvodů 
stavovských tak byly stále častěji a s větším důrazem stavěny důvody nacionální.4

Organizační zázemí agrárního hnutí na venkově stavělo na tzv. zemědělském spolkovém 
hnutí, které lze pro období od konce 60. let 19. století (1867 vydání spolkového zákona) 
charakterizovat třemi zásadními procesy: stavovské sebeuvědomování, nacionalizace 
a politická mobilizace. Ačkoliv ve sledovaném období působila v rakouském Slezsku na 
lokální úrovni řada utrakvistických spolků německo-českých, německo-polských nebo 
česko-polských řídících se heslem Jednota, pevné to pouto, pohromadě udržuje lid a zem5, 
vývojovým trendem byla nacionální diferenciace zemědělského spolkového hnutí, tj. 
rozvojem nacionální ideje docházelo k postupnému nacionálnímu štěpení stavovsky 
či jinak zájmově jednotné spolkové základny. Agrární tisk připisoval zemědělskému 
spolkovému hnutí význačnou pozici při rozvoji všech národních sil a podíl na blahu 
německého národa.6 Vzmach a síla nacionálního úsilí byly dokonce připisovány na 
vrub německému venkovskému obyvatelstvu. V půdě leží budoucnost a síla němectví.7 
Těmito a podobnými postoji se německé agrární hnutí jednoznačně stavělo na platformu 
německého nacionalismu. Prvek stavovský a nacionální byl často vnímán ve vzájemné 
podmíněnosti, fakticky se jednalo o postupně formující se symbiózu.

Nedílnou složkou ideové výbavy německého agrárního hnutí, stejně tak jako hnutí 
nacionálního se stala „mytizace“ selského stavu jako pramene krve nezkaženého němectví, 
základny státu a ochránce dědičné hroudy. Německý agrarismus tak měl k dispozici vedle 
vlastních struktur i struktury jiných ideových směrů, přičemž v tomto případě se jednalo 
o struktury nacionální, které byly ve venkovském prostředí prezentovány tzv. nacionálními 
„obrannými“ spolky (nationale Schutzvereine).8

Rodící se německé agrární hnutí v rakouském Slezsku se krystalizovalo v rámci 
nacionálně liberální politiky, kde postupně opouštělo snahu po integraci na ryze stavovské 

2 WANKE, Heinrich: Ueber bäuerlichen Standessinn. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch- 
-Schlesien 7, 1905, č. 22, s. 518–519; č. 25, s. 541–543; č. 24, s. 565–567.
3 Pojem nacionální je používán jako synonymum k pojmu národní.
4 Berufliche und nationale Gründe laden die deutschmährische Landwirte zum innigen Zusammenschlusse ein. 
Die zweite landwirtschaftliche Wanderausstellung der Landwirtschaftsgesellschaft in Znaim. Zentral-Blatt 
für die mährischen Landwirte 86, č. 22, 16. 11. 1906, s. 227–229.
5 Einigkeit, ein festes Band, hält zusammen Leut´und Land. Tätigkeitsbericht des landw. Kasinos in Kamitz 
1910. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 13, 1911, č. 8–9, s. 228–229.
6 Landwirtschaftliche Casino- und landwirtschaftliche Bezirksvereine (Fortsetzung und Schluss). 
Landwirtschaftliche Blätter für Nordmähren. Beilage zum „Deutschen Volksblatt für Mähren und Schlesien“ 
(dále Landwirtschaftliche Blätter) 2 (14), 19. 4. 1890, s. 1.
7 Bauernpolitik und Nationalpolitik. Deutsch-mährische Rundschau 1, č. 34, 24. 8. 1913, s. 1.
8 Srov. BALCAROVÁ, Jitka: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ : Bund der Deutschen v procesu utváření 
sudetoněmecké identity. Praha 2013.
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bázi a získávalo nacionálně radikální náboj.9 Zásadní pro rozvoj německého politického 
agrarismu na sledovaném území bylo v roce 1902 zřízení původně nepolitického spolku 
Bund der Landwirte Schlesiens (Svaz zemědělců Slezska) se sídlem v Opavě s cílem 
zastupování zájmů slezských zemědělců.10 Hlavními iniciátory jeho založení byli Anton 
Bebek, Heinrich Haala, Josef Hajek, Hans Kudlich, Karl Kunz a Franz Rittner. Podle 
stanov z roku 1902 bylo účelem spolku sledovat a podporovat obecné zájmy zemědělství, 
zvláště pak zemědělství ve Slezsku, a posilovat vědomí stavovské sounáležitosti. Jádro jeho 
činnosti spočívalo v pořádání veřejných agitačních a osvětových shromáždění a ve vydávání 
a rozšiřování tisku. Členy se mohli stát zemědělci, zájemci o zemědělství a zemědělské 
okresní spolky, kasina a kluby. Podmínkou členství byla plnoletost, rakouské státní 
občanství, registrace bydliště a místo hospodářství ve Slezsku.11

Před, ale i po konstituování Bund der Landwirte Schlesiens byli slezští zemědělci 
organizováni zejména v rovině dobrovolných zájmových zemědělských spolků, jejichž 
ústřední představitelkou byla K. k. österreich-schlesische Land- und Forstwirtschafts- 
-Gesellschaft (Zemědělsko-lesnická společnost pro rakouské Slezsko) se sídlem v Opavě.12 
Relativně silné pozice v rakouském Slezsku měl budějovický Deutsch-österreichischer 
Bauernbund (Německo-rakouský selský svaz, zal. 1898), jehož úsilí směřovalo k založení 
agrárních politických stran v jednotlivých českých zemích. Tehdejší člen jeho výboru 
Heinrich Haala v roce 1902 navrhl zřízení samostatného nepolitického spolku pro slezské 
zemědělce na internacionální základně. Tuto secesi její iniciátoři mimo jiné odůvodňovali 
tím, že Deutsch-österreichischer Bauernbund nebyl s to zasahovat do zemědělských 
záležitostí ve Slezsku v takové míře, jak bylo zapotřebí.13 Část členstva Deutsch- 
-österreichischer Bauernbund ve Slezsku přešla do členských řad Bund der Landwirte 
Schlesiens.14 Z vývoje členské základny budějovického svazu ve Slezsku však lze usuzovat 
na to, že i po vyčlenění nového svazu byly jeho pozice ve Slezsku pevné, neboť jeho členská 

9 Dosavadní syntetizující práce k dějinám rakouského Slezska a jeho zemědělství ponechávají politické 
aktivity venkova, jakožto i jeho spolkové struktury a jejich politizaci ponejvíce stranou. Srov. GAWRECKI, 
Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740–2000, I. Opava 2003; RODAN, Kamil: Dějiny zemědělství v Rakouském 
Slezsku v letech 1848–1914 : (Základní vývojové tendence). Ostrava 2008. Spolkový fenomén jako modernizační 
prvek venkova druhé poloviny 19. a začátku 20. století společně s politizací venkova nejnověji analyzuje ve 
svých studiích Jitka Balcarová. Srov.: BALCAROVÁ, Jitka: Německé zemědělské spolky v rakouském Slezsku 
druhé poloviny 19. století: stavovská svépomoc, solidarita, jednota a uvědomělost. Historica : Revue pro historii 
a příbuzné vědy 9, 2017, č. 2, s. 31–44; TÁŽ: Počátky německého venkovského úvěrového družstevnictví 
v Rakouském Slezsku v druhé polovině 19. století : organizační základna a aktéři. Prameny a studie 58, 2016, 
s. 56–75.
10 Der Deutsch-österreichische Bauernbund und der Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote. 
Wochenblatt zur Belehrung und Unterhaltung für das deutsche Landvolk (dále Der Dorfbote) 14, č. 20, 15. 5. 1910, 
s. 1–2.
11 Satzungen des nichtpolitischen Vereines Bund der Landwirte Schlesiens. Troppau, am 25. Juli 1902. Zemský 
archiv v Opavě (dále ZAO), fond Zemská vláda slezská Opava, sign. XII-116, kart. 4732.
12 Doslovný překlad názvu společnosti: C. k. rakousko-slezská zemědělsko-lesnická společnost. Autorka článku 
se přiklání k běžnějšímu označení v českém jazyce: Zemědělsko-lesnická společnost pro rakouské Slezsko. 
Vývoj zemědělského spolkového hnutí na území rakouského Slezska po vydání spolkového zákona v roce 1867 
nejnověji mapuje studie BALCAROVÁ, J.: Německé zemědělské spolky.
13 Vereinsberichte. Der Bund der Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 7, č. 42, 18. 10. 1903, s. 15.
14 Z celkového počtu členů budějovického Deutsch-österreichischer Bauernbund připadlo v roce 1902/1903 na 
Slezsko 522 členů. Tätigkeits-Bericht über das 7. Bundesjahr des Deutsch-österreichischen Bauernbundes. Der 
Dorfbote 10, č. 5, 4. 2. 1906, s. 2.
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základna nadále kontinuálně rostla. Dokonce v prvních letech po založení slezského svazu 
vykazovala vůči němu i vyšší počet členů.15

Běžným jevem spolkového života ve sledovaném období bylo, že člen jednoho spolku 
býval členem i jiných spolků, což do jisté míry snižuje výpovědní hodnotu číselných údajů 
k členským základnám. Toto vzájemné personální provázání spolkových, ale zároveň 
i stranických a hospodářských struktur mělo enormní multiplikační efekt na jejich vliv ve 
veřejném prostoru. Spolky navíc dle počtu svých členů získávaly zastoupení ve volených 
korporacích (zemědělské rady, subvenční výbory aj.). Takto vznikající společenské sítě 
se v období rozvoje nacionalizace společnosti propojovaly v kooperující síti nacionálního 
hnutí. Struktury zemědělského spolkového, resp. agrárního hnutí se stávaly jeho sil-
ným článkem, čímž tyto získaly mocné médium, které výrazně usnadňovalo průnik 
agraristických idejí a jejich etablování ve veřejném prostoru.

Ustavujícího shromáždění Bund der Landwirte Schlesiens se za budějovický svaz 
účastnili jednatel Franz X. Reitterer a sekretář Leonhard Kaiser. Reitterer ve svém projevu 
podtrhl nedůvěru proklamovanému internacionálnímu charakteru nového svazu. Měl za 
to, že v čase vzedmuté nacionální vlny se organizace na internacionální platformě sotva 
může udržet. Jako příklad uvedl rovněž původně internacionální, byť politický svaz Bund 
der Kleinbauern und Kleingewerbetreibenden Oesterreichs (Svaz malorolníků a drobných 
živnostníků v Rakousku)16 zemského poslance ze Šumperka Pia Olbricha.17 Olbrich 
nakonec musel připustit, že i v čistě hospodářských organizacích bylo velice těžké ignorovat 
nacionální otázku.18 Reittererovi pochyby potvrdil vývoj svazu v následujících letech, 
kdy ve slezském svazu začalo postupně převažovat německo-nacionální křídlo. Původní 
personální propojení a vyčlenění se z budějovického svazu znamenalo zpočátku pro Bund 
der Landwirte Schlesiens obdobný pracovní program a ideové zakotvení blízké vídeňské 
Agrarische Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen 
beim Abschluße von Handelsverträgen in Wien (Agrární ústředna k hájení zemědělských 
a lesnických zájmů při uzavírání obchodních smluv, dále Agrarische Zentralstelle), jejíž 
protekcionistickou celní a obchodní politiku kvitoval.19

15 Podíl slezského rolnictva na celkovém počtu členstva Deutsch-österreichischer Bauernbund k roku 
1909/1910 představoval cca 6,5 %. Počet členů tohoto spolku ve Slezsku: 522 (1902/1903), 829 (1906), 1040 
(1907), 1075 (1908), 1096 (1909), a to z celkového počtu cca 17 000 členů v polovině roku 1910. Tätigkeits- 
-Bericht über das 7. Bundesjahr des Deutsch-österreichischen Bauernbundes. Der Dorfbote 10, č. 5, 4. 2. 1906, 
s. 2; Der Deutsch-österreichische Bauernbund und der Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 
14, č. 20, 15. 5. 1910, s. 1.
16 V roce 1906 měl svaz 2 012 členů a v jeho čele stáli předseda Pius Olbrich, 1. místopředseda Josef Böss 
a 2. místopředseda Franz Röttel. Der Bund der Kleinbauern und Kleingewerbetreibenden Oesterreichs. Der 
Dorfbote 10, č. 41, 14. 10. 1906, s. 19.
17 Pius Olbrich (1851 – †?), rolník v Bílé Vodě, zemský poslanec (zvolen 1906 ve III. kurii německé volební 
skupiny za okresy Šumperk, Vízmberk/dnes Loučná nad Desnou/). MALíř, Jiří a kol.: Biografický slovník 
poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918. Brno 2012, s. 464.
18 Der Deutsch-österreichische Bauernbund und der Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 
14, č. 20, 15. 5. 1910, s. 1.
19 Agrarische Zentralstelle vytvářela programový rámec rozvíjejícího se agrárního hnutí v Předlitavsku. 
Její ustavující shromáždění se konalo v březnu 1898. Jejím sekretářem byl Alfred Simitsch Reichsritter von 
Hohenblum (1840–1925). Rok založení ústředny část dobových pramenů považuje za počátek agrárního 
hnutí v Předlitavsku. Der Ausschuss des Bundes der deutschen Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 18, č. 3, 
18. 1. 1914, s. 2–3; Der agrarische Papst. Bohemia. Morgen-Ausgabe 83, č. 6, 6. 1. 1910, s. 1; REINHOFER, 
Hugo: Geschichte des deutschen Bauernstandes. Graz – Leipzig 1925, s. 417.
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Za předsednictví Roberta svobodného pána von Pillersdorfa (1854–1905), zástupce K. k. 
österreich-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft, se dne 10. 1. 1903 konalo 
v Těšíně shromáždění nového svazu. Pillersdorf svoji řeč o žalostném stavu rakouského 
zemědělství zakončil výzvou ke sjednocení a semknutí slezských zemědělců bez ohledu 
na jejich stranické zakotvení. Zástupce svazu Heinrich Haala hovořil o tématech, která 
ve své době představovala hlavní pracovní program vídeňské Agrarische Zentralstelle, tj. 
vytvoření obligatorních profesních organizací (Berufsgenossenschaften), vyrovnání s Uhry, 
celní a obchodní smlouvy, výhody a nevýhody vodních cest, přísnější sankce vzhledem 
k falšování potravin, dodržování čeledního zákona, povinné nemocenské a úrazové pojištění 
čeledínů a zemědělských dělníků, daňová reforma, snížení daně z cukru, zavedení dvouleté 
vojenské služby s jistými výjimkami pro muže pracující v zemědělství. Sepsané rezoluce 
obdržely říšská rada a Slezský zemský sněm.20 Aktivita svazu na veřejnosti úměrně rostla 
s blížícími se zemskými volbami. Jeho shromáždění fungovala jako předvolební mítinky, 
na kterých zaznívala doporučení k volbě konkrétních agrárních kandidátů a kde také tito 
vystupovali za venkovské obce. Tuto linii kopíroval tisk zemědělských spolků.21

Slova F. X. Reitterera z ustavující valné hromady stvrdil rok 1906. Na schůzi svazového 
výboru dne 4. března 1906 v Javorníku předseda svazu Friedrich Schenkenbach 
(1869– 1927) informoval o ústředním bodu jednání připravované hlavní valné hromady. 
Byla jím změna dosavadních stanov. Svaz se v nich nově definoval ryze nacionálně.22 
Stavovsky a internacionálně koncipovaný Bund der Landwirte Schlesiens se měl změnit na 
Bund der deutschen Landwirte Schlesiens (Svaz německých zemědělců Slezska).23 Na valné 
hromadě dne 22. dubna 1906 v Krnově byla změna stanov schválena a provedena.24 Stanovy 
zdůrazňují úlohu svazu při upevňování stavovského vědomí německých zemědělců. Členy 
se mohli stát majitelé hospodářství mužského pohlaví a ostatní osoby mužského pohlaví, 
které se zabývaly zemědělstvím a které zastupovaly zemědělské zájmy. Podmínkou bylo 
rakouské státní občanství, plnoletost a svéprávnost. Nově se všichni členové museli hlásit 
k němectví (sich zum deutschen Volkstume bekennen).25 Za předsedu byl zvolen statkář 
a zemský poslanec Friedrich Schenkenbach.26 Cílem svazu bylo organizovat slezské 
zemědělce na nacionální bázi.27 Nacionální definování během roku přivedlo do řad svazu 
relativně značné množství nových členů. Během prvních čtyř let působení měl svaz 450 čle-
nů, tedy značně méně než budějovický selský svaz ve Slezsku, z něhož se slezský svaz 

20 Vom Bunde der Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 7, č. 5, 1. 2. 1903, s. 15–16.
21 Např. v roce 1907 před zemskými volbami tisk zemědělských spolků doporučoval profesora Augusta Kaisera, 
majitele dědičné rychty Richarda von Herzmanskyho, lékaře Karla Türka a majitele dědičné rychty J. Schildera. 
Der Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Tamtéž 11, č. 18, 5. 5. 1907, s. 19.
22 Podnět k vytvoření nacionální platformy svazu dal zesnulý říšský poslanec August Kaiser. Der Deutsch- 
-österreichische Bauernbund und der Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Tamtéž 14, č. 20, 15. 5. 1910, 
s. 1.
23 Bund der Landwirte Schlesiens. Tamtéž 10, č. 12, 25. 3. 1906, s. 2–3.
24 Bund der Landwirte Schlesiens – Generalversammlung. Tamtéž 10, č. 16, 22. 4. 1906, s. 3–4.
25 Tamtéž.
26 Složení vedení svazu v roce 1906: místopředsedové – říšský poslanec Richard von Herzmansky z Tošovic, 
velkostatkář Schurig, jednatel – velkostatkář Albin Hauke z Vápenné, zapisovatel – hejtman v penzi Wandek 
z Javorníku. Bericht über die Hauptversammlung in Jägerndorf am 22. April 1906. Bund der deutschen Landwirte 
Schlesiens 4, 1906, Mai, č. 3, s. 5–6.
27 Tamtéž.
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vyčlenil. Během roku 1906 se však počet zvýšil na 1032.28 Stanovy z roku 1909 Bund der 
deutschen Landwirte Schlesiens přinesly další změnu. Svaz definují již jako organizaci 
politickou.29

Změnu stanov pozitivně hodnotil na valné hlavní hromadě svazu (1906) zemský 
poslanec MUDr. Karl Türk (1840–1908). Ve své řeči zdůrazňoval význam nepatrného 
slůvka „deutsch“, které bylo připojeno k názvu svazu. Jak Türk uvedl, svaz se takto stal 
nacionálním rolnickým svazem (nationaler Bauernbund), a tudíž se i on, Türk, mohl stát 
jeho členem. Dříve to údajně nebylo možné, neboť svaz byl internacionální. Svůj proslov 
završil výzvou k jednotě selského stavu jako kořene stromu národa.30

V květnu 1909 se svaz stal součástí nově zřízené organizace Leitungsverband der 
deutschfreiheitlichen Parteien Westschlesien (Ústřední svaz německých svobodomyslných 
stran západního Slezska) představující politické centrum německého nacionalismu 
v západní části Slezska.31 Někteří poslanci a poslanečtí kandidáti z německonacionálního 
tábora se hlásili k programu Deutsche Agrarpartei (Německé agrární strany) na říšském 
sněmu a označovali se za tzv. německonacionální agrárníky.

Zřejmě neutěšené finanční poměry slezského svazu, s nimiž šel ruku v ruce relativně 
nízký stav členské základny, přiměly během roku 1910 vedoucí funkcionáře k jednání 
s Deutsch-österreichischer Bauernbund o případném opětovném sjednocení (schůze 
předsednictva dne 5. května 1910 v Krnově).32 Na valné hromadě konané téhož roku 
vznesl zemský poslanec Schenkenbach jménem vedení svazu návrh na přistoupení svazu 
k Deutsch-österreichischer Bauernbund za současného ponechání názvu organizace. 
Zemský poslanec Reitterer za Budějovice však vyslovil nemožnost provést tento 
návrh vzhledem k platnému spolkovému zákonu, který toto pro politické organizace 
neumožňoval.33 Zástupci obou svazů jen dohodli sloučení tiskových orgánů. Budějovický 
Dorfbote napříště vycházel s přílohou určenou pro Slezsko (Beilage für Schlesien). Tisk 
se následně o obou organizacích vyjadřoval jako o bratrských spolcích (Bruderverein).34

Prohlubující se emancipace venkovského obyvatelstva, ať už ve smyslu stavovském, či 
ve smyslu nacionálním, se bezprostředně odrazila v každodenní činnosti zemědělských 
spolků a tím i v každodennosti venkova. Od počátku 80. let 19. století nabyla na frekvenci 
četná venkovská shromáždění, schůze a sjezdy pořádané v regionálním i nadregionálním 
měřítku. Tato setkání spolkům coby místním autoritám vytvářela prostor pro diskuzi 
a následnou artikulaci jejich požadavků směrem „nahoru“, například prostřednictvím 

28 Der Deutsch-österreichische Bauernbund und der Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 
14, č. 20, 15. 5. 1910, s. 1.
29 Satzungen des Bundes der deutschen Landwirte Schlesiens, 26. April 1909. ZAO, fond Zemská vláda slezská 
Opava, sign. XII-116, kart. 4732.
30 Der Bauernstand ist die Wurzel des Volksbaumes, aber er muss sich auch um die Pflege dieser Wurzel annehmen, 
damit sie nicht schliesslich verkümmern und verdorren muss. Rede des Landtagsabgeordneten Karl Türk gehalten 
bei der Hauptversammlung in Jägerndorf am 22. April 1906. Bund der deutschen Landwirte Schlesiens 4, 1906, 
Mai, č. 3, s. 7.
31 KUNČíKOVÁ, Petra: Německé politické strany v západním Slezsku na základě výsledků voleb do Říšské rady 
v letech 1891–1911. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě. Opava 2001, s. 46–47.
32 Deutsch-österreichischer Bauernbund. Egerer Zeitung, 20. 5. 1910, s. 3.
33 Der Deutsch-österreichische Bauernbund und der Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 
14, č. 20, 15. 5. 1910, s. 2.
34 Der Deutsch-österreichische Bauernbund in Schlesien. Tamtéž 13, č. 24, 15. 6. 1913, s. 16.
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četných výzev, petic a prohlášení zasílaných říšské radě, zemským orgánům aj. Zároveň 
vytvářela platformu pro šíření agrárního programu do širšího veřejného prostoru, tj. do 
nižších pater tehdejší venkovské společnosti. Bund der deutschen Landwirte Schlesiens 
pořádal za účelem propagace agrárních myšlenek a získávání nových členů četné, tzv. 
Slezské agrární dny (Schlesische Agrartage).35 řečníky na shromážděních byli říšští a zemští 
poslanci, pravidelnými hosty byli prof. August Kaiser,36 Richard von Herzmansky (říšští 
poslanci), Karl Türk (říšský i zemský poslanec), Theodor Grams (zemský poslanec), za 
vídeňskou Agrarische Zentralstelle vystupoval Alfred Simitsch von Hohenblum. Častým 
hostem byl i radikální německý politik Georg von Schönerer (1842–1921), který se takto 
setkával se svým věrným ideovým stoupencem Karlem Türkem. Shromáždění svazu byla 
pro Schönererovu přítomnost úředně nejednou rozpuštěna.37

Projednávané věcné záležitosti na agrárních dnech odpovídaly směřování vídeňské 
Agrarische Zentralstelle. Např. na akci dne 6. a 7. března 1904 v Opavě za účasti cca 300 
zemědělců a jiných hostů von Hohenblum promluvil o celních a obchodních otázkách 
a poděkoval ministerskému předsedovi za zákaz dovozu argentinského hovězího.38 
Přijatá rezoluce o pěti bodech vyzývala parlament k aktivnímu jednání o celních tarifech 
a o obchodních smlouvách. Přítomní se jednotně hlásili k programu cel a obchodní 
politiky, jak jej prezentovala Agrarische Zentralstelle. Přijatá rezoluce žádala připojení 
k ústředně a zákon zakazující ze sanitárních a veterinárních důvodů dovoz dobytka 
a masa ze zámořských zemí, Ruska a balkánských států.39 Usnesení z valné hromady 

35 Agrární den v Opavě (2. 6. 1912) uspořádala K. k. österr.-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft 
na žádost Bund der deutschen Landwirte Schlesiens. Předsednictví převzal předseda Bund der deutschen 
Landwirte Schlesiens, statkář Franz Matzner z Čákové. Sešlo se údajně cca 1 000 účastníků. Za velkých ovací 
byl přivítán čestný člen opavské společnosti a čestný předseda vídeňské Agrarische Zentralstelle A. S. von 
Hohenblum, který přednesl hlavní referát o oprávněnosti agrárního hnutí v Předlitavsku a o nových hrozících 
nebezpečích pro rakouské zemědělství. Vedle role selského stavu jako hlavní opory státu se zdůrazňovala jeho 
sociálně politická úloha. Závěrem Matzner navrhl několik rezolucí, např. proti snížení cel na obilí, proti dovozu 
dobytka a masa ze zemí podezřelých z epidemií (zejména Bulharsko). Na shromáždění se diskutovala otázka 
venkovského obyvatelstva jako zdravého přílivu do městského prostředí. Toto koresponduje s názory vlivného 
německého antropologa Otto Ammona (1842–1916). Ten sice shledával v odchodu zemědělců z venkova do měst 
ohrožení rasového složení německého národa a nastartování selekčního procesu mezi germánskými dlouhými 
lebkami a asiatskými kulatými, ale ve městech samotných nespatřoval ohrožení. Zdůrazňoval nezbytnost 
selského stavu pro „oživení“ městského obyvatelstva, které podle něho nebylo s to udržet se z vlastních sil 
a bylo závislé na příchodu venkovanů. Bauerntag. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 
14, 1912, č. 12, s. 338; Mitteilungen der Agrarischen Zentralstelle. Bauerntag in Troppau. Der Dorfbote 16, č. 24, 
16. 6. 1912, s. 8. Ammonův vliv v německém prostředí českých zemích srov. BALCAROVÁ, Jitka: Německá 
vnitřní kolonizace v koncepci regionálních svazů Němců a související stavební projekty v českých zemích ve 
30. a 40. letech 20. století. In: HOřEJŠ, Miloš – LORENCOVÁ, Ivana (eds.): Věda a technika v českých zemích 
v období 2. světové války. Praha 2009, s. 39–70.
36 Prof. August Kaiser (28. 6. 1850 Vídeň – 7. 4. 1908 Javorník) a Dr. Adam Kulisz, ředitel zemědělské 
střední školy v Horních Heřmanicích, patřili mezi průkopníky myšlenek Friedricha Wilhelma Reiffeisena na 
severozápadě Slezska. Gedenkbuch des Verbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften in Schlesien 1894–1929. 
Troppau 1930, s. 31; Politische Rundschau, Abgeordneter Kaiser †. Der Dorfbote 12, č. 16, 19. 4. 1908, s. 13; 
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern, II. München 1979, s. 87.
37 Deutsche Wehr, 17. 8. 1898, s. 3; tamtéž, 2. 8. 1899, s. 1–2; REŽňÁK, Milan: Deutschnationale Partei ve 
Slezsku v letech 1893 až 1900. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě. Opava 2002, s. 53–54.
38 Schlesischer Agrartag. Alldeutsche Bauernzeitung, 12. 3. 1904, s. 12.
39 Schlesischer Agrartag. Tamtéž, 26. 3. 1904, s. 11; Ein schlesischer Agrartag. Der Dorfbote 8, č. 12, 20. 3. 1904, 
s. 4.
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svazu (1906) žádalo ochranu domácího chovu dobytka, neposkytování výhod pro dovoz 
dobytka ze Srbska a balkánských států, v zemích hraničících s Uhry, zejména v Dolním 
Rakousku zřídit další veterinární kontrolní stanice, veterinární záležitosti kompetenčně 
přiřadit ministerstvu zemědělství, provést šetření ve věci železničních tarifů a následně 
stanovit odpovídající tarif pro zemědělství. Slezský zemský výbor byl vyzván k vypracování 
zemského zákona ohledně zřizování profesních organizací zemědělců. Agrární poslanci 
měli toto usnesení podpořit ve svých zastupitelských orgánech. Jako stěžejní úkol valná 
hromada určila pořádat četná veřejná shromáždění na okresní úrovni a výbor svazu rozšířit 
o delegáty z každého okresu.40 Tyto kroky vedení svazu indikují promyšlenou systematizaci 
organizační výstavby, získávání nových příznivců a šíření vlivu svazu včetně opanování 
veřejného prostoru.

Vydání říšského zákona o zřizování obligatorních odborných a profesních organizací 
pro zemědělce v roce 1902 (ř. z. z 27. 4. 1902, č. 91) se stalo nejdiskutovanější otázkou 
na veřejných shromážděních zemědělských spolků.41 Většina usnesení vzešlých z těchto 
shromáždění se vyslovovala pro co nejurychlenější vypracování a přijetí zákona o povinné 
organizaci pro zemědělce s povinnou účastí všech zemědělců jednotlivými zemskými 
sněmy. Již na zmíněné valné hromadě svazu v roce 1906 zemský poslanec Karl Türk silně 
agituje za její zřízení. Uvádí příklad socialistů, dělníků a jejich zaměstnaneckých organizací, 
díky nimž dosáhli zvýšení mezd, snížení pracovní doby a jiných výhod. Mobilizačně měly 
působit jeho výroky o aktivitách socialistů a jejich pravidelných veřejných agitačních 
shromážděních na vesnicích. Dělníci se mají stát vzorem. Türk žádá jednotu zemědělců 
a jejich lepší organizovanost, kterou se mělo dosáhnout i lepších volebních výsledků. Tento 
proces mělo podpořit zřízení výše uvedené povinné organizace zemědělců formované na 
nacionální bázi, která by vystupovala ve prospěch životních zájmů zemědělců a dosáhla 
by ochranných zákonů pro zemědělství, byť by tato nebyla politickou organizací. Četné 
zemědělské, lesnické spolky a kasina, ačkoli toho údajně vykonaly mnoho chvályhodného, 
nemohly nikdy tohoto dosáhnout. Türk v tomto ohledu silně kritizuje zemský výbor a jeho 
průtahy ohledně zákona. Na jeho výzvu má shromáždění přijmout usnesení žádající zemský 
výbor o urychlené vypracování příslušného zákona.42

V roce 1908 se ve Slezsku nově rozhořely živé diskuze a konaly se početné veřejné akce 
na podporu zákona o povinné organizaci zemědělců ve Slezsku. V únoru a březnu pořádala 
K. k. österreich-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft na žádost Bund der 
deutschen Landwirte Schlesiens ve svých správních okresech četné tzv. selské, rolnické či 
již zmiňované agrární dny, a to zhruba v týdenních odstupech. Tato součinnost ukazuje na 
využití organizační struktury nepolitických zemědělských spolků pro formování a šíření 
postupně se politizujících agrárních struktur. Rolnický den v Horním Benešově (4. únor 
1908) měl na programu návrh zákona o profesní družstevní organizaci a další otázky 
zemědělství. Tisk vyzýval speciálně poslance, aby se vzhledem k závažnosti programu 

40 Hauptversammlung in Jägerndorf am 22. April 1906. Bund der deutschen Landwirte Schlesiens 4, 1906, Mai, 
č. 3, s. 7.
41 Podle tohoto zákona se měly profesní družstevní organizace zřizovat v každém okrese (Bezirksgenossenschaft) 
a v každé zemi (Landesgenossenschaft). Österreichisches agrarisches Handbuch. Budweis 1911, s. 77; 
Präsidialkonferenz des Landeskulturrates über den Entwurf eines Landesgesetzes, betreffend die 
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. Der Dorfbote 7, č. 19, 10. 5. 1903, s. 4.
42 Rede des Landtagsabgeordneten Karl Türk gehalten bei der Hauptversammlung in Jägerndorf am 22. April 
1906. Bund der deutschen Landwirte Schlesiens 4, 1906, Mai, č. 3, s. 7.
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akce účastnili. Jejich účast a agilní vystupování za zájmy politického agrarismu následně 
ověřuje tisk informující o průběhu akce. Na rolnických dnech byly přijímány rezoluce, jimiž 
se vyjadřoval jednohlasný souhlas, či protest k nastoleným otázkám. To, že se zřízením 
jednotné výše uvedené organizace pro Slezsko nesouhlasili všichni zemědělci, demonstruje 
např. rolnický den v Bruntálu (25. únor 1908). Starosta obce Lichtvard Schroth navrhl 
rezoluci, která se vyslovovala proti zřízení takové organizace. V nastalých zmatcích a vřavě 
vystoupil předsedající akce Robert Bayer von Bayersburg (1856–1912), předseda K. k. 
österreich-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft, a shromáždění rozpustil 
z obavy, aby nedošlo k usnesení. Obdobně se vyvinul rolnický den ve Městě Albrechtice 
(10. březen 1908).43 Dne 25. března 1908 se v Opavě sešel ústřední výbor K. k. österreich-
-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft k poradě o návrhu příslušného 
zákona, který měl řešit vratkost dobrovolných zemědělských organizací.44 Plánovalo se 
povinné zřizování družstev v okresech a obcích. Proti zákonu opětně vystoupil starosta 
Schroth hájící zájmy horských zemědělců, pro které by zřízení takové organizace údajně 
znamenalo jen další finanční zatížení.45

Zemský sněm v říjnu 1908 sice přijal, zatím však nesankcioval návrh zákona o profesních 
organizacích zemědělců a o zemědělské radě pro vévodství Horního a Dolního Slezska 
(Gesetzentwurf betreffend die Berufsgenossenschaften der Landwirte und den Landeskulturrat 
für das Herzogtum Ober- und Niederschlesien).46 Císařské schválení zákon obdržel až 
9. října 1910.47 Podle tohoto návrhu měly k zastoupení a podpoře zájmů zemědělství 
a profesního stavu zemědělců v daném vévodství vzniknout obecní organizace zemědělců, 
které by se eventuálně sdružovaly v okresní organizace, a zemědělská rada, složená ze 
čtyř sekcí (sekce velkostatku a tři sekce obecních organizací dle národnosti – německá, 
česká a polská). Definovaný účel těchto dvou korporací spočíval ve zlepšení morálních 
a materiálních poměrů zemědělců cestou péče o společného ducha, osvětou a vzděláváním, 
udržením a povznesením stavovského vědomí a hájením stavovských zájmů, zejména pak 
zájmů hospodářských.48

Závěr

V rakouském Slezsku probíhal kontinuální vývoj zemědělských organizací, a soudě podle 
fondu Zemské vlády slezské v Zemském archivu v Opavě s dochovanými stanovami 
zemědělských spolků byl na místní úrovni velice bohatý. Rozvětvená a pestrá spolková 

43 Einladung. Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 10, 1908, č. 5, s. 33–34; Bauerntage. 
Tamtéž, č. 4, s. 69–70; Bauerntag Krotendorf. Tamtéž, s. 70; Der Bauerntag in Wigstadtl. Tamtéž, č. 5, s. 97–98; 
Bauerntag Freudenthal. Tamtéž, s. 98; Bauerntag in Olbersdorf. Tamtéž, č. 6, s. 123.
44 Přítomni: předseda R. Bayer von Bayersburg, prof. A. Kaiser a dr. A. Kulisz jako zástupci spolků 
severozápadního Slezska, F. Schenkenbach a A. Hauke jako zástupci Bund der deutschen Landwirte 
Schlesiens. Vom Zentral-Ausschuß der k. k. österr.-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft. 
Landwirtschaftliche Zeitschrift für Oesterreichisch-Schlesien 10, 1908, č. 6, s. 172.
45 Vom Zentral-Ausschuß der k. k. österr.-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft, s. 173.
46 REINHOFER, Hugo: Geschichte des deutschen Bauernstandes. Graz – Leipzig 1925, s. 414; 
Landwirtschaftliches Vereinswesen, s. 21, ZAO, fond Pozůstalost František Zíka, inv. č. 498, sign. 37/19, 
kart. 14.
47 Die Berufsgenossenschaft der Landwirte Schlesiens. Der Dorfbote 14, č. 50, 11. 12. 1910, s. 3.
48 Landwirtschaftliches Vereinswesen, s. 21.
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síť zemědělských spolků se stávala obratným nástrojem šíření agrárních a agrárně 
politických myšlenek na sledovaném území. Přesto se ale v období před první světovou 
válkou nepodařilo zřídit ani profesně správní organizaci zemědělskou radu, která působila 
v Čechách a na Moravě, ani německou agrární stranu pro Slezsko. První dekáda 20. století 
však byla plně ve znamení touhy po jednotném organizování zemědělců – v roce 1902 je 
založen Bund der Landwirte Schlesiens s ambicí sjednotit zemědělce rakouského Slezska 
na stavovské a internacionální bázi. V následujících letech tato idea podléhá rostoucímu 
nacionálnímu tlaku a v roce 1906 se ze svazu stává ryze německá zemědělská organizace. 
Politická ctižádost jeho lídrů přivedla svaz na politickou úroveň v roce 1909. V tomto období 
(1908/1909) se na Moravě teprve konstituuje nepolitická Organisation der deutschen 
Landwirte Mährens (Organizace německých zemědělců Moravy) sjednocující německé 
zemědělské spolkové hnutí na Moravě. Tato skutečnost dovoluje konstatování, že snaha po 
jednotné politické organizaci zemědělců ve Slezsku nebyla nikterak opožděna za Moravou, 
snad měla v jistých ohledech i náskok. Zcela legitimní je tedy položit si otázku, proč tak 
slibný vývoj k založení politické reprezentantky nebyl završen vznikem agrární strany. 
Jako některé z příčin zdlouhavé a komplikované politické emancipace německo-slezských 
zemědělců lze uvést roztříštěnost německého osídlení49 ve Slezsku s následkem ztížené 
vzájemné komunikace,50 rozdílná ekonomická a sociální východiska a z toho plynoucí 
zájmové rozpory. K tomu přistupovaly nejednotné názory na politickou zástupkyni 
agrárního zájmu sycené roztříštěností politického tábora slezských Němců.

Výše uvedené ekonomické a sociální rozdíly byly odrazem geografických, geo-
morfologických a klimatických podmínek, které území rakouského Slezska rozčlenily 
do tří výrobních oblastí: horské, bramborářské a řepařské, přičemž velikost jednotlivých 
malozemědělských hospodářství nedostačovala k zajištění obživy majitelů a jejich rodin. 
Ti tak byli nuceni hledat vedlejší přivýdělek, a to často v domácké práci pro textilní 
velkovýrobu.51 Ta představovala prim v hospodářské kompozici rakouského Slezska; 
zemědělství naproti tomu bylo velice slabé, tj. zemědělství nezaujímalo tak silnou pozici 
jako textilní průmysl a průmysl cukrovarnický, byť tento byl se zemědělstvím nutně svázán. 
Z toho plyne logická síla nezemědělských struktur v úsilí získat politický mandát v zemi, 
které měly vzhledem k rolnickým zástupcům silnější pozice opírané zejména o členstvo 
svázané s průmyslem a samostatnou skupinu živnostníků.

Jak již bylo uvedeno, německou agrární stranu pro Slezsko se v éře habsburské 
monarchie nepodařilo založit. Její funkci plnil politický spolek Bund der deutschen 
Landwirte Schlesiens. Vývoj profilování německého agrárního zájmu v rakouském Slezsku 
demonstruje moc nacionální ideje v předvečer první světové války. Výzkum potvrzuje 
jasný průnik nacionální ideje i do zemědělských struktur původně zamýšlených jako 
internacionální. Její akceptací a dokonce akcentací získávají stávající a nově formující se 
politická (ale i nepolitická!) uskupení na atraktivitě. Rozvíjející se německý nacionalismus 
se ukázal být silnější a pro sídelně roztříštěné Němce v rakouském Slezsku také přitažlivější.

49 Němci sídlili kompaktně jen na severním a jihozápadním Opavsku podél moravské hranice. Opava 
představovala německý jazykový ostrov. Na Těšínsku se zformovaly ostrovy těšínský, bílský a frýdecký. Ottův 
slovník naučný : Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, XXIII. Praha 1905, s. 371; RIEGER, František 
Ladislav (red.): Slovník naučný, VIII. Praha 1870, s. 538.
50 Podle statistické ročenky z roku 1903 mapující obcovací řeč obyvatelstva žilo na území rakouského Slezska 
44,69 % Němců, 33,21 % Poláků a 22,05 % Čechů.
51 RODAN, K.: Dějiny zemědělství, s. 295.
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Agrární program, ať už nepolitický či politický, se rodí za pochodu v netransparentním, 
konkurenčním a sociálně nevyrovnaném prostředí. Právě ona konkurence s ostatními 
ideovými, resp. politickými proudy nedovolovala původní agrární myšlence prosadit 
se v její ryzí podobě. Stává se integrální součástí německého nacionálního hnutí, které 
se v době vítězství nacionální ideje těšilo exkluzivní pozici vůči ostatním politickým 
hnutím a směrům. Jinými slovy, integrující potenciál stavovské selské ideje nebyl s to 
ustát kumulovanou sílu uchovávanou v integrující ideji nacionální a musel se jí postupně 
podřizovat a přijímat její programovou rétoriku.

Summary

Bund der (deutschen) Landwirte Schlesiens: Political Profiling of Agrarian Interests and Their 
Nationalisation in Austrian Silesia Prior to the First World War

The article describes the formation process of the German agrarian structures in pre-First World War 
Austrian Silesia, as well as their public operations. The definitive statement of this organisational 
process was the Bund der (deutschen) Landwirte Schlesiens. The author depicts its nationalisation, 
which took over the initial idea of an international agrarian organisation for Silesian peasants; the 
idea of nationalism became an accepted and eventually integral part of the ideology of the German 
agrarian movement. On the level of campaigning, the existing organisational structure of volunteer 
agricultural associations played a vital role. Their functional and locally known structures enabled 
political agrarianism to spread in a faster and easier manner. The text also contains law-related 
discussions on there being a mandatory professional organisation of farmers and about the Agricultural 
Council in Silesia. In conclusion, the article offers the possible reasons that prevented the forming of an 
independent agrarian party in Silesia, whereas similar agrarian parties were formed in Bohemia as well 
as Moravia before the First World War. The reasons can be summarised as follows: different economical 
structure with emphasis on the textile and sugar industries, the differing interests that stemmed from 
them, complicated social and ethnic makeup of Austrian Silesia, the scattered nature of German-settled 
areas, and the fragmented nature of the German political representation with divergent ideas on the 
founding of a united agrarian organisation, while the agrarian tenets were slowly being nationalised.


