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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd č. 24
ZDROJE PITNÉ VODY VE VÝVOJI OSÍDLENÍ
HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA
BOHUSLAV FRANTIŠEK KLÍMA
Since deep prehistoric times a crucial condition for human existence and therefore every human
settlement has always been a source of water, especially drinking water, even if under distress,
those suffering from thirsty, could also make do with water that we today consider not potable.
Key words: Znojmo, St. Hippolytos stronghold, drinking water
Životně důležitou podmínkou lidské existence a tedy každého lidského sídla bylo již od hlubokého pravěku získávání pitné vody, i když v případech nouze mohla žíznivým posloužit i voda z dnešního hlediska nepitná. Zásobování vodou bylo ještě důležitější v případě opevněných
sídlišť, za jejichž hradby se v dobách nebezpečí soustřeďovali obyvatelé ze širšího okolí. Hradiště si tak vyžadovala vydatnější zdroje. Na nížinných sídlištích, rozprostírajících se na březích
potoků a řek, již obyvatelé v dobách hlubokého pravěku nabírali tzv. živou vodu (tekoucí) přímo
ze sousedního vodního toku. V dobách o něco pozdějších se začaly objevovat první kopané studny, hloubené nejen na říčních terasách v píscích a štěrcích, ale i dále od vodních toků a ve vyšších polohách. V našem středoevropském prostředí má jedinečnou informační hodnotu objev
nejstarší studny na sídlišti lidu s lineární keramikou v Mohelnici na okr. Šumperk, z první poloviny 6. tisíciletí př. n. l.1 Objev jako první ve střední Evropě prokázal využívání spodní vody již
zemědělci starého neolitu /nejstaršího období mladší doby kamenné/. Zdejší studna se nacházela na okraji sídliště, v nížinném terénu, asi 200 metrů od koryta řeky Moravy. Sahala pět metrů
hluboko a uvnitř ji zajišťovalo dubové roubení, budované do čtverce o stranách přibližně 1 metr.
Díky stále vlhkému prostředí a nepřístupu vzduchu pod hladinou spodní vody se zachovaly nejen zbytky tohoto roubení a masivních kůlů s pracovními stopami, ale i části dřevěných dýh
z věder, jimiž obyvatelé vodu odebírali. Ve studni se objevily také kusy provazů z lněného lýka,
s jejichž pomocí nádoby s vodou vytahovali na povrch. Na známé a dobře prozkoumané lokalitě však studna nebyla jediná a archeologové zde zachytili ještě několik dalších podobných
objektů. Hloubka prvních studní obvykle nebývala velká. Často to byly jen hlubší jámy, do kterých prosakovala spodní voda. Jejich dno muselo sahat jen pod úroveň hladiny sousední řeky či
potoka, aby mohla voda do jímky plynule nastupovat. Kvalita vody byla v těchto dávných dobách dobrá a prosakující spodní voda se při průchodu pískem zbavila i drobných nečistot a kalů,
které tekoucí voda v sousedství obsahovala. Hlubší jámy v sypkém podloží ale musely být před
nebezpečím sesuvu stěn zpevněny některou z forem vnitřních konstrukcí, jako tomu bylo
v Mohelnici. Vedle tohoto typu jímek na vodu se však postupně začaly hloubit i studny, sbírající
vodu z pramene. Na rozdíl od poměrně snadného získávání vody na nížinných otevřených
i opevněných sídlištích představovalo zabezpečení vody a získání vodního zdroje na výšinných
lokalitách dosti problémovou záležitost. Jen v řídkých případech se vodní zdroj na těchto místech nacházel. Geologické poměry rozsáhlých skalních ostrožen, na nichž byla vybudována síd1

TICHÝ, R.: XIII. Grabungssaison in Mohelnice (Bez. Šumperk), Přehled výzkumů AÚ AV v Brně za rok 1971. Brno
1972, s. 17–21.
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la, byly zcela odlišné. Do tvrdého skalního masivu se obtížně vysekávaly hlubší šachty, sloužící
jako studny či cisterny. Prameny zde většinou chyběly.
Praktická znalost skladby terénu a současně také např. praktiky spojené s vyhledáváním pramenů vody /proutkařství/ byly našim předkům dobře známé a také často používané. Je prokázáno, že senzibilové dokáží reagovat nejen na pramen vody, ale také na různé poruchy v podložním masivu, kudy mohla lépe procházet prosakující povrchová voda a dobře se v jistých místech také soustřeďovat. V každém případě však hloubení studny nad pramenem či cisterny /rezervoáru/ pro soustřeďování vody vždy představovalo velmi náročný a nesnadný úkol.
V hloubení studní a cisteren na vodu měli bohaté zkušenosti Keltové, kteří pro četné obyvatelstvo hlavně na svých oppidech potřebovali dostatečné zdroje vody. Pět studní známe např.
z jednoho z našich nejznámějších oppid – Hrazan na Sedlčansku v Čechách, nebo Stradonic,2
kde byly u domů zjištěny četné studny a cisterny. Jejich hloubka se pohybovala okolo 140 cm
s výjimkou páté studny na Hrazanech. Její dno leželo téměř 4 m pod dnešním povrchem. Většinou to byly v půdorysu oválné až kruhovité jámy o horním průměru 100–150 cm, zvolna se
sbíhajícími stěnami vylámanými ve skále a nejčastěji mísovitým dnem. Na nejvýznamnějším
moravském keltském oppidu Starém Hradisku u Protivanova, kde byla výzkumy zachycena hustá sídlištní zástavba dvorcového charakteru, byla v areálu jednoho z dvorců zachycena také větší
cisterna na vodu, vysekaná do tvrdé podložní skály.3 K následnému římskému období jsou
archeologické doklady doplněny a upřesněny i památkami písemnými. K nim patří též popis
způsobu hledání spodní vody, který zaznamenal Vitruvius ve svém díle Deset knih o architektuře.4 V něm vysvětlil, kde můžeme hledat vodu, kde se voda vyskytuje a jakou má v tom či onom
prostředí kvalitu. Upozornil na to, že jako velmi dobrá pomůcka při vyhledávání pramenů slouží výskyt vodního rostlinstva /rákosu/, a stromů /vrby/. Metody, které měly vést k nalezení pramenů spodní vody, byly tedy založeny na pečlivém pozorování přírody. K ověření přítomnosti
zdroje vody na vytypovaném místě Vitruvius doporučoval vykopat menší jámu a do ní dnem
vzhůru vložit nádobu z bronzu či nevypálené hlíny. Jáma se potom měla zakrýt rákosem nebo
chvojím a druhý den z ní měla být nádoba vyňata. Pokud byla bronzová nádoba orosená, nebo
se nádoba z nepálené hlíny vlhkem rozpadala, znamenalo to, že na dotčeném místě spodní vodu
skutečně najdeme.5
Naši dávní slovanští předkové rozhodně navázali na starší zkušenosti, a také znali i používali
nejrůznější způsoby vyhledávání pramenů spodní vody. V rozličném půdním a podložním prostředí dokázali budovat konstrukčně rozdílné a technicky dokonalé typy studní i cisteren. Odborná archeologická literatura zná ze slovanského prostředí studny srubové, bedněné, kadlubové, s vypletenou konstrukcí, vyzděnou konstrukcí a bez vnitřní konstrukce, budované ve skalním podloží.6 Zmíněné stavební formy se od velkomoravského období udržovaly potom dále
přes celý středověk až do doby nedávné, kdy byly nahrazeny vodovodní sítí. Jen v některých
městských centrech se v období pozdního středověku a novověku začínají budovat městské vodovody.
Výše jen velmi stručně nastíněný vývoj se váže na naše středoevropské prostředí. Zde počátky vodovodu sahají do doby opravdu poměrně nedávné. Je však třeba alespoň zmínit situaci
2
3
4
5
6

JANSOVÁ, L.: Studně na laténských oppidech I. PA L/2. Praha 1959, s. 557–578; táž: Studně na laténských oppidech
II. PA LI/1. Praha 1960, s. 136–160.
PODBORSKÝ, V. a kol: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda Moravská, země a lid. Nová řada, sv. 3. Brno 1993,
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Tamtéž.
TRIBULA, J.: Raně středověké slovanské studny. SPFFBU E 11. Brno 1966, s. 59–78.
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vyspělého starověkého světa, např. civilizačních center mezopotámské oblasti, odkud známe
nejstarší vodovody, a také kanalizaci. Za vrchol starověké dovednosti při výstavbě vodovodu bychom mohli potom pokládat hlavně římské vodovody, které z mnohakilometrové vzdálenosti při
překonávání terénních nerovností pomocí aquaduktů, zásobovaly lidnatá římská i římsko-provinciální centra. Do samotného Říma přivádělo vodu celkem osm vodovodů, které se dokonce
i výškově křížily. Z nich nejstarší byl Aqua Apia, který dal postavit Appius Claudius v r. 312
př. n. l. Stavbu snad nejslavnějšího vodovodu Aqua Claudia zahájil v r. 38 n. l. Caligula a dokončil ji v r. 52 n. l. Claudius. Vedl vodu 68 km od pramenů u Subiaca.7 Proslulý vodovod je znám
také z římských provincií, např. španělské Segovii. Jeho 128 ve dvou řadách nad sebou stavěných oblouků se klene nad centrem města v délce 800 metrů. Konečně také velkolepý vodovod
postavili Římané přes řeku Gard (Pont du Gard) v době Augustově. Byl částí systému, který přiváděl do jihofrancouzského Nimes vodu z pramene u Uzès, vzdáleného 50 km. Ústil do velké
nádrže, odkud kanálky tekla voda do centra města a sloužila obecným potřebám obyvatelstva.
Menší kanálky po stranách dokonce dodávaly vodu i soukromým uživatelům.

Obr. 1. Římský vodovod na Pont du Gard u Nimes.
7

CORNELL, T.–MATTHEWS, J.: Svět starého Říma. Praha 1995, s. 91.

5

BOHUSLAV F. KLÍMA

Z prostředí vyspělého Říma a římských provincií se však musíme přenést zpět do Znojma
a na následných stranách se zamyslet nad konkrétní situací se zabezpečováním vody v našem
prostředí, konkrétně na výšinném hradišti sv. Hypolita. Přírodou dokonale chráněné hradiště se
rozprostírá na výrazné skalní ostrožně, ohraničené strmými svahy údolí Dyje a Gránického potoka. Právě ideální poloha jej již od nejstarších dob předurčovala k osídlení. To na základě posledních výzkumů začínalo v mladší době kamenné a trvalo soustavně, téměř bez přerušení až do
dnešních dnů. Na tomto místě začala historie Znojma a zde také musíme hledat kořeny středověkého města. Soustavné slovanské osídlení tu máme doloženo od počátku 8. století n. l. Zdejší
hradiště si vždy v následných staletích udrželo samostatné a na rozrůstajícím se městě nezávislé
postavení. Odtud se původní předvelkomoravské a velkomoravské mocensko-politické, hospodářské i církevní centrum v 11. a 12. století přeneslo na druhou stranu Gránického údolí, do rozvíjejícího se nového centra na hradě a v jeho podhradí. Význam však Hradiště zdaleka neztratilo. Od poloviny 13. století bylo úzce svázáno se zde vzniklým proboštstvím Křižovníků s červenou hvězdou.
Pro objasnění otázky zásobení zdejšího obyvatelstva vodou vykonali hodně především v minulých dvou desetiletích archeologové, kteří v druhé etapě výzkumů od r. 1986 soustavně zkoumají lokalitu. Pátrají v zahradách místních obyvatel a na dosud volných a nezastavěných prostorách tohoto starobylého hradiště. Výzkumy hlavně několika posledních let, prováděné pod
patronací PdF MU a Nadačního fondu sv. Hypolita, poskytly již řadu zajímavých a důležitých
poznatků i ke sledovanému tématu.8
Již od doložených počátků osídlení Hradiště v období mladšího neolitu zde museli mít lidé
značné problémy s vodou. Ostrožna, tvořená v podloží granodioritem, neposkytovala možnosti
k zachycení pramene. Proto musíme předpokládat, že si obyvatelé Hradiště vodu od nejstarších
dob zajišťovali nejčastěji buď namáhavou donáškou z Gránického potoka, kdy museli cestou
překonat příkré svahy a obejít skalní stěny údolí na severu a východě hradišťské ostrožny, nebo
pěšinou vedoucí stejně náročným terénem z jižního, dyjského údolí, která opět překonávala
značný výškový rozdíl 120 metrů. Zdá se nám však, že pěšina vedoucí za vodou směrem k Dyji,
mohla být vhodnější a častěji využívaná. Stranou však v žádném případě nezůstává ani velmi
reálná a možná i nejpravděpodobnější představa o získávání pitné vody slovanskými obyvateli
Hradiště také z několika dodnes funkčních pramenů, nacházejících se v západním předpolí Hradiště, směrem na Mašovice (Boubínka, Samaritánka, ...). Vzdálenostně jsou tato místa nepatrně
dále, ale donáška vody nebyla tak namáhavá, protože nosič nemusel vystupovat po strmých svazích ostrožny. Navíc pramenitá voda byla naprosto čistá, bez říčních kalů a sedimentů. Dosud
zmíněné vodní zdroje pitné vody se však všechny nacházejí mimo mohutné opevnění vlastního
velkomoravského centra a jeho předhradí. Na samotném Hradišti, tedy uvnitř opevněného areálu, však musíme rozhodně předpokládat existenci několika míst, kde se voda mohla soustřeďovat. Neznáme tu pramen, ale budování menších nádrží alespoň pro shromáždění povrchové
vody zde bylo životně důležité. To již proto, že v dobách ohrožení, kdy se nepřáteli obležení
obyvatelé nedostali k pramenům na otevřené a jediné dobře přístupné ploše k Hradišti, museli
čerpat buď z prvních uvedených říčních a potočních zdrojů, nebo mít jistou zásobu vody přímo
uvnitř centra. S přítomností skalních /podzemních/ cisteren, v nichž se soustřeďovala prosáklá
povrchová voda, tedy musíme počítat. Ve skále vysekaná jáma mohla nakonec splňovat nejzákladnější požadavky a po občasném vyčištění a případně i zvětšení či upravení se užívala po řadu generací.
8

KLÍMA, B.: Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Deset let archeologických výzkumů velkomoravského centra
(1986–1995). In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 17, Brno 1999, s. 3–65.
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Na zatím patrně nejstarší takovou jámu s možným významem cisterny narazili archeologové
v předminulé výzkumné sezóně roku 2007. Prováděli rozsáhlý předstihový a zachraňovací výzkum na parcele manželů Jeřábkových. Místo se nachází v jihovýchodním cípu Hradiště, na
spodním konci ulice Nad přehradou. Rohová parcela se stala snad posledním stavebním místem
na Hradišti, na němž i přes problémy se stavební uzávěrou stavebníci nakonec obdrželi povolení k výstavbě rodinného domu. Výzkum se zde rozeběhl na ploše 460 m2 a doložil velmi hustou
sídlištní zástavbu z různých období pravěku až středověku. Zajímavý sídlištní celek zde tvořily
tři domy z mladší doby římské, seskupené do půloblouku, otevřeného směrem na jihozápad.
Měly obdélníkovité půdorysy, kamenné pece a podlahy mírně zasekané do podložní skály.
V blízkosti středního z objektů se východním směrem nacházela zcela pravidelná kotlovitá jáma,
kterou jsme interpretovali právě jako cisternu na povrchovou vodu.

Obr. 2. Cisterna /obj. 701/ v ploše výzkumu po očištění skalního podloží a částečném vybrání zásypu. Foto z jz.

Objekt se na povrchu podložní skály, tedy přibližně 50 cm pod úrovní dnešního travnatého
terénu, vyrýsoval svým tmavším hlinitým zásypem jako přesný kruh o průměru 150 cm. Jeho
mírně vyklenuté stěny dosáhly největšího průměru 160 cm přibližně v polovině hloubky (40 cm)
a odtud se plynule opět sbíhaly, aby v hloubce 95 cm vytvořily pravidelné kotlovité dno. Nad
ním se v celkem devíti, ale málo zřetelných vrstvách jemnější hlíny, nacházely rozptýlené větší
kameny. Byly spadeny či naházeny do jámy při jejím postupném zanášení hlínou. Souvislejší kra
několika plochých kamenů se objevila uprostřed a při východním okraji dna jámy. Byla zde pravidelněji poskládána. Na jejím větším středovém kameni ležely v anatomickém uspořádání kůst-
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ky dvou ptáků. Byly překryty slabou vrstvou hlíny a v ní spočíval další velký plochý kámen. Ten
sem rovněž nebyl shozen, ale pečlivě horizontálně uložen. Připomínal obětní desku, protože na
jeho rovné svrchní stěně se zaobleným okrajem ležela úplná kostra menšího psa, kterou ze tří
stran opět ohraničovaly kameny (Obr. 3). Výše v hlinitém zásypu objektu se objevilo ještě pár
dalších, ale již spadených či vhozených kamenů a potom také menší kolekce keramických střepů. Při interpretaci této pravidelné kotlovité jámy jsme se mohli opřít pouze o výše zmíněné informace a také analogie s několika podobnými objekty na jiných /starších, hlavně laténských lokalitách – oppidech/. Pro podepření výkladu o cisterně hrály však roli ještě další dvě drobné skutečnosti. Objekt se totiž nacházel v těsné východní blízkosti nápadné, z podloží mírně vystupující tvrdé křemičité žíly, vytvářející nízký a šikmo po svahu vybíhající hřeben. Na něm se mohla prosáklá povrchová voda zastavit a dobře podél něho pronikat do připravené jímky. Druhou
zajímavostí byly mělké zásahy v drolivém skalním podloží, které by mohly představovat stopy
po celkem sedmi dřevěných kůlech, zasazených pravidelně po obvodu zahloubené cisterny. Na
okraji jámy mohly tvořit opěrnou konstrukci bednění, zabraňující sesuvu povrchové hlíny do objektu cisterny. Některé z nich potom, /patrně tři, které jsou stejně hluboké a přesně rozmístěné/,
mohly být také stojkami jednoduché nadzemní konstrukce, snad zastřešující či nějak chránící
důležité místo.

Obr. 3. Pohled do jámy – cisterny /obj. 701/ s kamennou plotnou uprostřed nade dnem a kostrou psa.

Složité však bylo časové zařazení tohoto objektu, k němuž poskytly podklady pouze objevené střepy keramiky. Ty se vázaly jen na dvě časová období – dobu římskou a velkomoravskou.
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Na základě celkového a pečlivého rozboru nálezové situace bylo možno přijmout následný výklad. S největší pravděpodobností můžeme objevenou jámu – cisternu považovat za dílo germánských osadníků mladší doby římské. Objekt náležel ke třem v blízkosti zatím objeveným
germánským domům. Byl však využíván i dále v době velkomoravské, po níž ale zanikl, byl
postupně zanesen a srovnán s okolím. Závěr jeho funkčního využití by mohl být spojován i s nějakými nepříznivými podmínkami. K takové úvaze nás vede kamenná kra nade dnem jámy, na
níž uprostřed ležely kostřičky dvou ptáků a nad nimi na samostatném velkém kameni úplná
kostra psa. Vkrádá se tak představa o možnosti např. vyschnutí cisterny v době velkého sucha
a vykonané oběti, jejímž prostřednictvím se měla voda do nádrže vrátit. To se však již nestalo
a zánik objektu byl tak konečný.
Popsaný objekt však nebyl jediným na Hradišti. Vzhledem k dostupnosti pro větší skupinu
obyvatelstva bývaly na sídlištích a hradištích zdroje vody umístěny obvykle ve vhodném prostoru. A to ve středu osady a také v místech, na němž se potom osídlení více a hustěji soustřeďovalo. Cisterny a prameny byly také dobře ošetřovány a dlouhodobě využívány.
Jednu z takových dodnes funkčních cisteren se nám v r. 2002 také podařilo podrobně archeologicky prozkoumat. Nalézá se na malé návsi ve středu starého historického jádra obce, ohraničené raně novověkou hradbou. Plně užívána byla rozhodně do počátku 20. století. Předpokládáme však, že z ní byla voda běžněji odebírána ještě po celé období první poloviny 20. století. A to i potom, když byl v r. 1902 na nejvyšším místě hradišťské ostrožny /vně raně novověké
hradby/ vybudován první místní vodojem. Na něj napojené ocelové trubky vedly vodu nejen do
křížovnického kláštera, statku, ale tvořily také kostru nejstaršího rozvodného a spádového
vodovodu v obci, který byl v r. 1966 zapojen do skupinového vodovodu Znojmo. Ještě dnes však
z cisterny místní občané čerpají vodu, ale pouze k zavlažování svých okolních zahrad.
Archeologický průzkum cisterny na návsi Hradiště a v těsné blízkosti původního jihovýchodní nároží klášterního komplexu byl značně náročný a nebezpečný. Vyžadoval dobré bezpečnostní a technické zajištění. K tomu patřila nejen konstrukce spolehlivého žebříkového sestupu do podzemí, ale také stále fungující systém odčerpávání nastupující vody, dále osvětlení a konečně také stavba pevné věže z lešenářských trubek s kladkou pro transport vytěžených sedimentů. Na povrch se bláto a bahno vytahovalo ve vědrech pomocí stavebního vrátku. Dle zjištěných počátečních informací místních obyvatel se dno nádrže nalézalo v hloubce asi 8 metrů
a sloupec vody zde vždy dosahoval výšky 3–5 metrů. Tyto údaje jsme nejprve ověřili, potvrdili
vlastním měřením a posléze podstatně upřesnili. V počátku se do akce z bezpečnostních důvodů museli aktivně zapojit znojemští hasiči, kteří v rámci svého cvičení odčerpali vodu a zapůjčili menší čerpadlo pro stálé odsávání pomalu nastupující vody. Následně do cisterny nastoupili archeologové a začali odebírat jemné bahno, usazené na vylámaných skalních stěnách
a v mocné vrstvě pokrývající dno. Samozřejmě nechyběly ani nálezy. K nim patřily na samotném povrchu usazenin např. kolečkové brusle, střepy novověké keramiky, talířů, váz, sklenic,
a také nejrůznější odhozené železné předměty a kameny. Bahno jsme ukládali do vozu, převáželi
na skládku do klášterního dvora a proplachovali. Níže pod povrchem bahnitého dna jsme narazili také na zkorodované zbraně. Byly to dvě pušky. Jedna německá, zn. Mauser i s dochovaným
koženým řemenem, používaná v druhé světové válce. Druhou byla flobertka /ptáčnice/ z konce
19. století. Třetí potom maďarská pistole z období první světové války. První puška byla vhozena do studny na konci války, zatímco ostatní dvě zbraně na jejím počátku. Ještě níže v usazeném
bahně se objevily poškozené a odhozené věci, stářím vázané na období závěru 19. – první třetiny 20. století. Starší předměty, které by byly do studny /cisterny/ vhozeny dříve, chyběly. Jedinou výjimku představoval na samotném skalním dně, pod 5,5 m mocnou vrstvou usazenin, bahna a kalů, objevený stříbrný denár z 12. století a kolem něho několik drobných keramických
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střípků totožného středověkého stáří. Po vyčištění cisterny jsme přistoupili k jejímu proměření
a podrobné kresebné, fotografické a také filmové dokumentaci. Do hloubky téměř 10,5 m měla
skalní cisterna v profilových řezech rozšířené ústí, ale dále úzký vakovitý tvar s nerovnými stěnami, nesoucími výrazné stopy po odsekávání a vylamování kamenných bloků. Následně, až do
hloubky 13 m sahal zúžený a nepravidelný prostor s velkým kamenným blokem na dně. Osekání
stěn vykazovalo rozličný charakter a rozhodně také bylo různého stáří. Dokládalo postupné
upravování a rozšiřování nádrže hlavně nad hladinou ještě také v poměrně nedávné době. Nejmladšími zásahy se zdály být asi 3 cm široké a v rozestupech 10–12 cm rovnoběžné rýhy, zachycené především v horní partii cisterny. Pod úrovní hladiny vody byly stěny značně nerovné,
s výraznými stopami po vylámaných blocích horniny.

Obr. 4. Kresebné řezy / s.–j.; v.–z./ skalní cisternou na návsi Hradiště. a) hlinitý pokryv skály s travnatým drnem; b) železobetonová plotna; c) kamenná skládaná zeď po obvodu ústí cisterny a hlína; d) skalní podloží; e) sloupec vody;
f) bahno, kaly, sedimenty.
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Obr. 5. Znojmo-Hradiště. Pohled shora do skalní cisterny, složený ze tří samostatných fotografií.
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Poznatky z výzkumu lze shrnout do následujícího závěru a současně lze vyslovit základní
úvahy. K nim patří především úvaha o stáří popsané cisterny. To bohužel nelze přesně doložit,
protože nádrž musela být v průběhu doby pravidelně čištěna a také upravována /rozšiřována/.
Naposledy k takovému zákroku došlo někdy na přelomu 19.–20. století. Nález stříbrného denáru
spolu se zlomky středověké keramiky nám může navozovat představu o značně starobylém
původu samotného objektu. Přikláníme se k myšlence, že i s ohledem na umístění ve středu původní středověké osady cisterna mohla být v prvotní formě vybudována již před mnoha staletími. Na lokalitě jsme objevili již několik menších a do skály přesně zasekaných sídlištních
objektů /sklípků, zásobnic/ dokonce pravěkého stáří, které dokládají znalost zasekávání objektů
do skály. Nemůžeme zde tedy vyloučit ani představu o pravěkých počátcích této nádrže, i když
ta je hodně odvážná. Předpokládáme však, že Slované, od 8. století n. l. žijící na Hradišti, již
z této nádrže mohli vodu odebírat. Sloužila jim k tomu dřevěná, železnými obručemi i závěsným
držadlem okovaná vědra. Taková občas nalézáme ve velkomoravských hrobech a poslední dvě
z nich pocházejí z nedávno objeveného pohřebiště v předpolí Hradiště. Cisterna po době velkomoravské potom samozřejmě sloužila dál v průběhu celého středověku a novověku, až do nedávné minulosti. Vždy po čase byla vyčištěna, rozšířena, její stěny také upraveny a kameny bylo
konečně vyzděno i její ústí. Nad ním stál ještě před druhou světovou válkou dřevěný rumpál.
Teprve v souvislosti s výstavbou vodovodního řadu na Hradišti cisterna ztratila svůj význam.
Její ústí bylo v rovině okolního skalního podloží, asi 50 cm pod úrovní travnatého terénu, překryto obrovským kamenem a pouze malým otvorem do studny vhazovali obyvatelé a hlavně potom děti nejrůznější předměty. Dnes ústí cisterny překrývá železobetonová deska se čtvercovitým litinovým vstupem.
Po provedeném archeologickém výzkumu a také dokonalém vyčištění nádrže, jejíž stěny
jsme ve snaze zcela se zbavit zbytků bahna dokonce ostříkali proudem vody a špinavou vodu
odčerpali, v cisterně postupně opět voda nastoupila. Vodní sloupec dosáhl původní výšky a hladina se ustálila mezi 7–8 metry (obr. 4). V omezené míře je z ní dnes voda využívána jen k zavlažování. Představovali jsme si, že především noví obyvatelé Hradiště se zasadí o zvelebení
prostředí malé návsi a s jejich pomocí vznikne nad starobylou cisternou znovu stylově upravená, zastřešená studna s rumpálem. To také již proto, aby mohl být poměrně slušný zdroj vody
opět hojněji a smysluplně využíván.
Od poloviny 13. století je historie Hradiště sv. Hypolita úzce svázána s naším českým rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou v Praze. Zdejší probošti vlastnili velké majetky
a postupně vybudovali rozsáhlý klášterní komplex, dvakrát až do dnešní /barokní/ podoby přestavěli kostel sv. Hypolita /původně velkomoravská rotunda/9 a výrazně se zapsali do historie
místa i celého Znojma.10 Někteří z křižovnických proboštů byli velmi vzdělaní, podnikaví
a osvícení mužové. Mezi jejich příkladné činy náleží i stavba celkem tří samostatných a různě
starých vodovodů, uložených přibližně v jedné trase, kterými zásobili svůj klášter, ale mohli
jimi snad vést vodu i do výše popsané cisterny na návsi. K tomuto tvrzení nás vede jen několik
drobných indicií, které by měl potvrdit či vyvrátit případný další archeologický výzkum v prostoru nádvoří kláštera a také v zahrádce před jeho jižním křídlem. Všechny tři vodovody se společně podařilo zachytit rozsáhlým archeologickým výzkumem v letech 2002–2005 v areálu proboštského statku na Hradišti.

9
10

KLÍMA, B.: Objev části velkomoravského pohřebiště pod středověkým až novověkým hřbitovem u kostela sv. Hypolita
ve Znojmě-Hradišti. In: Fusek, G. (red.): Zborník na počesť D. Bialekovej. Nitra 2004, s. 179–190.
PEŘINKA, F. V.: Vlastivěda moravská. Znojemský okres. Brno 1904, s. 216–242.
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První a nejstarší vodovod nechal na Hradišti vybudovat známý probošt Thomas de Schlesin
v r. 1658. Samotnou stavbu připomíná nápis ve dvoře klášterního zámku nad vchodem do budovy v severním křídle: „Thomas de Schlesin, dignitate praepositus Poeltenbergensis, officio pronotarius apostolicus, gente Leodicensis, saepius hic quaesitae, nunquam repertae anno 1658
repertor felix aquae“. (Tomáš de Schlesin, důstojností probošt Hradiště sv. Hypolita, úřadem papežský pronotář, rodem z Lütichu, často zde hledal, ale dosud nenalezl, stal se r. 1658 šťastným
nálezcem vody). Také na jižním průčelí budovy ve dvoře je zasazena deska na paměť zřízení
vodovodu. Nápis zní: „Prima repertori libaret ut oscula Thomae Hunc primis petiit saltibus nuda locum sub Thomae de Schlesin praeposito et fontis repertoare“ ( Sem prvními skoky míří
vlna, aby první dala polibek svému objeviteli Tomášovi). Zmiňovaný vodovod byl dřevěný
a známe také jeho téměř přesnou trasu. Ústil do další podzemní skalní cisterny u severozápadním rohu klášterní budovy. Přicházel sem od západu, procházel proboštským statkem, vstupní
branou v renesanční hradbě a podél jižního okraje starobylé cesty a dnes užívané komunikace
vedoucí do Mašovic pokračoval až do poloviny táhlého kopce za Hradištěm. V místech tzv. Boubínky, kde stojí u silnice malý cihlový objekt podobný kapličce, vodovod podbíhal cestu /dnešní silnici/ a pokračoval dále kolem jezírka Boubínky k severozápadu, kde je v poli dodnes funkční
pramen. Z tohoto místa voda tekla samospádem až do centra Hradiště, což představuje trasu necelých dvou kilometrů.

Obr. 6. Trasa křížovnických vodovodů od pramene až do klášterního objektu. Další dva malé samostatné body zachycují místa dvou výše popsaných skalních cisteren.

Krátký úsek dřevěného vodovodu o celkové délce 25 metrů se podařilo zachytit a prozkoumat právě v centrální části křížovnického statku při výzkumu r. 2001–2004. Po skrývce svrchní
vrstvy terénu jsme narazili na nápadnou tmavší rýhu o šířce 40–50 cm a hloubce 45–80 cm, která odpovídala dnešní rozličné mocnosti půdy nad zdejším skalním podložím (obr. 7). Do drolivé
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povrchové vrstvy skály okrové barvy se rýha zahlubovala max. 15 cm. Na jejím dně se podařilo zachytit jen drobné zbytky zetlelého dřeva připomínající dlouhé hobliny (obr. 8). Dlabané
/vrtané/ roury po několika desetiletích byly alespoň v některých místech trasy vodovodu nahrazeny novými. K tomu došlo právě ve statku a zde potom první a již nefunkční část dřevěného
vodovodu začala v horších půdních podmínkách a bez přístupu větší vlhkosti rychle podléhat
zkáze. Do současné doby se proto dřevěné roury zcela rozpadly a zůstaly z nich pouze ojedinělé
plátky dřeva. Při nedávné drobné sondáži u jižní zdi středové stáje v hospodářském traktu proboštství jsme rovněž narazili na zbytky podobného dřevěného potrubí, které spojovala zkorodovaná železná objímka. Ze směru, vedoucího spíše jihovýchodním směrem, bychom mohli usuzovat snad na přítomnost boční větve tohoto nejstaršího křižovnického vodovodu. Ta se mohla
odpojit někde v prostoru vstupní brány do statku, směřovat k jihozápadnímu nároží klášterní
budovy a podél ní směrem k výše popsané cisterně na návsi. Tuto představu bude však nutno
ověřit ještě dalším výzkumem.

Obr. 7. Tmavá výkopová rýha prvního křížovnického vodovodu prochází středem výzkumu ke klášteru. Zasahuje do žlutého, drolivého skalního podloží.

Výše jsme již zmínili, že po několika desetiletích došlo k nahrazení některých částí prvního
dřevěného vodovodu vodovodem novým. Stalo se tak za jednoho z dalších významných proboštů, Jana Ryvoly (1708–1734). Neznáme však přesný rozsah nově položeného vodovodu, který
zachovával téměř totožnou trasu s prvním. Zcela vyměněna byla jeho závěrečná část, ústící do
cisterny v klášteře. Dřevěný dlabaný vodovod zůstal v rýze a budovaný byl uložen do rýhy nové.
Ta byla vykopána rovnoběžně s předchozí, jen přibližně 6 metrů severněji. Do ní byly uloženy
ručně vytáčené keramické roury. Mistři je zhotovovali z jemné, světlejší hlíny a tvrdě /zvonivě/
je vypálili do šedého odstínu. Lom však zůstával bělavý. Výzkumem jsme odkryli téměř třicet
rour vytvářejících souvislou řadu. (obr. 9).
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Obr. 8. Zbytky nejstaršího dřevěného vodovodu na Hradišti zachycené archeologickým výzkumem.

Obr. 9. Barokní křižovnický vodovod z r. 1718 z keramických rour vede středem výzkumu. Pod ním jsou patrny do skály
zasekané podlahy velkomoravských obydlí. Zásyp rýhy nejmladšího vodovodu není na snímku tolik patrný. Probíhá
rovnoběžně s keramickým, v místech stojícího kovového vědra.
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Délka roury se pohybovala kolem 60 cm a vnější průměr dosahoval 9–12 cm. Každá byla
mírně kónická. Závěr na jedné straně tvořil plynule zúžený prstenčitý profil o průměru asi 8 cm
a délce 5–6 cm. Ve směru ke středu roury jej ukončoval výrazný límec. Na tento prstenec omazaný jílovitou hlínou bylo nasazeno ústí další roury a doraženo až k límci. Navíc celý spoj byl
opět mírně omazán žlutým jílem. Spojení tak bylo dokonalé a nemohlo docházet k únikům
vody formou prosaků. Patrně pro počítání délky vodovodu přistoupili budovatelé k zajímavému
a praktickému značení. Každá desátá roura na svém plášti nesla plasticky provedený letopočet
1718. Díky třem takto označeným rourám máme i bez studia archivních materiálů přesně doloženu stavbu tohoto druhého – barokního vodovodu. Keramické roury však zatím nebyly zachyceny vně proboštského statku a v obci. Proto nelze říci nic bližšího o dalších částech tohoto přivaděče vody. Z ústního podání některých občanů Hradiště jsme se dověděli, že v kopci za Hradištěm byly místy zachyceny stále funkční části tohoto křižovnického vodovodu. Někteří občané
hovořili o dřevěném potrubí, jiní již o litinových či ocelových rourách s „okénky“, krytými
dřevěným záklopem. Údajně voda z pramene za Boubínkou teče stále tímto potrubím, na něž
jsou napojeni někteří zahrádkáři na západním okraji Hradiště. Trasa křižovnického vodovodu
dle ústních informací dnes končí v místech kulturního domu. Údajně při výstavbě tohoto objektu měl být starý vodovod zemními stroji nejen poškozen, ale zcela zničen. Pokud jeho další pokračování již v prostoru obce bylo stále dřevěné, rozhodně se do dnešních dnů nezachovalo. Získat bližší informace je však dnes vzhledem k zástavbě, asfaltové komunikaci i zahrádkám hodně
komplikované. V každém případě však při první příležitosti výkopů na přibližné trase starého

Obr. 10. Několik rour keramického vodovodu po vyzvednutí a prvotním očištění. Na plášti střední roury vystupuje plastický letopočet 1718.
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vodovodu budou archeologové pečlivě sledovat terénní situaci a pátrat po pozůstatcích této
liniové stavby. Nebylo by také od věci prohlédnout rovněž archivní materiály Křižovníků, v nichž
by se rozhodně měly objevit nejen poznámky, ale také např. plány, nákupy materiálu i výše vyplacených odměn za vykonanou práci. Tento úkol však zatím zůstává jen jako plán a mohl by se
stát v budoucnu např. vhodným tématem diplomové práce některého z vysokoškolských studentů historie na PdF MU.
Náš krátký přehled by však nebyl úplný, kdybychom se nezmínili ještě o jednom, posledním
/třetím/ křižovnickém vodovodu, zachyceném v areálu statku. Jeho rýha se téměř dotýkala a ve
východní části našeho výzkumu dokonce porušovala starší keramický vodovod. Vlastní vedení
tvořily ocelové roury o průměru 6 cm. Potrubí se ukládalo již do nezámrzné hloubky 120 cm
a proto musela být rýha zahloubena místy i dost hluboko do skalního podloží (rýha vodovodu
na obr. 9). Z tohoto pohledu bychom mohli uvažovat o nepříliš velkém stáří. Dalo by se předpokládat, že se ocelové roury ukládaly až v návaznosti na zmíněnou výstavbu nejstaršího vodojemu v r. 1902 a v souvislosti s budováním prvního vodovodního řadu na Hradišti. Tuto skutečnost však velmi brzy ověříme archeologickým výzkumem. Již dnes však lze konstatovat, že
životnost ocelových rour byla malá. Koroze je velmi poškodila. S lehkou ironií můžeme říci, že
se na Hradišti v rámci budování křižovnických vodovodů nejvíce osvědčily keramické barokní
roury z r. 1718, které byly po běžném laboratorním očištění jako nové a klidně by mohly být
dodnes funkční.
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Summary
The sources of drinking water in the settlement development of St. Hyppolitus fortification
Presence of water has always been important for all human settlements. Therefore, archaeologists
occasionally come across some objects and places that had been artificially made or adapted so that they
could provide people with clean water. These places were interpreted / defined as wells, reservoirs or
cisterns, etc. They come from different historical periods. The oldest documented ones come already from
the old Neolithic period and were discovered e.g. in Mohelnice – in an old Neolithic agricultural settlement.
The Celts could manage water very well in their oppida and finally the Romans, who built their manykilometres-long water supplies into their city centres.
In the course of recent archaeological research in the Great Moravian upland fort of st. Hyppolitus in
Znojmo, we managed to record and examine a few objects and find situations that must have had some
connections with water supplying. The area of Hradiště has no water springs of its own on the rocky peak.
Therefore, the locals were dependent on a few water resources. The first possibility was hard and painful
water delivery from stream of Gránice or the river Dyje, the carriers, however, had to overcome steep
slopes and hills within vertical interval of 120 metres with buckets full of water. The second alternative,
which played a very important role especially in the times of danger or jeopardy /siege/ of a fortified centre,
was digging / excavating of water cisterns directly on the territory of Hradiště. These reservoirs, however,
cut in a hard seat rock, collected more often surface water only. We discovered one of these cisterns that
showed a perfect regular boiler-shaped form near a group of a few houses of the German inhabitants
coming from the younger Roman period in the south-eastern part of Hradiště. This object was later used
by the Slavs in the 9th century. The cistern, however, must have lost water in the end, therefore we found
there skeletons of a dog and a bird, probably sacrifices – they were lying in the very centre of the bottom
on a large flat stone / rock. Another cistern – excavated and widened and cleaned more times – was
discovered on the square in the very centre of the settlement. It was 13 metres deep and was used as a well
by the locals as late as until the beginning of the 20th century. At its bottom, under a five-metre-thick layer
of a sediment and mud was found a silver coin “denár” coming from the beginning of the 12th century. This
finding can show how old this cistern was. On the base of the location, the origin of this object being in the
centre of the settlement, can be considered coming from the Great Moravian period.
An easier and less painful way, how to get drinking water in Hradiště, was water delivery from the
water springs existing still today in the western foreland of this centre; there was an easier access to the
Great Moravian fort from that side. Late, this way became the main route for building a wooden and then
ceramic water system whose founders were the local provosts of the Knights of the Cross with the Red Star
in the 17th and 18th centuries. Even in the future, we are going to pay more attention to this very interesting
subject of water in Hradiště near Znojmo.
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KE KAZATELSKÉ, LITERÁRNÍ A VĚDECKÉ ČINNOSTI
ŘEHOLNÍKŮ NĚMECKO-ČESKÉ PROVINCIE ŘÁDU PAULÁNŮ
V 17. A 18. STOLETÍ
JIŘÍ MIHOLA
Throughout the baroque period, but also during Enlightenment, the Minims were closely
connected with scientific and educational literature and preacher activities. In modern history
acted in their lines a lot of famous philosophers, theologists, mathematicians, musicians but also
preachers, poets, linguists and historians.
Key words: Baroque period, Minim’s Order, 17th–18th Century, preachership, scientific work
Úvod
Po celou barokní dobu, ale i za osvícenství byli pauláni úzce spjati s vědeckou, vzdělávací,
literární a kazatelskou činností. V novověkých dějinách v jejich řadách působila celá řada vynikajících filozofů, teologů, matematiků, hudebních teoretiků, ale také kazatelů, básníků, jazykovědců a historiků. Shodují se na tom všichni autoři, kteří se dosud dějinám řádu či jednotlivým konventům německo-české provincie věnovali. Avšak podrobnější pohled na intelektuální
činnost a díla paulánských řeholníků je dosud spíše výjimečnou záležitostí.1
Kazatelství
Barokní kazatelství církevních řádů si zasluhuje zvláštní pozornost. Otevírá jednu z důležitých cest k poznání mentality barokního člověka – kazatele i jeho posluchače.2 Základním účelem této činnosti je poučování posluchačů, případně čtenářů, formování jejich ideologických
a mravních zásad a názorů. Nedělní a sváteční kázaní přímo ovlivňovala myšlení i skutky celých
generací a spoluvytvářela žebříček hodnot barokního člověka. Kazatel ve svých argumentacích
vycházel ze studia teologických, filozofických a literárních pramenů, ale i z vlastních prožitků
a zkušeností. K srozumitelnosti jejich podání využíval nejrůznějších metafor, metonymií, řečnických otázek a dalších rétorických prostředků. V obecném povědomí bývá téměř přehlížen
rozdíl mezi termínem homilie, označujícím výklad zpravidla biblického textu, a kázání, kterým
rozumíme ostatní duchovní promluvy, které z Písma nevycházejí.3 Řádové kazatelství v baroku
často překračuje hranice intelektuální činnosti, lze v něm pozorovat také uměleckou složku.
Cílem kázání byla přesvědčivost, srovnatelná s působení dramatických útvarů, komedií a tragédií. Úspěšnost kazatele byla až na výjimky těžko myslitelná bez předchozího vzdělání. Paulánští
1

2

3

Srovnej: PAVLÍKOVÁ, M.: Knihovna kláštera pavlánů. Strahovská knihovna 14–15/1979/80, s. 121–145; MIHOLA,
J.: Díla paulánských řeholníků německo-česko-uherské provincie – prameny k hlubšímu poznání intelektuální činnosti
řádu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (dále SPPdFMU), č. 21.
Brno, Masarykova univerzita, 2006, s. 116–124.
Nejnověji SLÁDEK, M. (ed.): Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních
a příležitostných kázání konce 17. a první poloviny 18. století. Praha 2005; VÁLKA, J.: Morava reformace, renesance
a baroka, Brno 1996, s. 206–209.
KOPECKÝ, M.: K české barokní homiletice. In: O barokní kultuře. Sborník statí. Opera Universitatis Purkynianae
Brunensis, Facultas philosophica 141, 1968, s. 61–73.
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kazatelé se činili hned v počátcích obnovy německo-české provincie, tištěné promluvy ovšem
pocházejí hlavně z období konce 17. století a první poloviny 18. století. Z jazykového hlediska
je v produkci německo-české provincie nejvíce zastoupena němčina, méně latina. Prameny 18.
století dokládají v některých konventech kromě svátečního, jubilejního nebo německého kazatele také kazatele českého.4 České kázání se však autorovi doposud nepodařilo nalézt.
Galerii významných kazatelů německo-české provincie otevírá osobnost burgundského rodáka Adama Vernera (†1634).5 Do pražského konventu Nejsvětějšího Salvatora vstoupil roku 1626.
Věhlas si získal hlásáním Božího slova v Praze a Mnichově. Kronika německo-české provincie
připomíná jeho neohrožené a horlivé vystupování v době saského vpádu:6 „Když kurfiřt saský
vlastnil v roce 1631 město Prahu, byl on tehdy tam korektorem a kacíři mu často vyhrožovali smrtí, on však zůstával uprostřed nich neohrožený a jim řekl, že je připravený položit život za katolickou víru a náboženství.“7 Zatímco v konventním, původně luteránském kostele Nejsvětějšího
Salvatora tehdy znovu zazněla evangelická bohoslužba v německém jazyce, našli pauláni útočiště v Klementinu, odkud byli vyhnáni jezuité. Kromě kázání pauláni také zpovídali a navštěvovali nemocné.8
Dalším vyhledávaným kazatelem byl Melchior Weigel (†1646), pocházející z Mnichova.
Stal se prvním německým korektorem pražského konventu (1633), „kde stejně jako v Mnichově,
když kázal, kostel ani všechny lidi nepojal, mnozí museli často zůstávat na ulici před kostelními
dveřmi… 9 Poněkud překvapí, že Nicolaus Asam v kronice provincie pouze letmo připomněl
Víta Faberia, spojeného především z hornofalckým Amberkem. Přitom oba byli na třinácté provinční kapitule konané ve Vídni roku 1665 zvoleni kolegy provinciála.10 Faberius je přitom
autorem pravděpodobně největšího počtu homilií a kázání vydaných tiskem mezi paulány německo-české provincie vůbec. V jeho bohatém díle nechybí například cyklus celoročních homilií, vycházejících z citátů Písma, celoroční nedělní kázání na téma křesťanských ctností a neřestí,
zastupena je problematika svátostí, postu, morálně-politických apelů, věnoval se také mariánské
úctě, duchovním a světským dějinám.11 Práce jsou vydány v rodném jazyce autora – němčině,
nezřídka jsou prokládány latinskými citáty teologických autorit a biblickými citáty.
K významným kazatelům provincie v 17. století náležel také první provinciál pocházející
z Čech, Heřman Mayer (†1686). Podle kronikáře vranovského konventu to byl „muž jedinečného intelektu, oddaný vědám, jeho kázání podle veřejného mínění byla k velkému užitku a pro4
5
6
7

8
9
10
11

Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA Brno), fond Gubernium – Církevní oddělení, sign. K 20/37 II.
DURICH, V. F.: De Originibus Templi Salvatoris et Monasterii fratrum minimorum S. F. de Paula Veteris Pragae
specimen historicum (dále jen De Originibus Templi Salvatoris). Praha 1771, s. 50–51.
Národní archiv Praha (dále jen NA Praha), fond Archiv zrušených klášterů za Josefa II. (dále jen AZK), Listiny
kláštera paulánů u sv. Salvátora na Starém Městě pražském, inv. č. 1933.
Vědecká knihovna Olomouc, Staré tisky, sign. ST III 47, Compendium Historicum de Origine et Restauratione
Provinciae Germaniae et Bohemiae F. F. Minimorum S. Francisci de Paula, compositaae a multum Vbli. P. Nicolao
Asam Minimo. (rukopis, 17. století, nestr.), (dále jen N. ASAM, Compendium historicum), s. 36–37.
TISCHER, F.: Kostely, kláštery a duchovní správa katolická za vpádu saského v Praze 1631–1632. Časopis katolického duchovenstva, 1936, č. 5, s. 440–454.
N. ASAM, Compendium historicum, s. 52.
N. ASAM, Compendium historicum, s. 64.
Seelen – Heyl, oder Vollkommener Ablass Portiuncul…. Lobrede 1674 zu Amberg. Amberg 1674; Zwey und Fünfzig
Discursus oder Predigten über die Sonntag dess gantzen Jahrs nebst einer Passion Predigt. Nürnberg 1677, Sultzbach
1693, Würtzburg 1679; Alphabetum Morale Politicum Selectissimarum Sententiarum. Pragae 1698, Nürnberg 1679;
Sechs und Viertzig Discursus Oder Predigten Über alle Fayertäg dess gantzen Jahrs; Dreissig Discursus Oder
Predigten…,Nürnberg 1680, Würzburg 1681; Teutscher Historien-Prediger…Der erste Theil. Würzburg 1684;
Teutsche Concordantz der gantzen Bibel, Ingolstadt 1685; Evangelischer Compass für die Geistliche Steuerleute
Christlicher Seelen – Schiff-fahrt…. Nürnberg, Würtzburg 1689.
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spěchu jak kazatelů, tak kohokoliv jiného….“12 Jeho homilie byly vydány v německém jazyce
ve dvou knihách.13 Námětem k jednotlivým kázáním během církevního roku mu byla především
témata vybraná z kapitol novozákonních Evangelií. Jako následováníhodné příklady připomíná
ctnosti světců, teologické a morální koncepty opírá o autoritu církevních Otců. Skupinu autorem
dosud nalezených paulánských homiletik uzavírají kázání Josefa Bonaventury Dantzera, pronesená v paulánském kostele Andělů Strážných ve Vídni,14 a kázání jubilejního kazatele a vikáře
amberského konventu Benedikta Langa, věnovaná sv. Josefovi, patronovi konventu, venkova,
měst a škol.15
Vědecká a literární činnost
Tradičně jsou paulánští řeholníci spojováni s rozsáhlou vědeckou činností zasahující do
mnoha oborů. Studiu jako přípravě na vědeckou práci řád věnoval náležitou pozornost. O tom
svědčí zřízení generálního studia při konventu nejsvětějšího Salvatora v Praze koncem 17. století z iniciativy P. Víta Burchardta.16 Podrobnější informace o studiu bohužel nemáme. Vydané
teologické a filozofické práce dokládají, že pražský kostel Nejsvětějšího Salvatora byl svědkem
četných disputací a přednášek věnovaných filozofickým a teologickým tématům. Vydané
vědecké práce jsou většinou velmi rozsáhlé, na rozdíl od vydaných kázání a homilií v nich převládá latina. Mezi teologickými pracemi a vydanými disputacemi jednoznačně převažují práce
zaměřené na scholastiku. Z konkrétních autorů zmiňme Václava Cantzlera, Francisca Drexlera,
Rudolfa Gaislera, Balthasara Öffnera a Marca Suppaura.17
K paulánským vědcům, kteří se ve svém bádání zaměřili na filozofické problémy, patřil
Anton Mandl. Několikrát zastával úřad korektora vranovského konventu, roku 1656 se stal provinciálem. Jeho hlavní dílo, nazvané Templum Sophiae L. columnis constructum a R. P. Antonio
Mandl ord. Minimorum S. Francisci de Paula Philosophiae ac SS. Theologie Profesore, bylo vydáno ve Vídni roku 1662.
Zřejmě nejvýznamnějším učencem německo-české provincie v 17. století byl Joannes Lalemandet.18 Patřil k řeholníkům, kteří pocházeli ze vzdálené ciziny, avšak většinu svého života
a díla spojili s územím, na němž se nacházely konventy německo-české provincie. Rodák z Besanconu (narodil se koncem 16. st.) se společně s dalšími francouzskými a burgundskými
řeholníky rozhodujícím způsobem podílel na obnovení a následném rozkvětu německo-české
provincie. Vědecké práci se Lalemadet věnoval již ve své domovině. Uznání dosáhl zejména
12

Srovnej: Konventní archiv Vranov u Brna, Chronica Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula Conventus Wranoviensis (dále jen Chronica Conventus Wranoviensis), s. 108.
13 Favus Distillans: oder Trieffender Hönig-Seim. München 1685; Lumen Perpetuum, oder Ewiges Licht. München 1686.
14 Die von unedlen und verwerfflichen Laqueyen – Stand zu Beschämung der hoffärtigen Welt, Von Gott erkiesene und
auffgerichte Herrendiener Bruderschaft, an dero Einsetzungstag, In der Closter Kirchen deren Wohl-Ehrwürdigen PP.
Paulanern auff der Wyden zu denen Heil. Schulz-Engeln bey Zahlreicher Versamblung in einer kurtzen Lobrede. 1720.
15 Land-Statt und Schule Patron Sanctus Joseph… Der heilige Joseph ein Mann Mariae Uber seinem Eingebohrnen
Eingefleisoten Sohn her auf Erden bestellter Vicarius oder Statt-Halter. Ordo Minimorum S. Francisci de Paula Jubilirten Predigern, und p.t, des Amberger Convents Vicario. In dero Kirchen bey S. Joseph…der Statt Amber den 19.
Martii. 1730.
16 DURICH, V. F.: De Originibus Templi Salvatoris, s. 55; PAVLÍKOVÁ, M.: c. d., s. 125; ZIMMERMANN, J. N.: Die
St. Salvatorskirche mit einem Paulanerkloster. In: Verfallene Denkmäler des frommes Sinnes oder aufgehobene
Kirche, Klöster. Prag 1833, s. 27.
17 Srov. MIHOLA, J.: c.d., s. 118-123.
18 PELCL, F. M.: Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler IV. Prag 1782, s. 54–58. Lalemandet je jediným paulánem, který se „vešel“ do čtyřdílných Abbildungen, naplněných vynikajícími umělci a vědci působícími v českých zemích ve středověku i v novověku.
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Obr. 1. Úvodní obrázek z knihy Antona Mandla Templum Sophiae.

v oboru teologie a filozofie. Ve svém díle pokračoval v Praze, Vídni či Mnichově. Roku 1644
byl zvolen představeným provincie.19 Ani při zvládání náročného úřadu se nehodlal vzdát radosti, kterou mu přinášelo vědecké bádání a psaní. Nad filozofickými i teologickými texty diskutoval se svými spolubratry, čímž položil základ k později zřízenému generálnímu studiu. Aniž
by byl dříve veden nějakým učitelem, dosáhl úctyhodných znalostí především v oblasti scholastiky.20 Jedním z myšlenkových proudů tzv. druhé scholastiky je také filosofie českého baroka.21
V tomto období dominovaly Čechách, a zejména v Praze dva hlavní filozofické směry – tomismus a scotismus. Elementární rozlišení spočívá v tom, že tomismus se podle vzoru sv. Tomáše
Akvinského věnoval více komentářům k Aristotelovi, zatímco scotismus vycházející z pojetí
19 ASAM,

N.: Compendium historicum, s. 47.
V. F.: De Originibus Templi Salvatoris, s. 51.
21 Srovnej: BERINGER, J.: Filozofie výchovy v době českého baroka. Marathon, 6/2002, č. 42, s. 3–7; SOUSEDÍK, S.:
Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha, 1997.
20 DURICH,
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Obr. 2. Mědirytina zobrazující sv. Františka z Pauly a sv. Františka Saleského v jedné z hlavních Lalemandetových prací Decisiones Philosophicae.

Jana Dunse Scota22 upřednostňoval Platonovo dílo. Lalemandet vědecky pracoval v době, kdy
zájem o tomismus a scotismus teprve začínal stoupat. Za dobu největšího rozvoje těchto filozofických směrů můžeme považovat 18. století. Ve svých dílech se věnoval především problému
filozofických rozhodnutí v kontroverzních otázkách tomášovské a scotské školy.23 I v současné
době se odborníci vracejí například k jeho diskusi o povaze počtu (De numero), kde si v rámci
22 Johannes

Duns Scotus, skotský františkán 13. st., filozof a teolog. Ve sporu o univerzália zastánce realismu. Oproti
Tomáši Akvinskému považoval vůli za svobodnou a nezávislou na rozumu. Soulad mezi filozofií a teologií, který
předpokládá Akvinský, považuje Scotus za nemožný. Většina teologických pravd je dosažitelná pouze vírou, vzhledem
k nadpřirozenému původu je nelze filozoficky dokázat. K Scotovým základním dílům patří De primo principo, Opus
Oxoniense, Opus Parisiense. Srovnej např. POSPÍŠIL, C. V.: Základní christologické inspirace v díle Jana Duns Scota a jejich aktualita, in: BENEŠ P. R.–HLAVÁČEK, P. (edd.): Historia Franciscana II., Kostelní Vydří 2005, s. 9–33.
23 F. M. PELCL, Abbildungen, Prag 1782, s. 57–58.
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disputace o kvantitě klade výchozí otázku: Je počet vskutku druhem kvantity?24 Tato a další filozoficko matematické otázky jsou součástí pětisetstránkového spisu Decisiones philosophicae,
vydaného roku 1644 v Mnichově, který je považován za nejlepší souhrnný přehled všech relevantních filozofických diskusí druhé scholastiky.25 Obsáhlé výsledky svého bádání publikoval
v několika dalších monumentálních svazcích, některá díla zůstala nevydaná.26 V realizaci dalších vědeckých i duchovních cílů, nakonec ale i ve slavení mše svaté, mu zabránila dlouhodobější nemoc, na níž se podepsalo provinciálovo enormní vytížení. Lalemandet zemřel 8. října
roku 1647 v Praze a byl pochován do krypty konventního kostela Nejsvětějšího Salvatora.
Pozornost pauláni věnovali také historii. Tištěné podoby se však dočkaly pouze stručné dějiny
německo-české provincie a konventu Nejsvětějšího Salvatora v dílku jazykovědce Václava Fortunáta Durycha, o němž bude pojednáno později, v souvislosti s touto osobností. Přestože úřad kronikáře konventu patřil v německo-české provincii k tradičním funkcím, do dnešních dnů se zachovala pravděpodobně pouze kronika vranovského konventu. Její autor, Hyppolit Svoboda,
v předmluvě naznačil nejen motivaci k vedení kroniky, ale i vztah řádu k vlastním dějinám:
„…Abychom zkoumali založení našich konventů, jejich původ, vývoj, stav a změny, abychom bedlivě prostudovali původní lesk našeho řádu,…abychom referovali i o slavných činech řeholníků
24 Srv.

DVOŘÁK, P.: Číslo ve druhé scholastice. http://agora.metaphysica.skaut.org/cislo.htm; dále KARFÍKOVÁ, L.
–ŠÍR, Z.: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Sborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2003.
25 Celý název díla zní: Decisiones Philosophicae: In Quibus Late Proponuntur, Ac, Discuntiuntur praesertim occurentes Contraversiae inter Thomistas, Ac Scotistas, De quibus in utramque partem ventilatis fertur iudicium, saepiusque
neutra harum Sectarum arridet, sed nova adducitur, ac valide stabilitur, prius destructis communium opinionum fundamentis. Pars prima Seu Logica. (Filozofická rozhodnutí, v nichž jsou široce předkládány a diskutovány kontroverzní otázky, především ty, které vyvolávají rozpory mezi tomisty a scotisty. O těch, směřujících na obě strany, se vyslovuje soud, a častěji nevyhovuje ani jedna z těch sekt, ale jsou přidávána nová řešení a upevňována tím, že se nejprve
poruší základy společných názorů. Část první, čili Logika.) Monachii 1644.
26 Disputationes Physicae De Corpore naturali, eiusque speciebus: In Quibus Exacte Discuntiuntur Difficultates ad
octo libros auscultationis, de Coelis, Elementis, Ortu, ac Interitu ens, anima spectantes, praesertim vero, quae
occurrunt Contraversae in schola Thomistarum, Scotistarum, Et Nominalium, De quibus in utramquae partem ventilatis ab Authore fertur Iudicum, aliisque impugnatis probabilior opinio seligitur, nonnunquam vero nova ponitur, ac
stabilitur. Pars secunda, Seu Physica. (Diskuze o fyzice – O přirozeném těle a jaké jsou jeho druhy. V těchto diskuzích
se probírají složité otázky k osmi knihám o vyšetřování, o Nebi, Částicích, Vzniku a Zániku jsoucna a ty, které se týkají duše, především ty otázky, které jsou sporné pro školu tomistů a scotistů a pro školu nominální. O nich, směřujících
na obě strany, autor vyslovuje soud a popírá i jiné a následně je vybráno pravděpodobné řešení, někdy je i vysloveno
řešení nové a potvrzeno. Část druhá, čili Fyzika) Monachii 1644; Disputationes Metaphysicae De Ente Metaphysico:
In Quibus Exacte Discuntiuntur Difficultates ad ens, eius attributa spectantes, praesertim vero, quae occurrunt Contraversae in schola. Thomistarum, Scotistarum, Et Nominalium, De quibus in utramquae partem ventilatis ab Authore
fertur Iudicum, aliisque impugnatis prohabilior opinio seligitur, nonnunquam vero nova proponitur, ac stabilitur. Pars
3 Seu Metaphysica. (Metafyzické diskuze – O metafyzickém jsoucnu. V těchto diskuzích se přímo probírají obtížné
otázky týkající se jsoucna a ty, které se zaobírají jeho atributy, především ty otázky, které jsou sporné mezi školami
tomistů, scotistů a školou nominální. O nich, směřujících na obě strany, autor vyslovuje soud a popírá i jiné a následně je vybráno pravděpodobné řešení, někdy je i vysloveno řešení nové a potvrzeno. Část třetí čili Metafyzika)
Monachii 1645; Cursus Philosophicus. Complectens lateque discutiens controversias omnes a Logicis, Physicis,
Mataphysicisque agitari Solitas, praesertim quae Thomisticae, Scoticae et Nominalium Scholis Sudorem cient. De
quibus in utramque partem ventilatis ab Autore fertur Judicium, aliisque impugnatis prohabilior opinio seligitur, nonnunquam vero nova proponitur ac stabilitur. (Filozofický kurz. Obsahuje ze široka rozebrané všechny kontroverzní
otázky z logiky, fyziky a metafyziky, o které se obvykle přeme, obzvláště ty, nad kterými se trápily školy tomášovská,
scotská a nominální. O nich, směřujících na obě strany, autor vyslovuje soud a popírá i jiné a následně je vybráno
pravděpodobné řešení, někdy je i vysloveno řešení nové a potvrzeno).1656.; Cursus theologici. I. de Deo uno, II. de
Deo trino. (Teologický kurz. I. O jediném Bohu, II. O trojjediném Bohu.) Lugduni 1656.Některé Lalemandetovy spisy
se nedočkaly vydání, např. rukopisy de Angelis; de Incarnatione; Examen cursus philosophici; Elucidationes in Institutiones Iuris civilis; Institutum Iuris canonici aj.
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i nepřetržité posloupnosti představených…, aby i naše milé potomstvo mělo památku na úctyhodnou minulost, aby v ní jako v zrcadle vidělo prastarou slávu řádu, aby si vážilo dobročinnosti dárců, aby vidělo ctnostné skutky svých předchůdců a bylo povzbuzováno k podobným činům.“27
Na shromažďování materiálů k historickým pojednáním se podílelo více řeholníků. Jedním
z nich byl také Sigismund Hantschken z Moravy, který působil jako kazatel, učitel noviců, ve
svých pracích se zabýval mariánskou tématikou a „mnoho času věnoval na shromáždění informací pro dějiny provincie“28
Další důležitou skupinu paulánských prací historicko-literárního charakteru představují dějiny poutních míst a soupisy zázračných uzdravení. Zmiňme zde alespoň některá díla vztahující
se ke slavnému mariánskému poutnímu místu Vranov u Brna. Průkopníkem těchto prací se stal
korektor vranovského konventu Franciscus Talbert, učitel teologie a filosofie pocházející z Burgundska.29 Jeho kniha Wranovium seu Aula Virginis, hoc est miracula, vydaná ve Vídni roku
1652 a věnovaná knížeti Karlu Eusebiovi z Liechtensteina, se stala základním východiskem
všem následujícím autorům, kteří se věnovali dějinám marinského poutního místa Vranov u Brna.30 Koncem 17. století na Talberta navázal několikanásobný korektor vranovského konventu
a provinciál, Vitus Burchardt. Ve své knize Rubus incombustus, vydané roku 1691, doplnil
známé skutečnosti o nové zázraky a rozsáhlou modlitební část. Do třetice se vranovské dějiny
a zázraky dočkaly tištěné podoby určené početným zástupům poutníků vydáním spisu anonymního autora nazvaného Aula Dominae Wranovii v jubilejním roce 1740. Tehdy se na Vranově
slavilo pětisté výročí od prvního zázraku, který se zde stal na přímluvu Panny Marie roku 1240.
Podobné spisy vznikaly i na dalších poutních místech spravovaných paulány.31 Ve vztahu k Vranovu u Brna je třeba zmínit spisek představeného německo-české provincie Joannese Nicolause
Fagia Speculum vigilantium, memoria dormientum, vydaný v Praze roku 1640. Kromě latinských mortuálních veršů uspořádaných podle struktury denního officia oslavuje zakladatele vranovského konventu Maxmiliána z Liechtensteina a je jediným dokladem existence bratrstva památky věrných zemřelých, které zde působilo.32
Velkému zájmu paulánských autorů se těšila pochopitelně osobnost zakladatele řádu. Životopisné práce byly většinou obohaceny o soupisy zázraků, ke kterým došlo na přímluvu sv. Františka z Pauly, v některých případech byla tato díla doplněna také o terciářskou řeholi. Česky byl
ve sledovaném období vydán pouze jediný světcův životopis, nejednalo se však o práci původní. Georgius Strnad totiž českým čtenářům pouze zprostředkoval dílo Francouze Claude du Viviera.33
Nejrůznější intelektuální činnost je spojována s mnoha dalšími řeholníky. Jako znalec teologie, případně i výborný kazatel je v pramenech často charakterizován aktuální představený kon27 Chronica

Conventus Wranoviensis, s. 1.
V. F.: De Originibus Templi Salvatoris, s. 53.
29 Srov. Chronica Conventus Wranoviensis, s. 86.
30 Podrobně se rozboru díla věnuje KALISTA, Z.: Česká barokní pouť. Žďár nad Sázavou 2001, s. 98–101.
31 Srovnej např.: Arca Domini de Domo Obededom in civitatem David cum gaudio translata… Id est: Beatisssima Virgo Maria Thaumaturga Neo-Packensis in locum pristinum Conventus F.F. Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula
honorifice delata. Brunae 1721. (Mn XIV. b. 133, přív. 34), vztahující se k dalšímu slavnu mariánskému místu v Nové Pace.
32 MAŇAS, V.–ORLITA, Z.–POTŮČKOVÁ, M. (edd.): Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké
Moravy. Olomouc, Muzeum umění 2010, s. 109–110.
33 S. Franciscus de Paula, Thaumaturgus. Von H. Leben, Tugendsamen Wandel und grossen Wunderwercken dess Patriarchen S. Francisci de Paula, vydané například v Mnichově roku 1631. Název Strnadovy publikace zní: Charitas.
Přediwný Žiwot Obcowánj a přesstiastné Sskonánj Neypodiwněgssjho Pachatele Zazrakůw Neyswětěgssjho Otce
Frantisska Paulánského…W Starém Městě Pražském 1684.
28 DURICH,
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ventu nebo provincie. Avšak ne každá práce, současníky označovaná jako kvalitní, se dočkala tištěné podoby.34
Vynikajícími učenci disponoval řád také v době osvícenství a v počátcích národního obrození. Nejvýše stojí vědecké dílo Václava Fortunáta Durycha (1735–1802) zakladatele slavistiky35
a jeho žáka a spolupracovníka Františka Faustina Procházky (1749–1809).36 Turnovský rodák,
původním jménem Václav Michal Durych, se svým vědeckým dílem, časově spadajícím do
osvícenské doby nebo také do počátků českého národního obrození, zařadil mezi paulánské
učence, jejichž význam dalekosáhle překročil hranice řádu. Obecně je uznáván a připomínán jeho podíl na vzniku vědeckého oboru slavistiky.37 Svůj vztah ke vzdělání a vědě získal již při studiu na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích u Mladé Boleslavi. Materiální zabezpečení rodiny nebylo zpočátku špatné, jak zjednodušeně uvádí starší literatura. Zhoršilo se však po smrti
Durychova otce v polovině roku 1750.38 Jako východisko z nesnadné situace se pro matku
s dvěma dětmi, zatíženou dluhy, nabízel Michalův vstup do řádu, zejména když o duchovní oblast projevoval zájem.39 Do paulánského řádu vstoupil v září roku 1751, stal se novicem tachovského konventu Črnácti svatých pomocníků. Roku 1758 přijal svátost kněžství a sloužil
svoji první mši. Durychův život a působení spadá do období, které bylo přímo naplněno zásadními politickými, církevními a kulturními proměnami, spojenými s vládou osvícenských panovníků. Ty se nakonec nepříznivě dotkly také řádu, k němuž upřímně přilnul.40 V rámci německo-české provincie je jeho činnost nejvíce spjata s konventy v Praze, Mnichově a Vídni,
podobně jako tomu bylo v předchozím století u Lalemandeta. Tento fakt dokládá, že právě uvedené tři konventy byly hlavními intelektuálními centry řádu. Ihned po svém přeložení do Mnichova roku 1765 se Durych začal věnovat přednášení teologie a hebrejštiny svým spolubratrům
a také členům řádu minoritů. Pobyt v Mnichově, zejména studium ve dvorské knihovně, bylo
rozhodujícím impulsem k tomu, že se ve své vědecké práci rozhodl pro opomíjená slovanská
studia.41 Slavistika, u jejíhož zrodu Durych stál, v sobě jako věda zahrnovala otázky a problémy týkající se Slovanstva po stránce jazykové, národopisné, archeologické a historické, literární a náboženské.
Roku 1767 se Durych vrátil z Mnichova zpátky do Prahy. Jeho znalosti zde našly široké
uplatnění, zejména poté, co byl roku 1773 zrušen řád jezuitů. Mohl se také věnovat slovanskému bádání, materiálů byl dostatek. Seznámil se a spoupracoval s největšími vzdělanci této
34 Např.

práce Augustina Khinla, který prý učeností vynikal nad své druhy: O milosti gordský uzel (traktát); Theologie
morální. Srovnej: Chronica Conventus Wranoviensis, s. 161.
35 Dosud nejrozsáhleji se osobnosti V. F. Durycha a jeho dílu věnuje sborník vydaný u příležitosti 150. výročí Durychova úmrtí. Srov. DLOUHÝ, J. (ed.): Václav Fortunát Durych. Turnov 1952; dále KOČÍ, J.: Václav Fortunát Durych.
Slovanský přehled 58, 1972, s. 257–265, BENEŠ, J.: Ač zemřeli, ještě mluví. Medailony českých katolických vlasteneckých kněží. Praha, Česká katolická charita 1964, s. 103–112.
36 HANUŠ, J.: František Faustin Procházka. Český buditel a literární historik. Praha 1915; Kněží katoličtí o písemnictví novočeské zasloužilí (s podobiznami), svazek I. Praha 1890, s. 57–69.
37 ČERNÝ, J. M.: Fortunát Durych. První slávista český. Nástin životopisný. V Turnově 1890. Dále: BECHYŇOVÁ, V.:
Václav Fortunát Durych a jeho Bibliotheca Slavica. In: Štúdie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia.
Bratislava, Veda 1978, s. 145–184.
38 KOČÍ, J.: c. d., s. 258–259.
39 Srv. ČERNÝ, J. M.: c. d., s. 4–6.
40 Josef Kočí ve své výše citované studii nabízí odlišný názor, o kterém se však autor domnívá, že je výrazně ovlivněn
dobou, v níž vznikal. Kočí uvádí, že: „Náboženské otázky nehrály v jeho (Durychově) životě žádnou důležitější úlohu. Durych prostě nebyl hlouběji nábožensky založen a jeho náboženský postoj byl věcí spíše zvyku.“ Kočí to tvrdí
na zakládě toho, že se Durych podle něj výrazně neprofiloval jako zastánce tradičního katolicismu v době, kdy se náboženství dostávalo do ideologického střetu s osvícenstvím. Srovnej: KOČÍ, J.: c. d., s. 260.
41 SCHAMSULA, W.: V. F. Durich in München. Zur Geschichte der tschechischen Slavistik im 18. Jahrhundert. Die
Welt der Slawen 10, 1963, Wiesbaden, s. 186–202.
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doby, k nimž náležel Adaugt Voigt nebo Josef Dobrovský.42 S „modrým abbé“ spojovalo spíše
bázlivého, málo průbojného a introvertního Durycha přátelství, vzájemný respekt a především
zájem o slavistickou vědu, byť se obě osobnosti v mnohém odlišovaly.43 Durychův vliv na nejznámějšího českého obrozence byl natolik velký, že někteří odborníci konstatovali: „Kdyby nebylo Durycha, nebylo by Dobrovského.“ Se svými přáteli i kolegy z odborných kruhů vedl Durych obsáhlou korespondenci, která je společně se zachovanými rukopisy důležitým pramen
k poznání Durychova života, díla i poměrů doby, v níž vznikala.44 Durychovu vědecké dílo
v oblasti slavistiky otevřel spis De Slavo-bohemice sacris codicis versione dissertatio.45 Jak dokládá ocelorit zobrazující ve spisku Cyrila a Metodějě a cyrilici, spojil Durych od počátku svoji práci s cyrilometodějskou myšlenkou a počátky národních dějin, což bylo v době pokročilé
germanizace ojedinělým počinem. V dnešní době může působit zajímavě Durychem zdůrazňovaná myšlenka, že k obnovení a zachování čitoty slovanského jazyka je nejvhodnější „písmo
cyrilské“, základ dnešní azbuky.
Slavistická studia byla přerušována povinnostmi v řádu, ale především úkolem od pražského arcibiskupa Příchovského, který letech 1778–1780 Durycha společně s jeho žákem a rovněž
paulánem Františkem Faustinem Procházkou pověřil překladem Bible do českého jazyka. Znovu se Durych naplno začal věnovat slavistice počátkem 80. let. Bádal především ve fondech
„královské knihovny“, kde mu velmi vycházel vstříc její ředitel Karel Ungar, staroboleslavský
kanovník. Další pokračování v díle zkomplikovala josefínská sekularizace klášterů. Zrušením
paulánského kláštera Nejsvětějšího Salvatora přišel Durych o své pražské zázemí. Přechodný
pobyt v klášteře křižovníků situaci neřešil. Aby mohl prokračovat ve své činnosti, přesunul se
Durych v létě roku 1785 do vídeňského kláštera, který jako jeden z mála paulánských domů německo-české provincie hlavní vlnu rušení klášterů v 80. letech přežil, byť s nezbytnými redukcemi. Dvorská knihovna nabízela rozsáhlé studijní možnosti. Výsledky svého několikaletého
bádání shrnul Durych nejprve v „přehledu“, vydaném tiskem ve Vídni roku 1793. Dva roky poté spatřila světlo světa jeho zásadní práce věnovaná slovanské literatuře, nazvaná Bibliotheca
slavica antiquissimae dialecti communis et ecclesiasticae universae Slavorum gentis.46 Durych
ji dedikoval pražské Společnosti nauk. V kontextu doby, ve které toto i jiná Durychova díla zabývající se slavistikou vznikala, může působit překvapivě fakt, že je v nich cítit silně protiosvícenské stanovisko.47 Nutno podotknout, že rozsáhé dílo Fortunáta Durycha by nebylo realizovatelné nejen bez morálního uznání učených kruhů, ale také bez řady vstřícných pomocníků,
k nimž náleželi např. Štěpán Novakovič, nakladatel Bibliotéky slovanské, arcibiskup a metropolita karlovecký Štěpán Stratimirovič z Kulpína, zahřebský profesor a později také farář Adam
Bariderič, v neposlední řadě moravský historiograf Petr Cerroni. Všichni tito a mnozí další byli
42 PASTRNEK,

F.: O počátcích slovanské filologie v Čechách, zvláště o Fortunátu Durychovi a jeho poměru k Dobrovskému. In: Časopis českého muzea 70, 1896, s. 67–80. Dále srovnej: HLAVAČKA, M.: Josef Dobrovský a jeho doba
aneb proměny doby a Dobrovského limity. In: VAVŘÍNEK, V.–GLADKOVA, H.–SKWARSKA, K. (edd.): Josef
Dobrovský: fundator Studiorum slavicorum. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2004, s. 22–31.
43 Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina druhá: Korespondence a cizojazyčné prameny, číslo 2. Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Fortunata Durycha z let 1778–1800. Praha 1895.
44 KŘIVSKÝ, P.: Václav Fortunát Durych (1735–1802). Literární pozůstalost. Praha 1978.
45 Česky: Rozprava o česko-slovanském překladu sv. písma.
46 V překladu: Bibliotéka slovanská nejstaršího nářečí společného i církevního veškerého národa slovanského. Jednotlivé kapitoly všech pěti svazků uvádí: ČERNÝ, J. M.: c. d., s. 27–29. Dále srovnej: KUDĚLKA, M.–ŠIMEČEK, Z.
–VEČERKA, R.: Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. Praha, Historický ústav
1995, s. 145–158, 300.
47 Literatura česká devatenáctého století. Díl I. Od josefinského obrození až po českou modernu. Praha, Laichter 1911,
s. 152.
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Durychovi nápomocni ve shromažďování a vyhledávání materiálů a zjišťování nejrůznějších potřebných informací.
Durychovo vědecké dílo je rozsáhlé a zdaleka ne monotematické.48 Kromě zanícení pro slavistiku věnoval se i dalším badatelským zájmům. Ještě za svého působení v pražském konventu napsal a roku 1771 vydal historickou studii De Originibus Templi Salvatoris et Monasterii
fratrum minimorum S. F. de Paula Veteris Pragae specimen historicum, dedikovanou Panně
Marii. Přiblížil v ní nejen dějiny „domácího“ konventu, ale s využitím materiálů konventního
archivu a knihovny dal možnost nahlédnout do počátků řádu ve střední Evropě a k práci přiložil i některé významné prameny.
Za ironii osudu je možné považovat to, že tento paulán s širokým vědeckým záběrem nakonec ztratil i zázemí vídeňského konventu, který byl roku 1796 zrušen. Nezbylo mu než se vrátit
do chudých poměrů rodného Turnova, kde dožíval s roční penzí přidělenou řeholníkům zrušených klášterů ve výši tři sta zlatých. Ani stísněné poměry Durycha nezlomily, a dokud mu to
zdraví dovolilo, pokračoval na svém vědeckém díle a v rámci možností vypomáhal také v duchovní službě. Zemřel v Turnově 31. srpna roku 1802, poté co byl dva roky předtím raněn mrtvicí a upoután na lůžko.49
Žák a řádový spolubratr Václava Fortunáta Durycha, František Faustýn Procházka, se svým
dílem rovněž zařadil mezi nejvýznamnější intelektuály žíjící a působicí v německo-české provincii. Stejně jako jeho učitel je František Faustýn Procházka vnímán jako jedna z významných
osobností, které se svým dílem a činností podílely na českém národním obrození.50
Rodák z Nové Paky vstoupil do paulánského řádu roku 1767, po studiu filozofie v Praze.
Řádový noviciát prožil na slavném mariánském poutním místě Vranov u Brna, kde v říjnu roku
1768 složil slavné sliby. Během čtyř let strávených na Vranově se také věnoval řádovému studiu filozofie a teologie.51 Od roku 1772, kdy byl vysvěcen na kněze, působil v klášteře Nejsvětějšího Salvatora na Starém Městě v Praze.52 Jeho hlavním zaměstnáním v konventu byl úřad
kazatele. Od svého vstupu do řádu se s velkým zájmem věnoval literární vědě. Jeho prvotinou
byla latinská báseň složená k jubileu spolubratra P. Arnošta Ingunebera.53
Nejčastěji bývá Procházka spojován s dílem, na kterém se podílel po boku svého dřívějšího
učitele. Jejich společný překlad Písma svatého do češtiny lze právem označit za jeden z nejcennějších počinů doby národního obrození. Sám Procházka označil překlad Písma jako „těžkou
a mnohováženou práci a beze všeho odporu nejdůležitější pod nebem věc.“54 Práce, která je svědectvím velkého vlastenectví i zbožnosti obou paulánů, se dočkala patřičné odezvy a během
dvou a půl desetiletí byla čtyřikrát vydána. Důležitou součástí každého z vydání byla Procházkova předmluva, akcentující vždy něco jiného. Základem, z kterého autoři překladu vycházeli,
byla bible Svatováclavská z roku 1715, tu slovo od slova srovnávali s prvním latinským překladem Bible – Vulgátou.55 Monumentální dílo by zejména v úzkém časovém prostoru nebylo
48 DURYCHOVÁ,

M.: Vědecká činnost Václava Fortunáta Durycha. In: DLOUHÝ, J. (ed.): Václav Fortunát Durych.
Turnov 1952, s. 17–45.
49 Srovnej: HOLEČEK, F. J.: Bicentenari o della Morte del Padre Venceslao Fortunato Durych, O. M. (1735–1802).
Bollettino ufficiale dell Ordino dei Minimi, 4/2000, Roma 2000, s. 468–473
50 BENEŠ, J.: c. d., s. 113–121.
51 BERÁNEK, V.: Vranov u Brna. Historie a památky. Vranov u Brna 1940, s. 90–91.
52 NA Praha, fond AZK, inv. č. 2762, (Spisy kláštera pavlánů u sv. Salvátora na Starém Městě pražském), katolog provincie k roku 1771, fol. 121.
53 Monumentum Rev. P. Ernisto Inguneber Ord. Min. S. Francisci de Paula.
54 Literatura česká devatenáctého století. Díl I. Od josefinského obrození až po českou modernu. Praha, Laichter 1911,
s. 380.
55 Kněží katoličtí o písemnictví novočeské zasloužilí (s podobiznami). Svazek I. Praha 1890, s. 57–69.
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zvládnutelné, nebýt vynikající Procházkovy i Durychovy znalosti hebrejštiny a řečtiny, spojené
s mravenčí prací při komparaci textů. Nový zákon byl vydán po dvouleté usilovné práci roku
1778 pod názvem Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista podle starého obecného
latinského tekstu opět s obzvláštní pilností přehlédnutý, poopravený a vnově vydaný. Překlad
obsahuje také jakousi metodickou pomůcku – návod s jedenatřiceti pravidly k výkladu Starého
zákona, dále s rejstříkem „mravných průpovědí biblických“ a výtahem katolické věrouky s odkazy na příslušná místa v Bibli. K velkému zájmu obyvatel českých zemí přispěla i dost nízká
cena 2 zlaté a 15 krejcarů.56 V dalších vydáních se Procházkova a Durychova Bible dočkala některých změn a jiných obohacení. Součástí vydání z roku 1786 byla např. mapa Svaté země.
V úvodu tohoto vydání Procházka odsoudil náboženskou nesnášenlivost a kriticky se vyslovil
k některým náboženským otázkám. Zřetelně se též hlásil k racionalistickému výkladu Písma. Na
rozdíl od prvního vydání se tentokrát základem pro komparaci stala Bible kralická. Zásadnějšího
přepracování, tentokrát především v Procházkově režii, se dočkalo třetí vydání z roku 1804,
poté co předchozí bylo zcela rozebráno. Z Procházkových úvodů k překladům Písma je patrné,
že na rozdíl od Durycha byl upřímným josefinistou. Na druhé straně si byl vědom možných
nebezpečí úpadku osvícenských ideálů společnosti do náboženské indiferentnosti. Právě „kniha
knih“ v dokonalém českém rouše tomu měla zabránit.57

Obr. 3. František Faustýn Procházka – žák Václava Fortunáta Durycha.
56 První

novočeská Bible se dočkala příznivé kritiky také za strany odborných kruhů. Srv. Dobrovského „recenzi“
v Böhmische und mährische Literatur auf das Jahr 1780, kde m. j. prohlásil, že „čistota řeči, která v knize této vládne, jest přiměřena důstojnosti slova Božího.“
57 Literatura česká devatenáctého století. Díl I. Od josefinského obrození až po českou modernu. Praha, Laichter 1911,
s. 382–383.
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Po práci na překladu Bible se Procházka věnoval hlavně českému písemnictví a dějinám
české vzdělanosti. K tomu měl ostatně blízko, neboť po zrušení pražského kláštera zůstal sice
světským knězem, ale zároveň od roku 1786 působil jako ředitel pražských gymnázií, od roku
1807 dokonce zastával funkce ředitele všech českých gymnázií a ředitele pražské Univerzitní
knihovny. Jeho nejznámějším dílem v této oblasti se stala práce De saecularibus liberalium
artium in Bohemia et Moravia fatis commentarius,58 vydaná roku 1782. Jak bylo mezi učenci
této doby obvyklé, vydával svá díla také Procházka v německém nebo latinském jazyce. Patrně
vědom si toho, že většině českých čtenářů zůstanou nedostupná, vyvinul v následujících letech
úsilí o vydávání starších českých spisů. Větší úspěch přineslo především vydávání „nejlepších
knih českých, od učených předkův buď vůbec vydané buď toliko sepsané, aby tu škodu, kterouž
jednak záhubnosť časů, jednak horlivost bez umění někdejších missionářův v Čechách a v Moravě způsobila, vynahradili.“59
Závěr
Řád nejmenších bratří svatého Františka z Pauly vyvinul ve střední Evropě barokní doby rozsáhlou činnost. Konventy obnovené a rozšířené německo-české provincie významně přispěly
nejen k úspěchu pobělohorské rekatolizace, ale i k dalšímu rozvoji náboženského života, vědy,
vzdělání a kultury. Zvláštní pozornost byla v řádu věnována kazatelské činnosti. Mnohá kázání
a homilie se dočkaly knižní podoby. Paulánští řeholníci byli činní také na poli vědy. Za nejvýznamnějšího učence působícího v německo-české provincii v 17. století je považován filozof
a teolog Jean Lalemandet. S nástupem osvícenství vyvrcholil přínos řádu na poli vědy díky rozsáhlému a vynikajícímu dílu jazykovědců Václava Fortunáta Durycha a jeho žáka Františka
Faustina Procházky.

Summary
About the preaching, literary and scientific work of the order of the Minims in the German-Czech
provinces in the 17th and 18th century
The Order of the Minims of Saint Francis of Paola generated extensive activity in Central Europe
during the Baroque period. Convents of the German-Czech province contributed massively not only to the
success of the post-White Mountain re-catholicisation but also to the further development of religious life,
education and culture. In the Order close attention was paid to preaching. Many sermons and homilies were
published in a book form. The Minim friars were also active in the scientific field. Philosopher and
theologian Jean Lalemandet is considered to be the most significant scholar working in the German-Czech
province in the 17th century. With the onset of the Age of Enlightenment the contribution of the Order in
the scientific field reached its peak thanks to the extensive and exceptional work of the linguists Václav
Fotunát Durych and his pupil František Faustin Procházka. An important contribution to the history of the
Order of the Minims is made in Durych´s brief treatise on the history of the German-Czech province and
the history of the Prague Convent of St Salvator where he lived and worked. This work draws upon the
chronicle of the German-Czech province from the 17th century written by a Bavarian Minim Nicolaus
Asam.
58 Česky:

Chronologický komentář o světských a svobodných uměních na Moravě. Toto dílo bylo se stalo první rukovětí nabízející přehled vývoje písemnictví v Čechách a na Moravě.
58 Kněží katoličtí o písemnictví novočeské zasloužilí (s podobiznami). Svazek I. Praha 1890, s. 65.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd č. 24
ČEŠI V KYJEVSKÉ GUBERNII PŘED ROKEM 1917
SERHIJ KOVALENKO
Most Czechs, who moved to the Kiev Gubernia were Roman Catholics. Czech Catholicism differed substantially from Polish Catholicism that was more orthodox and fanatical. Government
press released articles with positive stance in terms of the Czechs moving to the Russian Empire.
Key words: Russia, Kiev Governorate, Czechs
Kyjevská gubernie byla vytvořena podle nařízení cara dne 29. prosince 1708 s centrem
v Kyjevě. Na začátku 20. století se gubernie skládala z 12 okresů. V Kyjevské gubernii bylo 12
měst, 111 městeček a 7 344 obcí s počtem obyvatelstva 4 mil. 820 tis. lidí.1 Emigrace Čechů do
Kyjevské gubernie začala v šedesátých letech 19. století. Ale protože zde bylo málo volných pozemků a jejich cena byla vysoká, tato emigrace byla podstatně menší než do Volyňské gubernie.
Podle sčítání obyvatelstva v roce 1897 průměrná hustota obyvatelstva v Podolské gubernii byla
82,1, v Kyjevské 74,9 a Volyňské 47,5 lidí na km2, průměrná hustota v Jihozápadním kraji
činila 67 lidí na km2.2 Přelidněnost Kyjevské gubernie vedla k tomu, že ročně přes 200 tis. chudých rolníků z Kyjevské gubernie odjíždělo za sezónní prací na panství Chersonské a Tauridské
gubernie, na šachty Donbasu, Krivorožské rudné doly, a také na Sibiř a Dálný východ. Od roku
1896 do roku 1912 z gubernie vycestovalo 148 tis. osob.3 Na rozdíl od Volyňské gubernie,
do které většinou emigrovali hlavně venkované, do Kyjevské gubernie se stěhovali také dělníci
a inteligence.
České kolonie se začaly objevovat v šedesátých letech 19. století. Češi se většinou stěhovali do již existujících ukrajinských nebo německých vesnic. Příkladem mohou být kolonie
Holendry, Česká kolonie či Malinovka. V Kyjevské gubernii podle sčítání z roku 1897 bylo
3 294 Čechů, včetně 2 211 vesničanů.4 Průzkum z roku 1908 ukázal, že v Kyjevské gubernii
existovalo osm českých kolonií, které se skládaly z 248 usedlostí, které obhospodařovaly 3 180
děsjatin (1 děsjatina = 1,09 ha) půdy. Většina kolonií byla soustředěna v okrese Radomyšl – šest
kolonií (153 usedlosti, které obhospodařovaly 2 003 děsjatin půdy), jedna kolonie byla v okrese
Kyjev (Česká kolonie s 16 usedlostmi a 207 děsjatinami půdy) a jedna kolonie v okrese Berdyčiv (Holendry s 79 usedlostmi a 970 děsjatinami půdy). V Kyjevské gubernii se Češi většinou
usídlili v močálovitém polesí s neplodnou půdou (písky a písčitě hlinitá půda).5 Výjimkou byla
jenom kolonie Holendry, která se rozkládala na úrodné černozemní půdě. Kolonie byla založena Čechy a Němci na pozemcích německého hraběte Holendera, který podporoval založení
osady.6
Češi vynakládali všechny síly aby zúrodnili půdu a získali velkou úrodu. Ze své vlasti Češi dovezli vysokou úroveň zemědělské kultury, využívali organická a minerální hnojiva, což mělo kladný vliv na zvyšování úrodnosti.
Relativně malé české usedlosti byly soustředěné na severu Kyjevské gubernie. Charakteristickým rysem českých osad v Kyjevské gubernii bylo to, že Češi většinou hospodařili na
1
2
3
4
5
6

Ukrajinska radjanska encyklopedija. Tom 5. Kyjiv 1980, s. 125.
Ves Jugozapadnyj kraj. Kijev 1913.
Encyklopedija istoriji Ukrajiny. Tom 4. Kyjiv 2007, s. 221.
LIČKOV, A.: Jugozapadnyj kraj po danym perepisi 1897 g. In: Kijevskaja starina, 1905, č. 7–8,
s. 330–336.
JAROŠEVIČ, A. I.: Tipy chozjajstv Kijevskoj gubernii. Kijev 1910, s. 28.
Čechy na Volyni: istorija i sučasnisť. Žytomyr 2001, s. 68.

31

SERHIJ KOVALENKO

vlastní půdě. Jenom kolonie Bobrovskij Lanok v okrese Radomyšl byla založena na pronajatých
pozemcích. Nájemné bylo 1 rubl 81 kopejek za 1 děsjatinu půdy. V okrese Radomyšl v sedmdesátých letech 19. století cena 1 děsjatiny půdy byla 30–35 rublů, v roce 1900 – 70 rublů, v roce
1902 – 120 rublů. V okrese Berdyčiv cena 1 děsjatiny půdy v sedmdesátých letech 19. století
byla 90 rublů. V studii Jaroševiče jsou uvedeny následující údaje o českém vlastnictví půdy
v Kyjevské gubernii: 87 českých usedlostí vlastnilo 1 116 děsjatin půdy; přičemž 27 % usedlostí vlastnilo 10 děsjatin půdy, 57,5 % – 10 až 20 děsjatin půdy a 14,9 % – přes 20 děsjatin půdy.
Uvedené údaje ukazují, že většina českých usedlostí měla dostatečné množství půdy. Na rozdíl
od Němců Češi Kyjevské gubernie stavěli rozsáhlejší a dražší budovy. Kupříkladu v okrese Radomyšl skoro každá česká usedlost měla dům (s dřevenou podlahou), kravín, stáj, vepřín, kůlnu, sklep a některé usedlosti měly i sýpku. V okrese Kyjev kolonista Sojka, který vlastnil 11,5
děsjatin půdy, měl dům, kravín, sýpku na obilí, seník s půdou pro vysoušení chmele, vepřín
a sklep v celkově hodnotě cca tři tisíce rublů.
České usedlosti kolonie Holendry v okrese Berdyčiv byly lépe zabezpečeny inventářem,
než usedlosti v okresech Radomyšl a Kyjev. Usedlosti kolonie Holendry měly pluhy, brány,
secí a žací stroje vyrobené v továrnách. Češi chovali hovězí dobytek, koně, krávy, ovce, prasata a slepice.7 Na začátku 20. století v českých usedlostech, zejména v kolonii Holendry, se začaly využívat separátory na zpracování mléka. Mléko zpracovávali na tvaroh, smetanu, máslo
a odváželi do města na prodej.
100 českých usedlostí mělo:

Zvlášť velký význam pro Čechy měl chov dojnic. 55 % usedlostí, které zkoumal Jaroševič, vlastnilo více než tři krávy. Hovězí dobytek chovali pro vlastní potřebu, telata prodávali
zřídka. Češi věnovali velkou pozornost selekci chovných zvířat.
Češi pečlivě obdělávali půdu, seli různé druhy zemědělských plodin, zavedli střídání osevu a intenzivně používali hnojiva. Češi okresu Radomyšl rozdělovali ornou půdu pro osev jednotlivými plodinami následujícím způsobem: oves – 26,1 %, žito – 24,5 %, brambory – 11,9 %,
ozimá pšenice – 9,6 %, jetel – 8,9 %, pohanka – 5,8 %, ječmen – 5,4 %, hrách – 3,7 %, zelí
– 2 %, len –1,1 %, jarní pšenice – 0,2 %. Je vidět, že Češi pěstovali velké množství plodin včetně
technických, které dávaly velký zisk.8
Různé kolonie měly odlišné klimatické podmínky, proto dávaly přednost různým plodinám. Kupříkladu, největší plochy zaseté ozimou pšenicí měli v Strimhorodě (19,4 %), bramborami a zelím v Zubovštině (17 % a 10,6 %), jetelem v Zubovštině a Strimhorodě (10–12 %).
Pěstování chmele bylo rozšířené v okresech Kyjev a Radomyšl. V kolonii Holendry se chmel
vůbec nepěstoval. Průměrná velikost 30 chmelnic byla 0,33 děsjatiny, nejmenší chmelnice
měla plochu 0,25 děsjatin, největší jednu děsjatinu. V Holendrech na černozemní půdě pěstovali cukrovou řepu. Kvůli zvyšování úrodnosti Češi nechávali půdu ležet úhorem. Kupříkladu
7
8
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v okrese Radomyšl leželo úhorem v průměru 15,2 % půdy. Jednotlivé kolonie nechávaly ležet
úhorem od 7,8 % (Zubovština) do 22,9 % půdy.
Češi dosáhli významných úspěchů při používaní organických hnojiv. Hnojili sadbu brambor, zelí a chmele, zřídka žita a řepy. O úrodnosti zemědělských plodin v osadě Česká kolonie
v okrese Kyjev lze soudit na základě údajů, které uvádí Jaroševič. Kupříkladu v roce 1908 dva
kolonisté obdrželi na písčité půdě následující úrodu: ozimé pšenice – 144 a 180 pudů, žita – 70
a 25 pudů, ječmene – 144 pudů, ovsa – 146 a 63 pudů, brambor – 800 a 900 pudů, chmele 45
a 40 pudů (pud = 16,375 kg).
Ukrajinští rolníci nevyužívali pro hnojení půdy organické hnojivo (hnůj). Když Češi chtěli koupit hnůj, mužíci se na ně dívali jako na blázny a dávali jim hnůj zadarmo. Měli radost, že
nemusí hnůj odvážet. Vysmívali se Čechům a říkali, že Češi jedí hnůj. Ale později si Ukrajinci
všimli, že úroda v českých usedlostech je podstatně vyšší, odmítli hnůj dávat zadarmo a začali
hnojit vlastní půdu.9 Češi chovali hovězí dobytek (za účelem získání mléka a masa), prasata,
a drůbež.
Podle zprávy zemstva, v roce 1908 v Kyjevské gubernii v českých usedlostech z jedné děsjatiny získali: 144–180 pudů pšenice, 70–75 pudů žita, 144 pudů ječmene, 65–146 pudů ovsa
a 800–900 pudů brambor. Podle statistiky zemstva v letech 1909–1910 osm českých usedlostí
v okrese Radomyšl, které obhospodařovaly 106 děsjatin půdy (1 usedlost měla v průměru 13,2
děsjatin), mělo následující strukturu příjmů z prodeje: obilí – 26,4 %, jetele – 4,9 %, brambor
– 3,1 %, cukrové řepy – 12,6 %, zelí – 1,9 %, chmele – 12,6 %, ovoce – 1,5 %, mléčných výrobků – 19,0 %, dobytka – 12,8 %, prasat – 5 %, vajec – 0,2 %).
Struktura příjmů podle odvětví hospodaření

Pěstování cukrové řepy bylo velice výhodné, protože zajišťovalo 33 % všech příjmů.
České usedlosti rychle reagovaly na poptávku trhu a věnovaly velkou pozornost následující
zemědělské výrobě: jetelu na osivo, bramborám, chmelu, příp. zelí a mléku. Usedlosti na černozemní půdě pěstovaly obilí, cukrovou řepu, chovaly mladý skot a prasata. Mnohostranné a flexibilní české usedlostí měly převahu před německými usedlostmi, které měly více jednostrannou
organizaci v odvětví živočišné výroby, zejména v produkci mléka.
Na začátku 20. století funkcionář zemstva, který prováděl hodnocení typů usedlostí Kyjevské gubernie, psal: «Kolonie jsou úplně samostatné útvary nespojené s místním rozvojem.
Ale přesto se úspěšně adaptovaly k místním podmínkám a našly své místo bez ztráty základních
rysů přenesených z usedlostí předků». Na základě výsledků zkoumání výdajů českých usedlostí Jaroševič zveřejnil údaje o čtyřech usedlostech okresu Radomyšl podle jednotlivých položek
výdajů: daně tvořily 5,7 % všech výdajů usedlosti, úroky z osobní a hypoteční zadluženosti
– 21,7 %, nákup hnojiv – 8,9 %, nákup krmiv – 8,9 %, výplaty pracovníkům – 35,8 %. Tedy
9
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hlavní položkou výdajů byly výplaty pracovníkům zaměstnaným na sezónních pracích. Většinou Češi zaměstnávali ukrajinské rolníky.
Výnosnost českých usedlostí podle údajů ze čtyř usedlostí, které vlastnily dohromady 47
děsjatin půdy, což v průměru činilo 11,75 děsjatin na jednu usedlost:

Některé české usedlosti měly velké příjmy. Kupříkladu kolonista Lux z kolonie Holendry,
který vlastnil 28,25 děsjatin půdy, pěstováním cukrové řepy a chovem telat a prasat získal příjmy ve výši 65 rublů z 1 děsjatiny půdy. Základem těchto úspěchů byla velká pracovitost Čechů,
využívání hnojiv a moderní techniky.
V období všeobecného budování pivovarů Češi dováželi z vlasti nejlepší odrůdy chmelu
a obhospodařovali chmelnice na základě nejmodernějších doporučení agronomické vědy. Na začátku 20. století v Kyjevské gubernii fungoval s účastí českého kapitálu Vasylkivský pivovar,
který vyráběl ročně 130 tis. věder piva.
Na začátku 20. století gubernské zemstvo propagovalo český způsob hospodaření: vysokou pracovní kulturu Čechů, jejich lepší agrotechniku, racionální hospodaření. Autor studie
o zemědělství v Kyjevské gubernii Jaroševič došel k následujícímu závěru: „České usedlosti
mohou sloužit jako ukázka úspěchu, kterého mohou dosáhnout průměrné usedlosti na patřičné
kulturní úrovni“.10
Během první světové války byla v Kyjevě založena Československá úvěrní banka s pobočkami v Žitomiru a Zdolbunově, která se stala důležitým centrem českého hospodářství na
Ukrajině.11
Obyvatelé českých vesnic se zároveň s ukrajinštinou a ruštinou seznamovali s tamními
zvyky, písněmi, pohádkami, legendami, pořekadly a literaturou. Kupříkladu v Zubovštině spolek Česká literární beseda seznamoval své členy jednak s českou literaturou, a jednak s literaturou ukrajinskou a ruskou, s uměleckými díly Tarase Hryhorovyče Ševčenka, Nikolaje Vasiljeviče Gogola a Alexandra Sergejeviče Puškina.
Důležitým činitelem zachování národní identity českých kolonistů bylo náboženství.
V druhé polovině 19. století a na začátku 20. století náboženský světový názor byl základem
národního vědomí.
Většina Čechů, kteří se přestěhovali do Kyjevské gubernie byla římskokatolického vyznání. Český katolicizmus se podstatně lišil od polského, který byl více ortodoxní a fanatický.
Ve vládním tisku se objevovaly články pozitivně hodnotící přestěhování Čechů do Ruské říše.
V roce 1869 vládní list Kijevljanin upozorňoval, že přestěhování Čechů do Jihozápadního kraje
zaslouží zvláštní pozornost, vyzýval chovat se k nim shovívavě, rychle jim přidělit ruskou státní příslušnost a zbavit je nutnosti poslouchat bohoslužbu v kostele v polštině.12 Carská vláda
chtěla využít Čechy proti polským katolíkům a jejich pomocí rozvrátit římskokatolickou církev
v Rusku. Ale tento záměr se vládě nepodařilo realizovat. Carská vláda vydala řadu zákonů, které
omezovaly vlastnictví půdy katolíky. Nuceně změnili své náboženské vyznání Češi z největších
10
11
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kolonií v Kyjevské gubernii Holendry a Zubovština. Češi z kolonie Zubovština chodili do ukrajinských pravoslavných kostelů ve vesnicích Stremihorod a Kalenská.13 Kolonisté z České kolonie si uchovali katolické vyznání.
Jednotlivé české rodiny se usadily v Kyjevě ještě v první polovině 19. století. Byli to zástupci různých průmyslových firem, obchodníci, domácí učitelé. Sčítání obyvatelstva 2. března
1874 ukázalo, že v Kyjevě žilo 150 Čechů. Většina českého obyvatelstva se objevila v Kyjevě
na přelomu 19.–20. století. Byli to většinou kvalifikovaní dělníci, železničáři, technici a menší
skupina podnikatelů a technické inteligence. Češi přijížděli na pozvání majitelů továren, občas
s novým zařízením. Obvykle se ubytovávali u svých krajanů nebo místních továrníků. Kvalifikovaní dělníci v podnicích pracovali jako mistři, dostávali lepší plat a měli drobné výhody. Z pěti tisíc Čechů, kteří žili v Kyjevě na začátku 20. století, bylo 400 majitelů průmyslových a obchodních firem.
Ve druhé polovině 19. století se Kyjev rychle přeměňoval na velký dopravní uzel říše. Byly budovány železnice (Moskva–Kursk–Kyjev – v roce 1868; Kyjev–Balta–Oděsa – v roce
1871; Kyjev–Poltava a Kyjev–Kovel – v roce 1901). Stavba železnic vytvářela novou infrastrukturu Jihozápadního kraje Ruské říše, podporovala rozvoj průmyslu. Orientace Ruské říše
v 60. letech 19. století na zrychlený rozvoj velkého továrního průmyslu bez dostatečných vnitřních rezerv nutila vládu využívat zahraniční investice. Obrovské zásoby přírodních zdrojů,
„měkké“ zákony, levná pracovní síla, rychlá stavba železnic a vysoké příjmy přitahovaly zahraniční investory. Carská vláda zaváděla vysoké ochranné clo na dovážené zboží za účelem podpory vlastních podnikatelů. Tato skutečnost nutila zahraniční podnikatele místo dovozu zboží investovat volné finanční prostředky do stavby továren. Proto hodně podnikatelů kvůli snižování
svého daňového zatížení stavělo své podniky na státních pozemcích za hranicemi města, neboť
v tomto případě podle platných zákonů podnikatelé neplatili daň z pozemku a poplatek za odhad ceny. Za hranicemi Kyjeva na Šuljavce byly postaveny závody Grethera a Křivánka, Filverta
a Dědiny, Ungermana a Nejedlého, Extrafon apod.14 Majitelé těchto podniků přicestovali s minimálními finančními prostředky, ale kvůli své důvtipnosti, hospodárnosti a pracovitosti se stali úspěšnými podnikateli. Šuljavka v porovnání s jinými kyjevskými předměstími měla výhodu
z hlediska dopravy, protože se nacházela nedaleko vlakového nádraží a železniční trati, což podnikům umožňovalo stavět vlastní vlečky. Současně se nacházela nepříliš daleko od komerčního
centra města.
V prosinci 1881 švýcarský podnikatel Jakov Grether koupil na Šuljavce na ulici Dačna
linie dva erární pozemky do věčného a dědičného vlastnictví.15 Dne 22. února 1882 se Grether
stal oficiálním vlastníkem pozemků. Za účelem realizace svého záměru nabídl hesenskému příslušníkovi inženýru Filipu Moserovi, aby se stal jeho společníkem. Výsledkem jejich spolupráce
bylo otevření nového podniku Kyjevské továrny na výrobu šedé litiny a strojů. Továrna se
nacházela ve dvou zděných a třech dřevených budovách. V továrně pracovalo cca 30 dělníků,
kteří vyráběli jednoduché litinové armatury, filtrovací lisy, kolejové vozíky, přenosné úzkorozchodné koleje, šrouby, matice a kolejnicové hřeby. Již k roku 1887 výrobní kapacita dosáhla 200
tisíc rublů. Často chyběly peníze na nákup drahé a kvalitní suroviny, proto vedení řešilo tyto problémy různými způsoby. Kupříkladu Gretherovi se podařilo ve skladech kyjevského arsenálu
levně nakoupit velké množství pušek vyřazených po válce s Tureckem (1877–1878). Zastaralá
zbraň po přetavení byla použita pro výrobu železných výrobků.
13
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V roce 1887 Grether zaměstnal Josefa Křivánka ve funkci technického zástupce. Křivánek
se stal mozkovým centrem a hnací sílou podniku. V roce 1889 obdržel úvěr u Šlechtické banky
a fakticky se stal majitelem továrny. Podnik byl přejmenován na Kyjevský strojírenský závod
Grethera a Křivánka se základním kapitálem ve výši 1 mil. rublů. Předsedou společnosti zůstal
Jakov Grether, řediteli byli Josef Křivánek a Ferdinand Vitáček. Stanovy nového podniku byly
schváleny v roce 1889.
Podniku chyběli kvalifikovaní odborníci (inženýři), proto je Křivánek zval z ciziny. Většinou to byli Češi. Kupříkladu pozval inženýra Ferdinanda Vitáčka, který byl odborníkem v oblasti parních kotlů. J. Křivánek nechal postavit pro české pracovníky baráky v kyjevském
předměstí Šuljavka. Kvalifikovaní pracovníci dostávali vyšší plat, což vyvolávalo závist u jiných. V roce 1896 ze sedmi podnikových mistrů bylo šest Čechů.16 Život českých pracovníků
ve městech Kyjevské gubernie se skoro nelišil od života starousedlíků. Zámožní Češi bydleli
v centru města ve vlastních domech, navštěvovali divadla, muzea, chodili do restaurací. Jejich
způsob života byl stejný jako u zámožných Ukrajinců nebo Rusů. Redaktor Švihovský vzpomínal: „Česká kolonie byla rozdělená. Páni inženýři a úředníci-inteligenti měli vlastní hospody,
ve kterých pivo stalo 12 kopějek a kam nechodili řemeslníci a dělníci, protože se zámožní krajané na ně dívali shora.”17
V roce 1890 začala rekonstrukce a stavba nových výrobních hal. Stavba probíhala na pozemku, který se nacházel mezi Žitomirskou silnicí (v současné době třída Vítězství), 2. Dačnou
linií a Dačnou uličkou. Kotlárna a slévárna se protáhly podél Žitomirské silnice, fasáda budovy
vedení podniku a stolárny se nacházela v Dačné uličce. Mezi budovou vedení podniku a stolárnou se nacházela vrátnice. Na rohu Dačné ulice a Dačné uličky byl postaven dvoupodlažní
obytný dům majitele podniku Jakova Grethera, tak zvaný Gretherův dům. Dlouhá fasáda domu
se nacházela na Dačné ulici.
Uprostřed obvodové zástavby se nacházely dvě velké haly s několika dílnami. Největšími
dílnami byly kotlárna a soustružna, mezi kterými se nacházela montovna pod širým nebem.
V přístavku k soustružně byla umístěna kotelna. Některé dílny měly horní pomocné osvětlení,
přičemž typ svítidel zaležel od druhu střechy.
Základními provozovnami byly slévárna šedé litiny, kovárna, kotlárna, soustružna a dílna
rafinádních forem. Závod se stal druhým největším zaměstnavatelem ve městě (podle množství
zaměstnanců na prvním místě byly Hlavní železniční dílny). K 1. lednu 1894 v závodě pracovalo 931 pracovníků, ze kterých bylo 722 dospělých a 159 mladých ve věku 12 až 17 roků.
Podnik vyráběl zařízení pro cukrovary, cihelny a pily, různé nádrže, čerpadla, litinové
a měděné odlitky. V Ruské říši došlo ke značnému růstu výroby cukru. Počet cukrovarů se zvyšoval, jejich stavbu podporovala protekcionistická politika vlády. Drahé zařízení kupovali v cizině. Do tohoto obchodu se pustil podnikavý Grether se svými společníky.
V letech 1893–1894 závod vyrobil produkci v hodnotě 1 mil. 184 tis. rublů, což tvořilo
skoro polovinu celkové hodnoty výrobků všech strojírenských podniků města. Již v roce 1898
roční obrat dosáhl 1,6 mil. rublů. V roce 1899 v podniku pracovalo 950 pracovníků včetně 189
cizinců, bylo zpracováno cca 300 tis. pudů kovu a vyrobeno produktů v hodnotě 1 mil. 510 tis.
rublů. Podnikový areál se zvětšil na 22 ha (plocha pod výrobními budovami činila 10 ha.18
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Charakteristika výrobní činnosti 19

Uvedená tabulka ukazuje, že za 10 let se výroba podniku zvýšila cca 5×. Obzvlášť rychle
rozvoj podnik probíhal v roce 1892. S růstem výroby vzrůstal čistý zisk závodu, který akcionáři
rozdělovali na obnovení výroby, vyplácení odměn představenstvu a úředníkům a jiné výdaje.
Podnik, který rozkvétal, vyplácel akcionářům štědré dividendy.20
Čistý zisk závodu Grether a Křivánek za finanční rok od 1. října do 30. září (v rublech)

Dividendy závodu Grether a Křivánek (v rublech)

Akciová společnost byla mezi největšími plátci daně do státní pokladny, v letech
1905–1906 bylo odvedeno na daních 6 477 rublů, v letech 1907–1908 – 9 511 rublů, v letech
1914–1915 – 25 341 rublů.21
Jedním z důvodů úspěšné práce podniku bylo zavádění technických novinek. Výsledkem
bylo zaujetí skoro monopolního postavení na trhu ve své oblasti. V roce 1896 závod obdržel zlatou medaili Nižegorodského veletrhu za vystavený parní stroj nové konstrukce.22
V roce 1903 vedení podniku provedlo další modernizaci podle německých technologií.
Byla postavena Martinova pec s kyslíkovým tavením a za několik let montovna a sklad. Mezi
seřazovací stanicí Kyjev–Volyňský a podnikem byla zbudovaná úzkorozchodná kolej dlouhá
5 verst (1 versta = 1066,8 m). Budování železnice stálo 103 tisíce rublů, ale závod měl zajištěnu nepřetržitou dopravu výrobních materiálů, zejména litiny. Podstatně se zrychlilo odesílání
hotových výrobků na kyjevské železniční uzly.23
19
20
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Práce na závodě byla těžká a vyčerpávající. Začátek pracovního dne byl v 6 hod., konec
– v 18.30, případně i později. Strojníci parních strojů začínali ještě dříve, od 5 hod. ráno do 19
hod., až do ukončení práce ve všech provozovnách. Ale ne vždy pracovníci stačili splnit pracovní normu během směny, proto je nechávali dělat přesčas. Tato praktika se vyskytovala všude a podle údajů tovární inspekce z roku 1899 v Kyjevském továrním obvodu 56,5 % všech pracovníků odpracovalo 208,9 přesčasových hodin místo 120 hodin stanovených zákonem. Za každý sebemenší přestupek (zpoždění, špínu, nedodržování ticha a klidu, neposlušnost, ztrátu známky a pracovní knížky) byli pracovníci pokutováni. Ve výplatních knížkách byly vytištěny články trestního zákoníku z roku 1895.
Na ochranu práce byly přidělovány nepatrné finanční prostředky, proto úrazovost na závodě byla poměrně vysoká. Zdravotní péče byla v žalostném stavu. Lékař ordinoval na zdravotním
středisku jednou týdně a zdravotník musel, kromě práce na zdravotním středisku, pracovat
i v dílně. Pracovníci se obraceli na zdravotní středisko jen v mimořádných případech, protože
měli strach z toho, že budou propuštěni z práce, pokud se administrace dozví o jejich nemoci.
Většina se léčila domácími prostředky, nemocní chodili do práce, protože nedostávali nemocenskou, pracovníci pořádali sbírky peněz a sami pomáhali nemocným.24 Roční sbírky na pohřeb
zemřelých úředníků a dělníků tvořily 289 rublů.25
Výdaje na zdravotní péči pracovníků závodu ve finančním roce 1907/1908

Grether a Křivánek otevřeli při závodě obecnou školu pro děti pracovníků. Dohled nad
školou uskutečňoval šuljavský duchovní. V roce 1898 školu navštěvovali 32 chlapci a 12 děvčat.26 Ve finančním období 1907–1908 bylo vyčleněno na provoz školy 2 510 rublů.

Dne 30. dubna 1908 na valné hromadě akcionářů bylo rozhodnuto o založení nadace
Jakova Grethera s kapitálem 10 tis. rublů. Tyto finanční prostředky šly na poskytování finanční
podpory a výplatu důchodu pracovníkům závodu, kteří podle zákona ze dne 2. července 1903
24
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neměli nárok na důchod, ale zasloužili si ho. Kupříkladu 14. června 1916 valná hromada rozhodla vyměřit roční důchod ve výši 300 rublů na výchovu dětí vdově pokladníka Vitolda Petroviče Rikačevského, který dlouhé roky pracoval v podniku a který vdova měla dostávat po dobu
12 let.
Kapitál nadace Jakova Grethera (v rublech)

Ukrajinský trh byl relativně malý, proto Grether a Křivánek rozhodli o propagování výrobků na trzích celé Ruské říše. V roce 1908 pro realizaci obchodu v Petrohradě vedení zaměstnalo R. Kalninga, který byl známý mezi úředníky a petrohradskou obchodní elitou.27 Za svou práci
dostával velkou odměnu, ročně cca 19 tisíc rublů. Vedení závodu od něj dostávalo velké množství dopisů s nabídkami účastnit se výhodných výběrových řízení. Skoro veškerý odbyt zboží byl
prováděn přes petrohradskou kancelář.28 Zkušený obchodník dělal všechno, aby o výrobci závodu vědělo maximální množství případných odběratelů. Proto Kalning nechal umístit reklamu
v renomovaném časopise, který se rozesílal zadarmo 50 tis. největších podniků Ruské říše.
Dne 2. února 1915 Mikuláš II. schválil nařízení Rady ministrů o obchodních aktivitách cizinců v Ruské říši. V komentáři k tomuto nařízení noviny Kijevljanin psaly: „V podílových a akciových společnostech, založených podle platných všeobecných nebo místních zákonů Ruské
říše, osoby, které mají rakouskou, uherskou, německou nebo tureckou státní příslušnost nemohou zaujímat funkce členů rady, představenstva a jiných výborů.“ Ale Jakov Grether obdržel ruskou státní příslušnost v roce 1897 a Křivánek již zemřel.
V zemi byl zmatek, železnice přestala dopravovat komerční zboží, obchodní a technologické kontakty se hroutily, litina se zdražila několikanásobně. Množství zakázek se podstatně
zmenšilo. Od října 1914 do dubna 1915 závod pracoval čtyři dny týdně, hodně pracovníků bylo
odesláno na frontu. Zbývající pracovníci požadovali zvýšení mzdy, která ztrácela hodnotu kvůli vysoké inflaci. Na udržování lazaretu pro raněné a na vojenské potřeby byly utraceny 7 073
rubly.29
Od roku 1916 závod začal vyrábět dělostřelecké granáty pro potřeby obrany. Ve válečných
podmínkách podniku za zakázky platili málo, ale vojenský resort dovolil využívat práci válečných zajatců. Ke konci roku 1916 v podniku pracovalo 840 pracovníků, z nichž 200 byli váleční zajatci. Majitelé závodu se přesvědčili, že ekonomická krize je trvalá, politická situace je nestabilní, a proto se rozhodli zachránit aspoň část svých úspor, prodali podnik a opustili Rusko.
Druhý největší podnik s českým kapitálem byl založen Filvertem a Dědinou, kteří v roce
1896 vlastnili v Kyjevě velkou komisní kancelář, která prodávala v Ruské říši stroje a technické
příslušenství Královské uherské továrny na mlátičky a secí stroje. Vybudovali v předměstí
Kyjeva dílnu na opravu prodaných strojů. Relativně brzo, již v roce 1889, dílna začala vyrábět
zemědělské stroje lehké konstrukce, většinou secí stroje a náhradní díly k nim. Podnik prosperoval, dílna se proměnila v továrnu, která se v roce 1889 stala akciovou se základním kapitálem
350 tisíc rublů (700 akcií se jmenovitou hodnotou 500 rublů) a v roce 1909 základní kapitál byl
27
28
29
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zvýšen emisí nových akcií o 150 tisíc rublů.30 Na valné hromadě akcionářů 30. září 1910 bylo
rozhodnuto obrátit se na ministerstvo obchodu s žádostí o zvětšení základního kapitálu o 200 tis.
rublů, a to na 700 tis. rublů, což ministerstvo dovolilo. Podnik se velice dynamicky rozvíjel. Dne
12. července 1912 ministerstvo obchodu dalo povolení ke zvětšení základního kapitálu ještě
o 300 tisíc rublů, a to na jeden milion rublů.31
Od roku 1900 továrna ročně vyráběla sedm tisíc secích strojů a tři tisíce bran, po kterých
byla velká poptávka nejenom na Ukrajině, ale i v celé Ruské říši a v západní Evropě. Technický
personál se skládal z Čechů.32
Od zahájení výroby továrna produkovala různé výrobky. Ale současně byla i opravárenskou dílnou. Z ceníku továrny vydaného v roce 1901 lze zjistit co továrna vyráběla:
1. kombinované secí stroje na řepu;
2. jednoduché secí stroje na řepu, šestiřádkové, sedmiřádkové, osmiřádkové a desetiřádkové;
3. secí stroje na řepu, tříkolové a čtyřkolové, čtyřřádkové a pětiřádkové;
4. universální secí stroje patnácti až pětadvacetiřádkové, s patentovanými radličkami, které dovolovaly vysévat osivo kterékoliv velikosti (od máku po boby);
5. secí stroje na řepu, čtyřkolové, devítiřádkové, jedenáctiřádkové a třináctiřádkové.
Později továrna začala vyrábět kombinované secí stroje na obilí. Poptávka byla velká. Tyto
stroje byly známy nejenom v Ruské říši, ale i za hranicemi. Rakousko-Uhersko bylo velkým
odběratelem výrobků továrny. V roce 1905 v továrně pracovalo 150 pracovníků a v roce 1913
cca 360 pracovníků.33
Továrna využila veškerou výrobní kapacitu, ale nemohla splnit všechny zakázky, které obdržela. Proto vedení rozhodlo rozšířit výrobu. Ale toto nebylo možné uskutečnit, protože chyběla
volná plocha. Nepříliš výhodným bylo i rozmístění továrny, protože byla vzdálena pět km od nejbližší železniční stanice. Doprava surovin ze stanice a odesílání hotových výrobků do stanice bylo nevýhodné. Nebylo možné postavit vlečku ze stanice do továrny, protože tomu překážela ulice s intenzivním provozem. Tato ulice byla hlavní dopravní tepnou Kyjeva směrem na západ a jihozápad. Ale nedaleko od Kyjeva na „zelené louce“ byla zbudována železniční stanice Svjatošino Kyjevsko-kovelské dráhy. Stavba nové továrny vedle této stanice byla výhodnou perspektivou
pro společnost Filvert a Dědina. Proto akcionáři rozhodli postavit na volném pozemku továrnu na
výrobu zemědělských strojů. V roce 1909 představenstvo továrny se obrátilo na ministerstvo obchodu a průmyslu se žádostí o poskytnutí pozemku. Ve stejném roce nedaleko od Kyjeva
v Svjatošině byl odkoupen pozemek s plochou pět děsjatin a započata stavba továrny.34
Továrna ve Svjatošině zahájila výrobu ve druhé polovině roku 1912. Po zahájení provozu
vyráběla produkty, které nepotřebovaly kvalifikovanou práci. V předměstích chybělo patřičné
důstojné bydlení pro pracovníky vysoké kvalifikace a akciová společnost nechtěla utrácet finanční prostředky na jejich dopravu. Proto v továrně ve Svjatošině převažovala primitivní výroba,
při které se dala využívat práce místních nekvalifikovaných pracovníků. Do nové továrny byla
převedena výroba secích strojů s radličkami vesnického typu, secích strojů, bran a opravy mlátiček.
V nové továrně pracovalo 80 pracovníků. Továrna byla obrovská, se světlými halami,
s možností zvětšení v budoucnu o další výrobní kapacity. Ale ukončit stavbu továrny se nepodařilo nejdříve kvůli obchodní krizi, a potom kvůli válce.
30
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Továrna měla svá zastoupení ve všech velkých městech evropské části Ruska a v Sibiři
a kanceláře v Oděse, Umani a Džankoji.35 V roce 1912 akciová společnost vyrobila a prodala
za jeden milion rublů secích strojů, a to bez příjmu z prodeje 400 ks secích strojů, které byly vyrobeny podle objednávek a výkresů továrny v cizině. Akcionáři rozhodli navýšit základní kapitál na jeden milion rublů a obdrželi k tomu povolení. Továrna stabilně přinášela velký čistý zisk,
což se projevovalo v dynamickém rozvoji a velkých dividendách.36

Občas majitelé podniku, aby se obohatili, porušovali zákon. Dne 10. června 1915 pracovník Kyjevské státní komory se písemně obrátil na svého nadřízeného, že ředitelé podniku fiktivně
zvýšili základní kapitál, nezaplatili ani kopejku na jeho zvýšení a na nové akcie obdrželi dividendy. V tomto případě ředitelé, kteří koupili na dluh akcie v hodnotě 100 tisíc rublů obdrželi
z tohoto dluhu devět tisíc rublů zisku. Kromě osobního zisku, který obdrželi ředitelé, fiktivním
zvýšením základního kapitálu byla snížena progresivní daň z čistého zisku. Kromě fiktivních kapitálů ve společnosti Filvert a Dědina byli i fiktivní ředitelé a členové představenstva. Podle
zákona rakouský státní příslušník a katolík nemohl být opětovně zvolen ředitelem. Na valnou
hromadu se nedostavila většina akcionářů, ale nelegitimní valná hromada byla provedena. Fiktivním ředitelem byl zvolen úředník továrny Semen Jakovič Rabinovič, který byl majitelem jenom několika akcií, které koupil stejně jako i jeho nadřízení na dluh. Neoficiálním akcionářem
společnosti Filvert a Dědina byla Uherská banka v Budapešti, která měla v společnosti velký podíl ve výši 500 tis. rublů. Zplnomocněnou osobou Uherské banky byl uherský státní příslušník
Balint.37
Aby dokázalo svou loajalitu k existující moci a získalo přízeň carské rodiny, vedení akciové společnosti Filvert a Dědina se obrátilo v roce 1912 na kyjevského gubernátora se žádostí
o povolení věnovat Jeho Císařské Výsosti Následníku Carevičovi hračku v podobě malého skutečného secího stroje.38 Dne 4. února 1913 carevna Alexandra Fjodorovna dovolila věnovat carevičovi dárek. Majitelé podniku chtěli předat dárek osobně, ale to bylo zamítnuto.
Na všeruské výstavě, která probíhala v Kyjevě v roce 1913, akciová společnost ve svém
pavilonu předvedla výrobky továrny a výrobky zahraničních výrobců, které prodávala společ35
36
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nost Filvert a Dědina. V pavilonech na stáncích se nacházely fotografie secích strojů, bran
a mlátiček. Podnik propagoval použití minerálních hnojiv při pěstování různých zemědělských
plodin. Na stáncích předváděli výsevy s použitím a bez použití hnojiv. Rozdíl byl překvapivý.
Úrodnost zemědělských plodin byla vyšší o 20 až 50 % a při příznivých klimatických podmínkách až o 200 % při hnojení řádků, nikoliv při rozhazování hnojiv po celém poli. Vedle se
nacházely stánky s pozitivními odezvami tuzemských a zahraničních zemědělských výrobců,
kteří při setbě zároveň hnojili minerálními hnojivy.39
V roce 1913 v továrně pracovalo cca 500 pracovníků. Vedení si vážilo pracovníků vysoké
kvalifikace a patřičně odměňovalo jejich práci. Ředitel továrny na Šuljavce Čech A. Veska vydělával za rok 5 000 rublů a ředitel továrny ve Svatošině Čech O. Kupka – 3 900 rublů. Přitom
mzda řadového pracovníka nepřesahovala 360 až 450 rublů za rok.40
V důsledku první světové války se rozvoj společností zastavil. Během ní společnost skoro
vůbec nevyráběla secí stroje a začala vyrábět různé typy povozů a polních kuchyní podle armádních zakázek. V rozpočtu pro léta 1917–1918 akciová společnost počítala s 500 tisíci rublů
na výrobu předmětů pro armádu. Počet pracovníků se zmenšil na 300 lidí. Akciová společnost
Filvert a Dědina už nikdy nedosáhla předválečné výroby, i když občas měla velké zakázky.41
Majitelé podniku po ukončení války se s optimismem dívali do budoucna, a proto na valné
hromadě 13. listopadu 1918 bylo rozhodnuto obrátit se na ministerstvo obchodu s žádostí o navýšení základního kapitálu z jednoho milionu rublů na deset milionů rublů. Ale tato myšlenka
nebyla realizována, protože továrna byla znárodněna bolševiky. V dvacátých letech Filvert, který se vrátil do Československa, řekl: „Byli jsme v největším rozkvětu naší činnosti a směřovali
k velice slibným vrcholům. Ale přišla bolševická katastrofa, sebrala nám všechno a udělala z nás
žebráky“.42
V roce 1898 Češi Ungerman a Nejedlý založili na ul. Kerosinnaja v Kyjevě továrnu na
výrobu temperované litiny. Dne 19. srpna 1898 byla podepsána smlouva o založení společnosti
a již 30. srpna továrna vyrobila první odlitek. V továrně byla postavena kuplovna, která vyráběla ročně 12 tisíc pudů černé litiny pro kyjevské továrny. Temperovaná litina se vyráběla ve dvou
pecích s roční kapacitou dva tisíce pudů. Skoro všechno, co vyráběli, kupovala továrna Filvert
a Dědina, která se nacházela ve vzdálenosti 1,5 km od továrny Nejedlý a Ungerman.43
V prvních letech existence továrny se výroba rozvíjela velice rychle. V roce 1903 v továrně
byly postaveny dvě cementační pece a ještě jedna kuplovna. V následujícím roce byla postavena slévárenská hala, obrobna, sklad hotových výrobků a kanceláře. Ale výroba byla polodomácká. Až v roce 1905 v továrně byly instalovány dva tvarovacích stroje. Potom instalace nového zařízení v továrně byla zastavena.
Výrobky továrny dostávaly na výstavách zlaté a stříbrné medaile. Z reklamního inzerátu je
vidět, co podnik vyráběl:
1.Z temperované litiny: okenní kování, maticové klíče, náhradní díly pro žací stroje, mlátičky,
travní žací stroje, shrnovače apod.
2.Ocelové rošty, které měly několikrát větší ohnivzdornost než obyčejné.
3.Z obyčejné litiny: podstavce, schůdky, nádrže, kuchyňské sporáky, kroužky pro záclony, žebříky a sloupy.
39
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4.Litinové odlitky: pro řezačky na krmiva, řezačky slámy, mlátičky, pluhy, brány, lokomobily
a jiné výrobky.
5.Náhradní díly pro ruské a americké zemědělské stroje.44
V roce 1918 továrny Filvert a Dědina a Ungerman a Nejedlý byly znárodněny a sloučeny
v jediný podnik. Nový podnik dostal název Rudý oráč a v roce 1934 Rudý bagr (dnes АТЕК).
V Kyjevě existovaly i malé podniky, které patřily Čechům – továrna na železářské výrobky bratří Brabců, továrna na kotle a obrobna T. V. Suky, továrna na zemědělské nářadí bratrů
Andlů, továrna na cukroví Barana a Vanči. V centru Kyjeva na ul. Kreščatik 44 se nacházela prodejna a centrální sklad továren, které patřily třem bratrům Čechům, a to E. Brabec, A. O. Brabec a Bratři Brabec. Tyto továrny většinou vyráběly zahradnické a chirurgické nože, pilky, kartáče, lopaty a hrábě.
Nejdéle fungující a největší firmou byla firma Eduarda Brabce. Za vysokou kvalitu výrobků, které firma vyráběla, majitel obdržel titul dvorního dodavatele. Tento titul umožňoval dodávání výrobků pro carský dům. Aby obdržel takový status, bylo nutné ve velkém přispívat na
dobročinnost, zúčastňovat mezinárodních a všeruských výstav, získávat medaile a diplomy za
kvalitu zboží. Toto právo měl málokdo z kyjevských podnikatelů.
Poprvé Eduard Brabec navštívil Kyjev v roce 1884, kde prezentoval své výrobky na Kontraktním veletrhu. Majitelé ročně doplňovali nabídky různými novinkami, které člověk potřeboval v každodenním životě – přístroj Nadšení hospodyně, který jednou ranou dokázal vypeckovat 12 kusů višní; přístroj Skarlet pro sycení různých nápojů plynem; americký stroj Radost
hospodyně pro přípravu všech druhů těsta pro mazance; termoska, která zachovávala horké jídlo během 24 hodin; elektrické kapesní svítilny se zásobou napájecích článků; přístroj pro
rozmělnění jídla pro bezzubé; holící strojky s 12 kusy náhradních čepelek Gillet; pračky Čechy,
mlýnek na maso bez nožů Perfection, který za 5 minut připravoval 2,5 kg mletého masa a další
stovky výrobků. Ceníky obyvatelé jiných měst dostávali zadarmo.45
Často firmy získávaly ceny na ruských a evropských výstavách a byly vyznamenány vládnoucími rodinami Ruska a Evropy. V roce 1897 v Kyjevě probíhala výstava, na které Eduard
a Anton Brabcovi obdrželi malou stříbrnou medaili sekce zahradnického nářadí a bronzovou
medaili sekce továren a E. Brabec ještě obdržel pochvalný list sekce vzdělání a vědy. K roku
1912 firma obdržela celkem 57 medailí.46
Pro rozvoj a zachování kulturního dědictví Ukrajiny hodně udělal Čech Jindřich Jindříšek,
který přijel do Kyjeva s minimálními finančními prostředky, ale díky titánské práci dosáhl značného úspěchu, stal členem kyjevské městské dumy, předsedou českého Dobročinného a osvětového spolku Jana Amose Komenského, řádným členem spolku rychlé pomoci, kupcem druhé
gildy. Patřilo mu vydavatelství hudebnin, továrna na dechové hudební nástroje, pivovar, uhelné
doly, domy a jeho obchodní talent a slušnost byly příkladem pro jiné. Jindříšek se stal známou
a váženou osobou ve městě, začali mu říkat český král.47
Jindříšek byl velkým českým vlastencem, který své finanční možnosti směroval na zachování a rozvoj české identity v Jihozápadním kraji. To dobře pochopili jeho krajané, velice si ho
vážili a psali mu: „Byl jste jedním z prvních Čechů v Kyjevě a svou více než třicetiletou činnosti v oblasti obchodu a průmyslu vždy sloužil pro blaho českého národa a získal si slavné jméno nejenom v našem kraji, ale v celém Jižním Rusku. Ale pro nás nejsou nejcennější Vaše úspě44
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chy v hospodářské činnosti. Jako Češi, vážíme si Vás především kvůli tomu, že jste vždy s hrdostí a nahlas prohlašoval, že jste Čech, že jste vždy s ochotou a radostí vycházel vstříc každému, kdo potřeboval od Vás poradu nebo finanční pomoc. Většina z Čechů, kteří se obraceli na
Vás pro poradu a pomoc cítila, že má dobrého rádce a ochránce, svého českého konzula.“48
Jindříšek začal prodávat hudební nástroje již v roce 1882. V roce 1885 otevřel malou dílnu na opravu hudebních nástrojů a výrobu různých strunných nástrojů – houslí, kytar, balalajek,
violoncell apod. Založil relativně velkou továrnu, ve které zaměstnával skoro 80 pracovníků.
Roční obrat továrny byl 10 725 rublů.49
V roce 1887 dílna byla rozšířena kvůli výrobě nejdříve ručních harmonik, a potom fléten
a harmonií, poptávka po kterých se značně zvýšila kvůli nařízení vlády o povinném vyučování
zpěvu v církevně farních školách a lidových učilištích. Nástroje, které měly relativně nízkou
cenu a malé rozměry, většinou kupovali učitelé a nejchudší školy, které nemohly koupit drahé
hudební nástroje. Ruční harmoniky s chromatickou stupnicí se vyráběly různých rozměrů – ode
dvou do tří stupnic, v ceně 8 až 30 rublů za kus.
Práce Jindříška byla náležitě odměněna medailemi – v roce 1895 na výstavě v Nižním
Novgorodě a v roce 1897 v Kyjevě. Na konci 19. století Jindříškovi patřil největší prodejní sklad
(Depo) a továrna na hudební nástroje na ul. Kreščatik 58 v Kyjevě, která měla své pobočky
v Tule a Baku. V roce 1902 v prodejně bylo otevřeno oddělení s hudebninami. V srpnu 1908 prodejna na Kreščatiku 58 byla zavřena, ale za rok byla otevřena nová prodejna na Kreščatiku 41.
V roce 1909 Jindříšek začal spolupracovat s berlínskou firmou International Extra Records, jejíž majitel Ernst osobně přijel do Kyjeva za účelem řízení obchodu. Pobočka této firmy
se přestěhovala z Petrohradu do Kyjeva. Ve své prodejně na Kreščatiku 41 Jindříšek zařídil malé
nahrávací studio, které bylo vybaveno nejlepším německým zařízením. Nahrávky se hned odesílaly do Berlína, kde je zpracovávali, převáděli na kovové matrice, lisovali gramofonové desky
a odesílali k prodeji do Kyjeva. Studio nahrávalo oblíbené herce, hudebníky, recitátory i sbory.50
Tuto inovaci ocenil koryfej ukrajinské hudby Mykola Lysenko. Velkou cenu mají gramofonové desky z roku 1909 s nahrávkami 19leté sopranistky Oleny Petljaš. Všech 11 nahrávek
bylo provedeno s hudebním doprovodem 67letého Mykoly Lysenka. V muzeu Mykoly Lysenka
je šest z 11 uvedených gramofonových desek. Znalost hudebního vkusu zákazníků pomáhala
Jindříškovi realizovat nahrávky, které měly velkou poptávku a rychle se rozšiřovaly na kyjevském trhu.51
Poptávka rychle vzrůstala a v roce 1910 Jindříšek spolu se svým společníkem začal stavět
vlastní továrnu na Druhé Dačné linii. Továrna měla vyrábět gramofonové desky, gramofony
a vydávat časopis s reklamou svých výrobků. Vypracování návrhu továrny svěřili architektu
Filipu Krausovi a řízení stavby Bedřichu Korábovi, který přijel z Ústí nad Orlicí. V lednu 1911
Jindříšek založil firmu Extrafon na výrobu gramofonových desek, stejný název dostala i továrna. Stavba probíhala rychle, bylo instalováno a seřízeno zařízení a vyrobeny zkušební partie
zboží. Ale 8. června 1911 v továrně vznikl velký požár, který způsobil škodu ve výši 100 tisíc
rublů. Ohněm bylo zničeno velké množství gramofonových desek, matric a náhradních voskových kotoučů. Továrna nebyla pojištěna, protože žádná pojišťovna nechtěla pojistit podnik,
ve kterém bylo uloženo velké množství hořlavých materiálů. Obnovení továrny stálo 50 tisíc
rublů.
48
49
50
51

ŽYTNYK, V. K.: Naš Kyjiv. In: Vidrodžennja 1994, č. 10–11, s. 63–64.
RYBAKOV, M.: c. d., s. 381–382.
Týž: Čarivni zvuky staroji plastinky. In: Muzyka 1995, č. 5, s. 23.
Týž: Nevidomi ta malovidomi storinky istoriji Kyjiva. Kyjiv 1997, s. 301–302.

44

ČEŠI V KYJEVSKÉ GUBERNII PŘED ROKEM 1917

V roce 1911 obnovená továrna zahájila svou úspěšnou výrobu. Polovina dělníků a skoro
všichni úředníci továrny byli Češi. Výrobky továrny Jindříšek propagoval ve vlastním časopise
Plastinka. Jindříšek nabídl nahrávku mladé talentované kyjevské zpěvačce Kovalčevské. Po desce byla velká poptávka a byla rychle vyprodána. Bylo nutné dělat nové nahrávky, ale chyběli odborníci. Jindříšek potřeboval odborníka, který by mohl řídit výrobu desek. Takovým odborníkem
se stal ředitel moskevské firmy Mol, Kibart a Co. Jakov Ivanovič Berkvic. S příchodem Berkvice se práce v továrně rozběhla naplno. Jindříšek a Berkvic se snažili rozšířit repertoár za účelem
uspokojení nejrůznějších zálib zákazníků, dělali nahrávky různých orchestrů, sborů, kurzů francouzštiny a nabídky populárním zpěvákům a zpěvačkám.52
V továrně vyráběli dvoustranné desky v průměru 25 cm v ceně 50–75 kopějek, ale rozvoj
vědy nestál na místě a mnoho továren začalo vyrábět desky v průměru 30 cm.53 Proto pro
továrnu bylo zakoupeno šest nových lisů. V listopadu 1912 byly nahrány desky nového formátu
s logem Artistotipija. To byla velice zajímavá série, která obsahovala nahrávky Kyjevského symfonického orchestru dirigovaného F. I. Vojáčkem, známého virtuózního houslisty profesora Kyjevské konzervatoře M. G. Jerdenka a prvního ruského kvarteta sibiřských kočovných herců Hirňjaka a Šama.
Důležitým úkolem pro Jindříška bylo prosazování výrobků na území celé Ruské říše. Pro
realizaci tohoto záměru bylo nutné mít vlivné a energické zastupitele ve dvou hlavních městech
Ruské říše Moskvě a Petrohradě. Extrafon přilákal k spolupráci Michaila Kogana a A. Vejzberga, kteří rozšiřovali výrobky továrny.
V srpnu 1914 císařské Německo vyhlásilo válku carskému Rusku. V zemi proběhla antiněmecká kampaň, která se projevila v bojkotu německého zboží a konfiskací a nacionalizací
podniků s německým kapitálem. Mezi nimi byli konkurenti Extrafonu. Jindříškova továrna ještě
více upevnila své postavení na ruském trhu.54 I když bylo válečné období, továrna fungovala
v běžném režimu, ale začínala cítit potíže, protože hodně pracovníků bylo mobilizováno do armády, což donutilo vedení továrny využívat práce českých zajatců. Mnohokrát byly přerušovány
dodávky surovin.
Ale energie a nadšení Jindříška dělaly zázraky. Jindříšek jel do Švédska a dovezl odtud nedostatkovou pryskyřici. Velkou poptávku měla Pohádka o rváči Rakušanovi a pepřovém klobásovém Němci a O kozákovi Krjučkovovi, ve kterých byl karikován německý císař Vilém.
Obchod se rozvíjel velice rychle. Denně továrna dostávala na dvě stě telegramů s žádostí
neprodleně poslat desky. Objednávky přicházely ze všech konců velké země. Továrna nestíhala
uspokojit všechny zákazníky. Jeden odchodní zástupce konkurenční firmy si stěžoval svému kamarádovi: „Přijdeš do kteréhokoliv obchodu a ihned ti ukazují desku od Extrafon, a jiné desky
brát nechtějí“. Hodně majitelů obchodů přijíždělo osobně a žádali aby jim ihned prodali zboží
od Extrafonu.
K 1. lednu 1913 kapitál podniku představoval 59 482 rubly, k 1. lednu 1914 – 35 311 rublů, k 1. lednu 1915 – 35 968 rublů. V letech 1915–1916 továrna vyráběla ročně na 500 desek.
Jenom deska Povídka o mladém praporčíkovi měla náklad 70 tisíc kopií, které byly vyprodány.
Za účelem přilákání svých pracovníků k bezprostřednímu řízení podniku, Jindřišek založil
akciovou společnost se základním kapitálem 500 tisíc rublů.55 Schválení stanov proběhlo
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19. prosince 1915. Jindříšek zůstal ve funkci ředitele podniku a vlastnil kontrolní balík akcií,
zbývající akcie koupili pracovníci akciové společnosti.
Akciová společnost Extrafon vydala celou řadu desek, ze kterých nejoblíbenější byla deska Utrpení Srbska. Časopis Gramofonnyj mir psal o této desce: „Tato nahrávka vzbuzovala
v širokých vrstvách obyvatelstva nejvyšší a nejlepší pocity obdivu nad hrdinskými činy našich
hrdinů, spojenců. Posluchači desky věnovali příspěvky na pomoc Srbům, kteří utrpěli přepadením teutonských barbarů“.56
Po říjnovém převratu továrna byla znárodněna a navždy zavřena. V roce 1920 majitel
emigroval do ČSR, kde stal poradcem ekonomické sekce ministerstva zahraničních věcí.57 V roce 1924 Švihovský psal o dramatickém osudu svého krajana následující: „Jindříšek, kteří ještě
nedávno byl milionářem, vrátil se z Ruska s tím, s čím tam přišel – s holýma rukama“.58 Toto
životní drama podlomilo Jindříškovi zdraví a ten v roce 1924 ve své vlasti umírá.
Přítomná studie je částí širší doktorské disertace věnované Čechům v Kyjevě a Kyjevské
gubernii. Popisuje jejich příchod do Jihozápadního kraje Ruské říše na přelomu 60. a 70. let 19.
století, jejich podíl na zvýšení agrotechnické úrovně tamního zemědělství a industrializace města Kyjeva na přelomu 19. a 20. století. Vytváří předpoklad pro budoucí zpracování dějin Čechů
na Ukrajině.

Summary
The Czechs in the Kiev Governorate before 1917
The present study is part of a wider doctorate dissertation on the Czechs in Kiev and the Kiev
Governorate. It describes their arrival in the South-West Region of the Russian Empire at the turn of the
nineteen sixties and seventies and their contribution to the increase in the agrotechnical standard of local
agriculture and the industrialisation of Kiev at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. It provides
a basis for a future work on the history of the Czechs in the Ukraine.
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řada společenských věd č. 24
„SLUNCI VSTŘÍC!“ SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ TEMATIKA
V REVUE SALON 1922–1925
MIROSLAV JEŘÁBEK
The topics, which still stand rather at the periphery of the interests of Czech historians,
undoubtedly include exploration of the genesis of sports and physical activities in the Czech
countries.
Key words: First Czechoslovak Republic, 1920st, revue salon
K tématům, jež doposud stojí spíše na okraji zájmu českých historiků, patří nesporně zkoumání počátků sportu a tělovýchovné činnosti v českých zemích. V přímé souvislosti s rozvojem
evropské průmyslové civilizace a masovým přistěhovalectvím do evropských měst, jež můžeme
pozorovat již od konce 18. století, je možné nejprve ve velkoměstech a později i v menších
městech a ve venkovském prostředí pozorovat zřetelné proměny životního stylu obyvatel starého kontinentu. Tyto tendence zesílily zejména v souvislosti s rozmachem národních hnutí
v Evropě a také s úsilím dělnického hnutí, zastoupeného především sociální demokracií, o snížení pracovní doby v poslední čtvrtině 19. století.
Kolébkou mnoha dodnes populárních sportů byla Velká Británie, odkud se na evropský kontinent šířilo ke konci 19. století nejen mnoho těchto nových sportovně-společenských činností, ale
i etické zásady fair-play a gentlemanství. Je možné říci, že sportovní aktivity byly nejprve v celé
Evropě výsadou vyšších a středních vrstev, kdežto masová tělovýchova přináležela k národním,
církevním a dělnickým tělocvičným hnutím, jež se formovaly již od dvacátých let 19. století.
Ve svém příspěvku, jenž je koncipován jako malá sonda k těmto tématům, se chci zabývat
odrazem sportovní a tělovýchovné činnosti ve společenských magazínech krátce po vzniku republikánského Československa. Jako určitý model jsem si vybral kulturní a společenskou revue
Salon, jež náležela k nejlepším dobovým společenským časopisům, které vycházely v Československu ve dvacátých letech 20. století. Uvedený časopis, jenž v prvních ročnících vycházel
v Brně, je dodnes živým dokladem tehdejšího uměleckého a zvláště architektonického i urbanistického rozmachu moravské metropole. Je proto vhodné alespoň nastínit kulturní kontext
tohoto města v prvním desetiletí po vzniku Československé republiky.
***
Pro Brno dvacátých let 20. století, zvláště pro první polovinu tohoto desetiletí, je příznačná existence několika mimořádně zajímavých časopisů, které dosvědčují jeho značný kulturní
vzestup po vzniku Československa. V českém i německém prostředí největšího moravského
města tehdy působilo mnoho uměleckých sdružení, jež vydávala svá vlastní periodika.
Již v roce 1918 zde vyšel jediný ročník německého literárního časopisu Der Mensch
(Člověk), který redigoval brněnský židovský obchodník Leo Reiss společně s pražským německým literátem Johannem Urzidilem. V časopise jsou zveřejněny i práce českých autorů Petra
Bezruče, Otakara Březiny, Karla Čapka, Jiřího Karáska ze Lvovic, Jaroslava Vrchlického, Jiřího
Mahena ad.1
1
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Z německy hovořící kulturní vrstvy města je dále pozoruhodná existence časopisu Die
Wahrheit (Pravda, 1919–1924), jenž za redakce publicistů a literátů Edmunda Rosenberga
a Karla Wilhelma Fritsche vydávala místní Kosmopolitní společnost. Časopis dokládá humanistické cítění členů nadnárodně uvažujícího sdružení i přetrvávající orientaci ke stejně smýšlejícím
osobnostem v blízké Vídni. Dosvědčuje také velmi silné pacifistické hnutí v Evropě ve dvacátých letech.2
Třetím zajímavým časopisem z německého prostředí je revue Elite (Elita), již řídil bankovní úředník a spisovatel Friedrich Soukup. Existence tohoto časopisu svědčí o pokusu vytvořit společenskou revue pro německy hovořící střední vrstvy města. Ekonomické zázemí a okruh odběratelů časopisu však patrně nebyl příliš široký, a tak v letech 1924–1925 vyšel pouze jediný ročník.3
Brněnští spisovatelé české národnosti – Lev Blatný, František Götz, Josef Chaloupka,
Dalibor Chalupa, Čestmír Jeřábek a Bohumil Stejskal – vytvořili roku 1921 vlastní spolek pod
názvem Literární skupina. Jejím orgánem se stal časopis Host (1921–1929). Tato revue si
v průběhu celého 20. století udržela kontinuitu a do dnešních dnů patří k předním uměleckým
časopisům vycházejících v České republice. V počátcích periodika tu zveřejnilo své práce několik významných literátů a teoretiků umění – například Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Karel
Teige, Konstantin Biebl a Zdeněk Kalista.
V roce 1924 se v Brně etablovala pobočka uměleckého sdružení Devětsilu, jež zde ve dvou
ročnících publikovala mezinárodní revue Pásmo (1924–1926). Redakci nejprve tvořili Bedřich
Václavek, Artuš Černík, Jaroslav Svrček a František Halas; úzce s ní spolupracovali Karel Teige, Jaroslav Seifert a Josef Šíma. K zahraničním přispěvovatelům časopisu náleželi architekti
Theo van Doesburg a Walter Gropius, spisovatelé Phillipe Soupalt a Ilja Erenburg, výtvarní
umělci Laszlo Moholy-Nagy, Hans Richter ad.
Progresivní trendy ve vytváření bytových interiérů v Evropě poloviny dvacátých let zaznamenává revue Bytová kultura (1924–25). Tvář časopisu formovali ponejvíce teoretik výtvarného umění a literát Bohumil Markalous – širší veřejnosti známý pod pseudonymem Jaromír John – a navrhovatel nábytku, ředitel Spojených UP závodů v Brně, Jan Vaněk. V redakci
působili i evropsky uznávaní architekti Adolf Loos a Ernst Wiesner.4
***
Činorodé kulturní proudění v Brně po vzniku Československa dosvědčuje také existence
společenské revue Salon, již od roku 1922 vydával redaktor Jan Hamáček.5 Časopis se poněkud
odlišuje od řady čistě umělecky orientovaných periodik, které ve městě souběžně vycházely.
Nově vydávaný měsíčník nesl v podtitulu označení „Ilustrovaná revue pro společnost, sport, divadlo, film, módu a výtvarné umění.“
Strukturu revue tvořily v úvodním ročníku reference ze společenského, kulturního a sportovního dění, informace z výtvarného života, kritiky divadelních a filmových premiér i zprávy
2
3
4

JEŘÁBEK, M.: Od rozpadu Rakouska-Uherska k Výstavě soudobé kultury. Duchovní klima města Brna dvacátých let
20. století. In: 90 let Domu umění města Brna. Brno 2000, s. 75.
MAREČEK, Z.: Elite zwischen Mensch und Spatz. Weltoffenheit und Heimatenge: Die deutschsprachige Kultur in
Brünn 1918–1938. In: Journal 1995/1996, s. 50.
GABRIELOVÁ, B.–MARČÁK, B.: Kapitoly z dějin brněnských časopisů. Brno 1999, s. 41–59; Tíž: Výtvarné umění
v meziválečných časopisech Brna. In: Bulletin Moravské galerie č. 49/1993, s. 174–183; TÍŽ: Avantgarda v bytové
(a bytové) kultuře. In: Bulletin Moravské galerie č. 53/1997, s. 115–118; TÍŽ: Brněnské kulturní časopisy v širších
souvislostech. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. mikulovské sympózium. Mikulov–Brno 1997, s. 41–45.
MARČÁK, B.: Dotyk s evropskou literární a výtvarnou avantgardou. In: Brno mezi městy střední Evropy. Brno 1979,
s. 75–80.
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o nově vydávaných knihách a časopisech. Ráz časopisu dotvářely příspěvky o módě, tanci a společenském chování. Spektrum témat, které se v periodiku objevily, bylo značně široké.
První ročník Salonu řídil Jan Hamáček ve spolupráci s výtvarníkem Ondřejem Sekorou
a studentem práv Josefem Mrázkem. Sekora byl v Brně zaměstnaný v redakci Lidových novin.
Na vytváření podoby Salonu se v pozici odpovědného redaktora podílel po celý úvodní ročník
časopisu. Mnoha karikaturami ze sportovního, uměleckého i politického prostředí nesporně přispíval k oživení výtvarné části měsíčníku. K redakčnímu kruhu časopisu dále patřili uznávaní
brněnští literáti a výtvarníci – členové uměleckých sdružení Literární skupina, Moravské kolo
spisovatelů, Devětsil, Klub výtvarných umělců Aleš a Skupina výtvarných umělců – jejichž tvorbu časopis často představoval.6 Mezi spolupracovníky redakce náležely i některé osobnosti
z nově vzniklé Masarykovy univerzity (historik umění Eugen Dostál) a z dalších vědeckých
a uměleckých institucí (například hudební skladatel Leoš Janáček nebo etnograf František Pospíšil).
Na stránkách časopisu nalézáme od jeho počátků řadu tematických celků, z nichž si alespoň některé vyžadují bližší charakteristiku. Dominantní postavení v periodiku zaujímá výtvarné umění. Salon začal vycházet v roce, kdy byla v Brně založena Skupina výtvarných umělců. Ta se oddělila od tradičněji zaměřeného Klubu výtvarných umělců Aleš, jenž vznikl roku
1919. Časopis představoval tvorbu umělců obou spolků.
Důležitou součástí výtvarného pojetí Salonu byla jeho grafická úprava, řešená v intencích
dobových reprezentativních časopisů. V prvních sešitech převažuje rámování stránek dvoulinkou
včetně používání secesního ornamentu v inzertních rubrikách. V dalších ročnících se rámování
omezuje pouze na fotografie, aby se podtrhl jejich informativní význam. Jednotlivá čísla jsou
chápána jako celek, v němž se obálka, nadpisy, texty, fotografie a ilustrace vzájemně doplňují.
Významný typ typografického řešení časopisu představují obálky. V prvních dvou
ročnících je vytvářeli především František Podešva, Eduard Milén a Josef Šíma. Později se na
titulním listu objevují reprodukce uměleckých prací, které rovněž doprovázejí studie a články
o všech oblastech výtvarného umění.7 K autorům, jejichž díla byla v prvních ročnících na obálkách reprodukována, patřili zejména Max Švabinský, Helena Bochořáková-Dittrichová, Jaroslav Provazník a Václav Mach. Vizuální rovinu časopisu dotvářely fotografie uznávaných pražských ateliérů Drtikol a Langhans a brněnských Rafael, Petrůj, Lehký, de Sandalo a Camillo.
Zveřejněné fotografie mají význam nejen pro poznání dobové umělecké a řemeslné úrovně oboru, ale i pro svou faktografickou hodnotu.
***
Pro úvodní ročníky Salonu byla typická tematika hledání základů naší státnosti, především
historických a kulturních tradic českého národa. Redakce zveřejňovala i rozsáhlé charakteristiky opor nově vzniklé republiky – zejména armády a Sokola, ale i katolického Orla.8
Při četbě úvodních čísel je možné zřetelně pozorovat dobovou rivalitu a názorové pnutí
mezi významnými českými duchovními a tělovýchovnými organizacemi - Sokolem a Českoslo5

6
7
8

GABRIELOVÁ, B.–MARČÁK, B.: Brněnská léta Salonu. In: Kapitoly
s. 75–84. Rovněž JEŘÁBEK, M.: První léta brněnské kulturní revue
moravské, č. 2/2001, s. 453–478.
Salon se programově nehlásil k žádné z těchto uměleckých skupin.
GABRIELOVÁ, B.–MARČÁK, B.: Brněnská léta Salonu. In: Kapitoly
s. 79–80.
JEŘÁBEK, M.: První léta brněnské kulturní revue Salon (1922–1925).
s. 456.
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venským orlem. Druhému, „sokolskému“, sešitu dominuje text Ze slavnostního almanachu k 60.
výročí založení Sokola, jenž byl doplněný fotografiemi zakladatelů brněnské organizace MUDr.
Jana Helceleta, prvního předsedy Dr. Ctibora Helceleta a dalších činovníků.9 Zajímavou skutečností je, že obálka sokolského čísla byla pojata v poetickém duchu – kresbou básníka, již v Berlíně roku 1922 vytvořil avantgardní umělec Emil Artur Longen.
Následuje článek K otevření stadionu Sokola Brno I. – opět s bohatou fotografickou dokumentací této události. Nalézáme tu zajímavou úvahu o poměrech v Sokole čtyři léta od vzniku republiky. Podle jejího autora byl dovršením politické svobody splněn národně – buditelský
úkol hnutí. V textu je vyzdvižen lví podíl Sokolů na vytvoření Československé republiky – už
jen z toho důvodu, že Sokolové údajně tvořili téměř tři čtvrtiny příslušníků legií.
Autor úvahy však pojal své zamyšlení v kritickém duchu. Poukazoval především na určitou ideovou zkostnatělost sokolského hnutí. Svůj postoj projevil například následujícími slovy:
„Není možno nejít dál, nepromyslit a nekritizovat dnešní směry práce v Sokolstvu.“10 Poslání
sokolských jednot v novém státě spatřoval hlavně v mravní a duchovní kultivaci vlastní obce
a širšího okolí. V textu apeloval i na nutnost oproštění se od německých vlivů za účelem důsledného počeštění Sokola, a to v kroji, názvosloví i ideové náplni hnutí.11
Čteme-li toto pojednání, všimneme si, že jeho autor si přece jen chtěl sokolské čtenáře naklonit. Velmi pozitivními a poetickými slovy proto glosoval tělocvičná vystoupení, jež doprovázela otevření stadionu na Kounicově ulici: „Byly to krásné tři neděle, jimiž bylo oslaveno otevření stadionu. A vskutku symbolickými byla prostná cvičení dorostenek. Ve velkém čtverci na
žlutém písku cvičiště tančila spousta mladých veselých dorostenek v modrých chitonech se zelenými věnečky v rukou. Tváře jim zářily, nahé nohy a ruce se pohybovaly svítivě v nazlátlém letním vzduchu, bílé a rudé stužky vlály po větru. Vše bylo tak mladé a slunečné a mně se chvílemi zdálo, že tam dole pode mnou ta dívčí mládež tančí tanec díků – činění neznámému bohu,
který je dobrý a laskavý.“12
Sokolské číslo co do rozsahu a myšlenkové náplně překonává následující „orelský“ sešit,
jenž byl uveden fotografií busty msgre. dr. Jana Šrámka, předsedy lidové strany (autorem sochař
František Fabiánek). Emotivního pojetí tu nabývá zvláště programový článek Československý
orel.13 Jeho autor se zabýval historií Československého orla, jeho úlohou v nově vzniklé republice i postavením ve světovém katolickém tělocvičném hnutí. Pozoruhodné jsou zejména pasáže,
ve kterých píše o vztazích Orla a Sokola. Vyslovil tu názor, že českou politiku a kulturu ovládl
po konzervativní staročeské éře svobodomyslný směr, který se stupňoval v otevřený boj proti
katolické církvi. Uvedl, že tento vývoj našeho národního života zasáhl i Sokol – „přední organizaci pro pěstování národní fyzické i morální kultury“.
Perzekuce vlastních členů, kteří chodili do kostela a konali náboženské povinnosti, se podle autora této úvahy stala příčinou vzniku křesťansko-sociálních tělocvičných odborů. Jejich
označení Orel vzniklo podle vzoru slovinských křesťanských tělocvičných jednot, které takto
pojmenoval dr. Janes Krek, duchovní vůdce Slovinců v 19. století.14 Název Orel pak přenesl do
českých zemí spisovatel Karel Dostál-Lutinov.
O ideových zdrojích uvedené tělovýchovně-sociální organizace dále přemýšlel historik
msgre. dr. Jan Sedlák ve stati Náboženská, národní a sociální idea Orelstva. Text nabývá přímo
9
10
11
12
13
14

Ze slavnostního almanachu k 60. výročí založení Sokola. Salon 1922/1923, č. 2, nestr.
DUBSKÝ: K otevření stadionu Sokola Brno I. Salon 1922/1923, č. 2, nestr.
Tamtéž.
Tamtéž.
-mp-: Československý orel. Salon 1922/1923, č. 3, nestr.
Tamtéž.
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obranného rázu – nejen pojetí Orla, ale i celé historie české katolické církve. Jeho autor například napsal, že v soudobé společnosti je možné pozorovat snahy, které vedou k jejímu ateistickému zaměření. V bojovném duchu proto vyslovil názor, aby se orelské hnutí stalo jakýmsi
středověkým rytířským řádem, který by bránil hodnoty křesťanské civilizace. Podobně se vyjádřil i k postavení katolické církve v rámci českých dějin. Hlásil se zejména k odkazu misionářů Cyrila a Metoděje, o nichž napsal, že teprve jejich působením se náš národ stal katolickým
i kulturním.
Nesporně zajímavé, ale i prorocké, byly Sedlákovy úvahy, které se týkaly vývoje tehdejší
společnosti. Autor textu zvláště varoval před komunistickým nebezpečím, které dle jeho názoru
začínalo ohrožovat celou Evropu. V těchto souvislostech napsal, že evropská společnost je postavena na dvou základních pilířích, kterými jsou křesťanská rodina a soukromý majetek. Ten
považoval za vzpruhu lidské činnosti, jenž má i své hranice. Upozorňoval proto, že komunisté
chtějí soukromý majetek odstranit, čímž chtějí celou společnost rozvrátit.
Sedlák se domníval, že brzy vypukne otevřený boj mezi svatým křížem a bolševickou hvězdou. Orelské hnutí proto vyzýval k ostražitosti a zvýšené aktivitě, jež byly podle jeho mínění
nezbytné k vítězství křesťanské myšlenky.15
Srovnávací charakter mělo další pojednání Orel a ostatní naše spolky tělocvičné. František
X. Novák tu porovnával orelskou organizaci se Sokoly a s Federací dělnických tělovýchovných
jednot. Zdůrazňoval, že orelské hnutí se nezaměřuje pouze na tělocvičnou stránku svého působení, ale jde mu především o pěstování charakteru a sebevědomí svých členů. Zajímavou skutečností je, že se autor úvahy hlásil zejména k tělesné a morální výchově antických Řeků a Angličanů moderní doby: „Žádný jiný moderní národ nevytvořil si tak přesně a přísně ideál
mužnosti a charakteru jako mocný národ anglický. Čím bylo starému Řecku slovo „kalokagathia“, je Angličanu slovo gentleman, gentlemanlike.“16
František Novák současně čtenářům vysvětloval, že pěstování jednotlivých sportů prozrazuje sílu a ukázněnost charakteru. Dle jeho mínění například lidé, kteří hrají tenis, mohou s úspěchem řídit důležitý obchodní podnik, což však nesvedou ti, kteří se věnují fotbalu nebo boxu.
I v tomto textu jasně rozpoznáváme dobové napětí mezi Sokolem, eventuálně dělnickými
tělovýchovnými jednotami a Orlem. V pojednání nacházíme například následující formulace:
„Stojíme s těmito ostatními spolky vlastně v zásadním boji. (...) Spolek, jehož členové téměř systematicky zákeřně a zbaběle, za noci a tmy přepadají nepohodlné jim Orly, kdy nic netušíce nebo v nepatrné menšině se ubírají cestou, spolek takový nevychovává charakterů, nejde za uměním duší. Spolek takový nese na svém čele znamení svého úpadku, svého konečného rozvratu.“17
***
Proměny životního stylu české a slovenské společnosti, jež patří současně k zajímavým tématům v časopise, dosvědčují úvahy o rozvíjejícím se motorismu, aviatice a dokonce i mořeplavbě v kontextu budování státu. Bohuslav Kilian otevřel tuto tematickou část zprávou o novém
českém automobilu, který roku 1922 zkonstruoval a uvedl na trh ing. Břetislav Novotný (auto
se později vyrábělo pod označením „Zetka“ v brněnské Zbrojovce). Redakce rovněž informovala o ustanovení Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko v Brně (4. 2.
1923) a Moravského aeroklubu (bez udání datace). Automobilovému klubu předsedal průmyslník Tomáš Baťa; ve výboru byli zastoupeni vysocí státní úředníci, příslušníci vojska, podnika15
16
17

Tamtéž.
NOVÁK, F.: Orel a ostatní naše spolky tělocvičné, tamtéž.
Tamtéž.
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telé, lékaři a žurnalisté. V činnosti Moravského aeroklubu se ve velké míře angažovali důstojníci armády.18
V čistě sportovních rubrikách Salonu nalézáme bohatý faktografický materiál z jezdeckých dostihů, tenisových turnajů, fotbalových zápasů, lyžařských přeborů či z atletického poháru. Zvláštní pozornost věnoval časopis tenisu, jenž se stal typickým sportem vyšších a středních vrstev společnosti. Především v jarních měsících a na počátku léta se odehrávalo mnoho
zajímavých turnajů, o čemž svědčí zpravodajství v časopise: „Měsíc červen jest pro lawn-tennis
nejbohatším na události jak u nás, tak v cizině. (…) Jsme v plném proudu saisony, a pozorovatel neví, kam dříve svůj zájem obrátiti.“19
Dozvídáme se tak i o česko-německém soupeření na tenisových kurtech Brna, které jakoby odráželo tehdejší dvojjazyčný ráz města: „Událostí moravskou bylo utkání českého „Brněnského Lawn-Tennis-Cerclu“ s německým „Lawn Tennis-Klub Brünn“ v sobotu 17. června a v neděli 18. června. Bylo to vlastně měření sil českého a německého tennisu na Moravě. Zápas,
kterému přihlíželo vybrané obecenstvo z obou táborů, přerušen byl v neděli odpoledne asi na
dvě hodiny deštěm, po něm však na vlhké půdě v boji pokračováno. Z české strany postaveni
byli pp. Dosedla, Skřivánek, Dvořák, dr. Rudiš, Neubauer, dr. Hubáček, dr. Krajtl, Skřivánek ml.,
pí Völkerová a pí Dvořáková; z německé pp. Rohrer, Gottlieb, Gomperz, Ernst, Kafka, dr. Wehovski, F. Kuhn, P. Kuhn a do čtyřher pp. Redlich a Procházka, dámy sl. Schnürrerová a pí
Rohrerová. Pro zmíněnou nepohodu nemohly se všechny hry programu sehráti a zápas ukončen
za stavu 13:10 bodům, 28:22 setům a 226:224 gamům ve prospěch Němců. Skoro stejný počet
gamů ukazuje na tuhost zápasů, které také skutečně udržovaly publikum ve stálém napětí, a to
nejvíce v těch matchích, kde vystupovali p. Skřivánek st. a p. Rohrer. Dámskou část obecenstva
ovšem nejvíce zajímaly dvouhry dam, kde pí Völkerová sklízela obvyklé úspěchy a také na pí
Dvořákové pozorovati bylo zlepšení formy.“20
Redaktoři a spolupracovníci časopisu si ale všímali i pozitivních aspektů při pěstování
sportu u široké veřejnosti. Například autor článku Lawn-tennisová sezona vyzýval čtenáře k provozování tenisu. Upozorňoval, že tenis je sport velice vděčný: „Může jej hrát hoch i děvče, muž
i žena až do pozdních let, kdy druhé sporty již se musí odložiti.“21 Dovolával se i slov legendárního amerického tenisty Billa Tildena, který řekl: „Umíte-li lawn-tennis, máte kapitál, který
vám bude platiti dividendu po celý váš věk.“22
Časopis propagoval i cyklistiku, o níž soudil, že byla ve svých počátcích oblíbeným a elegantním sportem, ale později se neprávem stala jenom praktickým a levným dopravním prostředkem. Redakce proto vyzdvihovala zdravotní hledisko cyklistiky, neboť zastávala názor, že
tento sport lze výborně využít k posílení svalů a nervů. Doporučovala především spojit výlet na
kole s přemístěním se vlakem, neboť tímto způsobem je možné dosáhnout vzdálenějších cílů,
nežli je okolí našeho bydliště. Článek byl ukončen snad až přehnaně patetickými slovy: „Chcete-li opravdu užíti léta, chcete-li viděti nejkrásnější krajiny, poznati nejlákavější místečka ke
koupání, rybolovu, fotografování nebo pouhému odpočinku, chcete-li si zhojiti nervy a nabrati
svěžesti na celou zimu, výborně spáti, zvýšiti chuť k jídlu a při tom zbaviti se přebytečného tuku
– chcete-li zkrátka věděti, jak je svět doopravdy hezký a radostný, kupte si kolo!“23
18
19
20
21
22
23

-sa: Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko v Brně. Salon 1922/1923, č. 7–8, nestr. III. řádná valná hromada Moravského aeroklubu, tamtéž.
F. D.: Lawn-Tennis. Salon 1922/1923, č. 3 , nestr.
Tamtéž.
Lawn-Tennisová sezona. Salon 1922/1923, č. 1, nestr.
Tamtéž.
L. G.: Cyklistika. Salon 1922/1923, č. 9, nestr.
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Vitální duch časopisu dosvědčuje i fotoreportáž ze zasněžených Beskyd. Píše se tu o pohádkově bílé kráse těchto hor, kde „některé scenérie tak fantastické, panensky čisté a nesmírně
půvabné uvidí jen vyvolenci vysoko na horách“. K textu jsou přiloženy fotografie z okolí Pusteven, které vytvořil brněnský sochař Karel Racek. Záběry jsou velmi působivé. Některé sněhem
obalené smrky natolik provokovaly fantazii autora textu, až je přirovnával ke dvěma dámám
z období rokoka. „Snad komtesa s gardedámou“, napsal. V reportáži vysoce ocenil námahu fotografa, jenž v hlubokém sněhu odvedl výbornou práci. Současně vybízel čtenáře k návštěvě
těchto partií Beskyd: „…výsledkem je památka na šťastné chvíle ve sněhu vysoko v horách
zažité. Nepodíváte se letos v zimě také na Radhošť?“24
Nový měsíčník – po několika měsících vycházení – pochopitelně neunikl pozornosti již zavedených časopisů (například Pozor, Budoucnost, Čas). V jejich hodnoceních nalézáme ocenění vydavatele revue Jana Hamáčka. Recenzent Pozoru napsal, že měl „heroickou odvahu“, Salon přirovnával k francouzské Illustration, anglické Graphic nebo německé revue Sport im Bild.
Posuzovatelé však projevovali jisté obavy o další osud časopisu, neboť apelovali na brněnskou
českou veřejnost a zámožnější kruhy na Moravě, aby věnovaly pěkně vypravenému listu trochu
porozumění…25
***
Po vydání úvodního ročníku Salonu, jenž byl výrazně orientovaný k dění v Brně, potažmo
na Moravě, došlo k dalšímu zlepšení kvality časopisu. Od druhého ročníku vydával měsíčník
brněnský advokát Bohuslav Kilian (strýc Bohumila Hrabala) společně s akademickým malířem
Františkem Podešvou. Pod vedením těchto přátel dosáhl Salon úrovně celostátní kulturní revue.26 Dochází k rozšíření působnosti časopisu: v červenci 1923 byla zřízena filiální redakce
v Praze (vedením pověřen bývalý kabaretiér Červené sedmy a publicista Rudolf Jílovský), v srpnu 1923 i v Bratislavě (vedoucím A. L. Nehasil).27
V úvodu druhého ročníku zveřejnila redakce (autorem textu byl s velkou pravděpodobností Bohuslav Kilian) své programové prohlášení, které je současně i vyjádřením estetického
cítění: „Do života moderního člověka vnesla soudobá kultura prvky dříve neznámé. Ne jen krásná literatura a umění, ne jen hudba a divadlo, ale i sport, film a pokroky moderní techniky poutají jeho zájem, objevují se nové krásy a člověk nového ducha stává se Kolumbem v neznámých
mořích života. Lidský mozek již dnes nemůže obsáhnouti všechny objevy vědy, lidské srdce je
však dosti veliké, aby pojalo v sebe celou nesmírnost života. Encyklopedii vědění ať píší jiní, my
chceme být encyklopedií krásy. Encyklopedií každé krásy, krásy vytvořené umělcem, krásy
přírodní, krásy života.“28
Redakční kruh svá předsevzetí dodržel, časopis byl po obsahové i grafické stránce opět
nadprůměrně zajímavý. Salon získal díky pevně zavedeným rubrikám vyhraněný tvar, což se pozitivně projevilo ve vyváženosti příspěvků z různých oblastí aktivit lidského života. Objevují se
i tematicky zaměřená čísla – lázeňské (obsáhlé reportáže z lázní Luhačovic, Poděbrad, Piešťan,
Tatranské Lomnice, Karlových Varů, Mariánských lázní, Františkových lázní) a slovenské (kul24
25
26
27

28

R. B.: Zimní pohádka. Salon 1922/1923, č. 6, nestr.
Posudky různých listů o Salonu. Salon 1922/1923, č. 7–8, nestr.
JEŘÁBEK, M.: První léta brněnské kulturní revue Salon. In: Časopis Matice moravské, č. 2/2001,
s. 465.
Redakce na počátku druhého ročníku uvedla, že po zlevnění ročního předplatného na 50 Kč byla přímo zaplavena
novými objednávkami ze všech míst republiky. Překvapující byl pro ni náhlý příliv abonentů z Čech, zvláště z Prahy.
K tomu srov.: Našim čtenářům. Salon 1923/1924, č.3, nestr.
Provolání redakce v úvodním čísle druhého ročníku Salonu (1923/1924), nestr.
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turně-historické studie o uměleckých pamětihodnostech, přírodních krásách a formách lidové
kultury slovenského národa).
I ve druhém ročníku nebyla v revue opominuta sokolská tematika. Salon podrobně referoval o sletu Sokolské župy dolnorakouské v Brně. Brněnští sokolové se roku 1924 rozhodli podpořit své české kolegy z Vídně, jimž na svém stadionu umožnili uspořádat velkolepé vystoupení. V měsíčníku se dočteme, že česká vídeňská menšina byla v Brně nadšeně uvítána.
„Podobného podniku nevidělo město od památného sletu v roce 1914“, čteme v časopise.29
V Salonu nacházíme také elegantní fotoreportáž z mezinárodního lawn-tennisového turnaje v Piešťanech, jehož vítězem se stal známý šampion Karel Koželuh. Zajímavé informace můžeme najít v referátu ze zemského zápasu v tenise Čechy – Morava: „České mužstvo, v jehož
čele byli mistři Rodzianko a Koželuh, bylo předem vyhlašováno za vítěze, ale překvapující hra
německých moravských hráčů (Rohrer, Gottlieb, pí. Redlichová) změnila situaci v neprospěch
Čech. Utkání skončilo výsledkem 9:9 v bodech, pouze nepatrný rozdíl v setech 22:18 rozhodl
ve prospěch Čech.“30
V žurnále opět nechybí ani příspěvky, ve kterých pozorujeme dobový kult zdraví, pohybu
a síly. Za příklad může sloužit článek o nově zbudovaných říčních lázních „Riviéra“ na řece
Svratce v Brně-Pisárkách. Společenský areál s tanečním sálem, kavárnou, restaurací, tenisovými
dvorci a přirozeně s koupáním v řece je zde hodnocen jako zmenšenina skutečných, ohromných
lázní, kde se návštěvníci, „při vstupu ovanuti prachem městským“, osvěží tělesně i duševně.31
Zajímavý je i příspěvek Vodní turistika ve skládacích člunech. Spolupracovník redakce tu
podal zprávu „o vodní túře“ členů Českého veslařského klubu v Brně na řece Moravě z Uherského Hradiště do Rohatce. Autor textu uvedl, že se jednalo o první takový podnik na Moravě.
Tento sport doporučoval všem, zejména kvůli uklidňujícímu a zdraví zpevňujícímu pohybu
v příjemném prostředí i pro estetické požitky během plavby na řece.32
V obdobně vitálním duchu jsou vedeny i jiné příspěvky se sportovní tematikou. K zajímavým námětům patří úvahy o zdravotním významu zimních sportů a vzrůstající oblibě lyžování
u nás. Pozoruhodné jsou zvláště pojednání Počátky lyžování v Čechách a Sport na lyžích (s podtitulem „Několik pokynů, zvlášť začátečníkům“): „Pátrání po prostředku k prodloužení života,
po zázračném Elixíru, zaměstnávalo bezvýsledně tisíce mozků. A jeden takový den, jeden takový
večer přivede vás k poznání, jak blízko leží vlastně toto tajemství. Přinese Vám tolik vnitřního
uspokojení a radosti, že si sami přiznáte, oč tyto chvíle prodloužily vám život a co nové síly načerpali jste k dalšímu boji s tisíci nepříjemností denní šedi. Stanete se opravdu jinými lidmi
a budete patřit provždy k těm, kteří správně pokládají lyžování za nejkrásnější sport vůbec.
A přeji vám k tomu dokonalé přízně nebes. Dobrého sněhu a jasného slunce! Skol!“, píše autor
článku Miloslav Kutina.33
Jako velmi pozoruhodnou můžeme hodnotit i napínavou reportáž z Velké pardubické steeple-chase. Vedle postřehů o atmosféře dostihů nám tento článek přináší cenné informace o sociálních a mentálních posunech v myšlení československé společnosti. V textu se uvádí, že předválečné úrovně dostihů bylo dosaženo hlavně díky velké účasti bývalé šlechty, která: „(…) po
tři léta ignorovala naše republikánské dostihy, až teprve letos přišli, bavili se a bylo patrno, že
naše československé dostihy je skutečně překvapily svou vyspělostí a zaujaly. Měl jsem jakýsi mi29
30
31
32
33

fa.: Slet sokolské župy dolnorakouské v Brně. Salon 1923/1924, č. 3, s. 3–4.
Zemský zápas v tenise Čechy-Morava. Salon 1923/1924, č. 5, s. 20. Fotoreportáž z Mezinárodního lawn-tennisového
turnaje v Piešťanech viz Salon 1923/1924, č. 4, s. 9.
-ef.: Říční lázně „Riviera“ v Brně. Salon 1923/1924, č. 3, s. 25–26.
MRÁČEK, J.: Vodní turistika ve skládacích člunech. Salon 1923/1924., č. 1, s. 32.
KUTINA, M.: Sport na lyžích. Salon 1923/1924, č. 7, nestr.
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lý dojem, že ono heslo „nesrostli a nesrostou“ je přece jen pesimistické a proto napsal jsem ony
velezrádné věty, ačkoliv nejsem ani zpátečník, ani reakcionář ani monarchista. Měl jsem dojem
zadostiučinění demokracii, když viděl jsem v kladrubské jízdě na Endoru v sedle mladého Nostitze a na Mariole Šternberka“, píše autor reportáže K. Krpata.34
Sportovní tematiku v Salonu rozšiřoval také publicista a technik ing. Robert (Berty) Ženatý. Do časopisu přispíval rozsáhlými reportážemi z prostředí americké společnosti. Jednalo se
o články Americké továrny a tělesná výchova, Ze života amerických dětí, Footbal na amerických
vysokých školách apod.35 Ženatý se na pozvání firmy Baťa vrátil z USA do Československa, aby
tu rozvinul publicistickou činnost zaměřenou na životní styl a průmyslovou výrobu ve Spojených státech amerických. Ve Zlíně rovněž ovlivňoval výstavbu menších typizovaných rodinných
domků pro zaměstnance Baťova koncernu. V měsíčníku je zaznamenán i rozmach motoristického sportu. Tento jev můžeme pozorovat například ve fotoreportáži ze známých automobilových a motocyklových závodů v okolí Prahy Zbraslav-Jíloviště.
Salon získal ve druhém ročníku velmi elegantní ráz, což se projevilo i v pozitivním hodnocení časopisu některými denními listy. Recenzenti poukazovali na skutečnost, že brněnský
měsíčník značně předstihuje jiné naše společenské časopisy, zvláště Světozor a Český svět. Zdůrazňovali rovněž, že vzorem vydavatelů se staly přední zahraniční žurnály.
Pro ilustraci je možné uvést některé posudky: „Salon“ stal se dnes nejbohatěji vypravenou ilustrovanou revuí u nás vůbec a rovná se importovaným zahraničním listům a předčí je
svým obsahem literárním. „Salon“ neměl by scházet v žádné rodině českého inteligenta.“ (Moravská orlice). „Salon“, vydávaný dr. B. Kilianom je ak po stránke pečlivej grafickej úpravy, tak
aj po stránke vnútorného bohatého obsahu revuí skutočne veľmi cennou, reprezentujúc veľmi
štastlive a dobre kultúrny, umelecký aj spoločenský život nielen u nás, ale aj za hraniciami.“
(Slovenská politika z 22. 8. 1923).36
Uvedená hodnocení naznačují, že časopis dosáhl v prostředí československé žurnalistiky
a v uměleckých kruzích solidní prestiže. Bohuslavu Kilianovi se podařilo v krátké době vytvořit renomovanou revue s vynikající grafickou úpravou a s širokým tematickým zaměřením.
***
Ve třetím ročníku měsíčníku více vynikají fotografie, které se stávají důležitou součástí výtvarné podoby časopisu. Oproti úvodním ročníkům, pro které bylo typické zařazování velkého
počtu fotoreportáží, nás nyní zaujmou spíše fotografické portréty významných uměleckých
osobností. V časopise tak byli zvěčněni například herci Olga Scheinpflugová, Jaroslav Vojta,
Václav Vydra, Zdeněk Štěpánek a Rudolf Deyl, hudební skladatel Leoš Janáček a spisovatel
a novinář Rudolf Těsnohlídek. Tyto portréty vytvořily respektované ateliéry Drtikol, Vaněk, de
Sandalo či Petrůj.
Můžeme proto říci, že Salon podstatně přispěl k většímu uplatnění fotografie ve výtvarném
řešení tehdejších náročnějších časopisů.37 Význam měsíčníku spočívá i v jeho komplexní typografické úpravě, kterou patrně nejvíce ovlivňoval architekt Václav Roštlapil.38
34
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36
37
38

KRPATA, K.: Velká pardubická steeplechase. Salon 1923/1924, č. 6, s. 15.
ŽENATÝ, B.: Fordova továrna na automobily. Salon 1923/1924, č. 3, s. 8–10; Týž: Americké továrny
a tělesná výchova. Salon 1923/1924, č. 6, s. 22; Týž : Ze života amerických dětí. Salon 1922/1923, č. 10, nestr.
Hlasy denního tisku o Salonu. Salon 1923/1924, č.3, nestr. Další úsudky denního tisku o Salonu. Salon 1923/1924,
č. 4, nestr.
GABRIELOVÁ, B.–MARČÁK, B.: Brněnské kulturní časopisy v širších souvislostech. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. Mikulovské sympózium. Mikulov-Brno 1997, s. 44.
GABRIELOVÁ, B.–MARČÁK, B.: Brněnská léta Salonu. In: Kapitoly z dějin brněnských časopisů. Brno 1999, s. 82.
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V tomto ročníku Salonu i v ročnících následujících je již sportovní a tělovýchovná tematika výrazně na ústupu. Zmínit je proto třeba obsáhlejší reportáž ze vzpomínkového sletu brněnského Sokolstva k desátému výročí brněnského sletu, jenž byl v červenci 1914 předčasně ukončen vypuknutím první světové války.39
Tento příspěvek je zaměřen k prvním třem ročníkům velmi zajímavé brněnské revue.40
Přesto ještě upozorňuji na pozoruhodnou obálku druhého čísla čtvrtého ročníku Salonu, jemuž
vévodí velká fotografie mladé ženy v dynamickém rozletu na rozkvetlé louce. Pod fotografií
nalézáme její popisku s textem „Slunci vstříc!“. Uvedená obálka názorně dosvědčuje kult mládí,
sportu, elánu a dynamiky, který je možné pozorovat v prvních letech existence mladé Československé republiky. Tyto společenské a estetické trendy můžeme v Brně spatřit například v podobě
soch atletů, jež jsou výraznou součástí exteriéru budovy Polikliniky (původně Zemské nemocenské pokladny) na Zahradníkově ulici. Plastiky startujících sprinterů, jež jsou umístěny na
rozmezí ulic Zahradníkovy a Nerudovy, vytvořil akademický sochař Václav Mach roku 1924.
V revue Salon – podobně jako v některých dalších českých společenských magazínech
dvacátých let – je nesporně zajímavé sledovat i dobovou uměleckou tvorbu se sportovní tematikou. V Salonu je zastoupena například zveřejněnými litografiemi Františka Podešvy z prostředí
jezdeckých dostihů. Jedná se o souborné téma, jež svědčí o dobových změnách životního stylu
a současně patří k příslovečným „bílým místům“ na poli historického a umělecko-historického
výzkumu. Bylo by proto jistě vhodné, aby se čeští historikové i kunsthistorikové tomuto tématu
v blízké budoucnosti komplexně věnovali.

39
40

Vzpomínkový slet se uskutečnil dne 29. června 1924.
Od roku 1925, t.j. od čtvrtého ročníku, se hlavní redakce postupně formovala v Praze.
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Summary
“GOING TOWARDS THE SUN!”
Topics of sports and physical education in the 1922–1925 Salon Revue
The City of Brno in the nineteen twenties was characterised by the existence of a number of
extraordinarily interesting magazines that testify to the considerable cultural boom in the Moravian
metropolis following the formation of Czechoslovakia. Evidence of the vigorous cultural life in Brno is
also provided by the existence of the social revue Salon, published initially by editor Jan Hamáček in cooperation with artist Ondřej Sekora. In its first years, this monthly bore the subtitle “an illustrated revue
for society, sport, the theatre, film, fashion and art”. From its second year, the magazine was taken over by
the lawyer Bohuslav Kilian, uncle of Bohumil Hrabal, and painter František Podešva. Together they
contributed to the more progressive outlook of the revue and its national focus. The magazine was
characterised by its elegant typography and photographs from the distinguished Prague and Brno studios
Langhans, Drtikol, de Sandalo and Rafael.
Interesting topics covered by the revue included sport and physical education. Salon is a magazine
whose pages give us a vivid opportunity of observing the changes in lifestyle accompanying technological
developments. The magazine features accounts of developments in motoring, aviation and even seafaring
in the context of state-building. Its editors also followed the ideological development and tension between
the two largest physical education organisations – Sokol and Československý Orel. Its sports section
contains references to horse racing, tennis tournaments, football matches, skiing championships and
athletics cups. The magazine devoted particular attention to tennis, which had become a favourite sport of
society’s middle classes. Salon, however, also promoted the health aspects of the cultivation of sport. The
cult of youth, vigour and sport in the first years of the Czechoslovak Republic can also be seen in the
magazine. These social and aesthetic trends are recorded in the magazine in the form of a number of
photographs and sculptures. The artwork of the times on sporting themes is a subject to which historians
and art historians could certainly devote more systematic attention.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd č. 24
K VYSTĚHOVALECTVÍ Z ČESKOSLOVENSKA
A POMĚRŮM KRAJANŮ V POLOVINĚ 20. LET 20. STOLETÍ*
JAROSLAV VACULÍK
After a short period, when the re-emigration of foreign compatriots in the newly established Czechoslovak state prevailed over emigration; since the early 20’s of the 20th century the economic
pressures started to be more intense, thus forcing agricultural and industrial workers and small
farmers and entrepreneurs to emigrate.
Key words: First Czechoslovak Republic, 1920st, emigration
Po krátkém období, kdy převládla reemigrace zahraničních krajanů do nově vzniklého československého státu nad vystěhovalectvím, zesílily od počátku 20. let 20. století ekonomické tlaky nutící zemědělské a průmyslové dělníky i drobné rolníky a živnostníky k emigraci. Nedostatek pracovních příležitostí se projevoval zejména ve východních oblastech ČSR – na Slovensku
a Podkarpatské Rusi. Vystěhovalectví postihovalo více občany slovanských národností než
Němce a Maďary.
Instrukce ministerstva sociální péče (MSP) pro pasové úřady definovaly vystěhovalce
jako toho, kdo odchází z území ČSR do ciziny, aby si tam hledal obživu nebo s úmyslem se už
nevrátit. Vystěhovalcům byly vystavovány řádné cestovní pasy označené na první straně pasu:
do evropských zemí velké V, do mimoevropských zemí slovem Vystěhovalecký.1
Vydání pasu bylo odvislé od předložení vysvědčení vystaveného příslušným úředním
lékařem a obsahujícím výslovné potvrzení, že není z důvodů zdravotních překážek, aby vystěhovalci byl vydán cestovní pas do ciziny. Z vystěhovalectví byly vyloučeny osoby přestárlé,
nemocné, tělesně vadné a práce neschopné.2 Do mimoevropských zemí neměly být pasy vydávány vystěhovalcům přímo, ale prostřednictvím MSP.3
Příslušníci záloh nepotřebovali žádné osvědčení vojenských úřadů a branná povinnost nebyla překážkou v cestě za hranice. U odvedených, kterým byl povolen odklad, byl nutný souhlas
doplňovacího vojenského velitelství, stejně jako u osob podléhajících odvodní povinnosti.4
Každý vystěhovalec do zámoří byl k nastoupení cesty vyzván, a to v pořadí, jak jeho pas
došel na ministerstvo. Vystěhovalci ze Slovenska museli projít zdravotní vystěhovaleckou stanicí ve Svatobořicích u Kyjova. Zde se museli v určený den prokázat pozvánkou z MSP. Své pozvánky předložili také ve vystěhovalecké stanici v Libni, na příslušném konzulátu a konečně
odevzdali lodní společnosti. Bez pozvánky MSP nedostal žádný vystěhovalec vstupní vízum.5
Aby vystěhovalci nepřespávali na pražských nádražích a ulicích zřídilo ministerstvo sociální péče (MSP), které mělo emigraci ve své kompetenci, vystěhovaleckou stanici v Praze-Lib*
1

2
3
4
5

Zpracováno v rámci projektu GA ČR 409/08/0161.
Národní archiv (NA), f. Ministerstvo sociální péče (MSP), k. 3800, instrukce MSP z 8. 7. 1922. O československé
vystěhovalecké politice psali BROUČEK, M.–VASILJEV, I.: K charakteristice československé vystěhovalecké politiky mezi dvěma světovými válkami. Český lid 72, 1985, č. 2, s. 71–80.
NA, f. MSP, k. 3800, dopis Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (MVZTV) ministerstvu vnitra
(MV) z 28. 9. 1922.
Tamtéž, k. 3801, dopis MSP zemským správám politickým z 14. 1. 1923.
Tamtéž, dopis župana Bratislavské župy okresním úřadům z 18. 1. 1923.
Tamtéž, k. 3861, dopis MSP táboru Svatobořice z 22. 3. 1923.
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ni, kde se 600 emigrantům mělo dostat přístřeší, stravování, rady a pomoci, hlavně k usnadnění
rychlého odjezdu do přístavního města. Do stanice byli přijímáni pouze ti, kdo prošli státní zdravotní revizní vystěhovaleckou stanicí ve Svatobořicích u Kyjova (vystěhovalci ze Slovenska
a Podkarpatské Rusi) nebo předložili vysvědčení úředního lékaře (vystěhovalci z českých zemí).
Ubikace v Libni zahrnovaly ložnice a místnosti pro denní pobyt. Každý vystěhovalec se musel
zapsat, odevzdat těžká zavazadla do skladu a dát se lékařsky prohlédnout. Ložnice byly od 8 do
19 hod. uzavřeny. Vystěhovalecká stanice byla státním zařízením, které spravoval z pověření
MSP Československý Červený kříž (ČSČK), který ustanovoval správce. Na její činnost
dohlíželo několik oddílů ČSČK: sociální, finanční, dopravní a zdravotní.6
Předmětem úvah byla osnova zákona o vystěhovalectví, kterou vypracovalo MSP, a která
obsahovala směrnice vystěhovalecké politiky. Garantovala svobodu vystěhovalectví, omezení se
vztahovala pouze na osoby, které se octly v konfliktu s trestními zákony, nezletilce a ty, kteří
měli povinnost pečovat o jiné osoby. Počítala se součinností dobrovolných organizací, které
měly zřizovat vystěhovalecké útulky, informovat vystěhovalce v přístavech, doma varovat před
vystěhovalectvím. Každý dělník měl před odchodem do ciziny obdržet písemnou pracovní
smlouvu v řeči své a řeči zaměstnavatele. Měla být zakázána agitace velkých lodních společností, jejichž agenti zaplavovali celou Evropu. Osnova zakazovala podnikatelům dopravy vysílat
jakékoliv důvěrníky, nicméně Slovensko a Podkarpatská Rus byly zaplaveny jejich agenty, a to
bez ohledu na ustanovení dosud platného uherského vystěhovaleckého zákona z roku 1909. Osnova také rušila dosavadní oprávnění cestovních kanceláří prodávat lodní lístky vystěhovalcům.
Vyžadovala povinnost lékařské prohlídky vystěhovalců před vstupem na loď.7
Po první světové válce se vrátily z USA na Slovensko tisíce lidí, které se díky vysoké ceně
dolaru staly zámožnými lidmi přivážejícími dostatek prostředků na zakoupení půdy ve staré
vlasti.8 To lákalo další k emigraci.
Vrcholným dílem československé emigrační politiky měl být zákon o vystěhovalectví z 15.
října 1922 a prováděcí nařízení k němu.9 V debatě o zákoně v Poslanecké sněmovně Národního
shromáždění převládala tendence zmenšit vystěhovalectví na míru pokud možno co nejmenší.
Emigrace byla považována za těžkou ztrátu pro národ i hospodářství. Podle zpravodaje sociálněpolitického výboru, „tisíce zdravého lidu projíždějí Prahou do vybájeného ráje zámořského. Každý
den desítky, ba celé stovky, odnášejí statisíce těžce nastřádaného jmění, aby se staly v neznámé
cizině hříčkou osudu a část kořistí vystěhovaleckých hyen. Proto musí zde zasáhnout stát.“10
Vystěhovalectví bylo chápáno jako nezbytný důsledek ekonomiky, která se nacházela ve
stavu recese. Podle socialistické poslankyně Fráni Zemínové, „nelze-li vyvážet zboží, budou se
muset vyvážet dělníci“.11 Pozdější slovenský zemský prezident Ján Drobný (HSĽS) napsal v roce 1924 do bratislavského Národného denníku, že „vystěhovalectví není novum, není zaviněno
pražským centralismem a nebude odstraněno ani nejradikálnější autonomií. Průmysl se nedá vybudovat ze dne na den. Přejde mnoho času, dokud nebude třeba našim lidem opouštět rodný
kraj.“12 Vystěhovalecké možnosti viděl v budoucím demokratickém Rusku: „Pracovat k tomu,
aby se v Rusku současné poměry změnily, aby se vystěhovalecká vlna odvrátila od Ameriky
a obrátila ke slovanskému Rusku. Naše přebytečné síly budou vítány a potřebny v Rusku. Když
6
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Tamtéž, domovní řád vystěhovalecké stanice v Libni schválený MSP 25. 7. 1921.
MÉZL, F.: Naše vystěhovalecká politika. In: Sociální revue, 1920–1921, č. 3, s. 94–97.
Týž: Vystěhovalectví z Československé republiky. In: Sociální revue, 1921, č. 1, s. 9.
Týž: Výklad zákona o vystěhovalectví a prováděcího nařízení k němu. Praha 1924.
BOHÁČ, A.: Naše vystěhovalecká politika. In: Naše doba, 32, 1924, č. 2, s.7.
NA, f. MSP, k. 3885, dopis F. Zemínové ministerstvu zahraničních věcí (MZV) z 28. 8. 1922.
Národný denník, 13. 1. 1924.
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už dnes za vlády umírajícího bolševismu naši měli své zlaté dno na širých stepích Ruska, jak to
bude, až zavládne pořádek, jistota, zákon a spravedlnost?“
I ministerstvo pro správu Slovenska přiznávalo, že „v mnohých krajích Slovenska je taková bída, že když úřad vylepí vyhlášku, aby se lidé hlásili k vystěhovalectví a zabezpečí jim
umístění a práci, bude míti za dva dny tolik přihlášek, že si s nimi nebude vědět rady“.13 Také
županský úřad ve Velkém Sevljuši na Podkarpatské Rusi uváděl, že důvody vystěhovalectví
„jsou různé, hlavně nedostatek obživy a touha po dolarech“.14
Neobyčejně velký počet vystěhovalců uváděný statistikou za první čtvrtletí roku 1924 byl
způsoben velkým počtem vystavených vystěhovaleckých pasů do USA, které ale kvůli novým
americkým imigračním zákonům nemohly být v tomto čtvrtletí využity. Bylo vydáno 30 940 pasů, z toho do USA 25 447, Francie 2 312 a Kanady 1 369. K dopravě do zámoří ale byly v tomto čtvrtletí přijaty jen 1 582 osoby, z toho 1 134 do Kanady. Bylo to méně než v prvním čtvrtletí roku 1923, kdy do zámoří emigrovalo 1 907 osob, nejvíce do Argentiny (1 595).15
Státní zdravotní revizní vystěhovalecká stanice ve Svatobořicích konstatovala nedočkavost
vystěhovalců, jejich strach před zmeškáním lhůty určené k příjezdu do stanice.16 V roce 1923
prošlo stanicí 14 097 osob, což bylo o 2 403 více než za rok 1922.17 Zatímco do USA jezdili vystěhovalci zpravidla na útraty svých příbuzných nebo na úvěr od tamějších známých, do ostatní
Ameriky si museli cestovné hradit ze svého, často díky půjčce doma.
Stanice ve Svatobořicích byla nucena provádět odhmyzování vystěhovalců, v roce 1923
šlo o 10 % mužů, 27 % dětí a 71 % žen. Několik desítek osob muselo být vráceno pro tělesné
vady nebo proto, že přišly ze zamořených míst. V roce 1923 nejvíce vystěhovalců, kteří prošli
stanicí Svatobořice, směřovalo do USA (9 233), Argentiny (2 690) a Kanady (1 922).18
V roce 1924 vystěhovalectví naráželo na ochranná opatření imigračních států. Byly to nejen kvótové zákony USA, ale i požadavek kanadské vlády na předložení pozvání (affidavitu) od
příbuzných nebo známých v Kanadě, kterým stvrzovali, že přistěhovalec již práci nalezl a že se
budou o něj starat. Kanada měla zájem především o zemědělské dělníky a služky.19
Struktura vystěhovalců zahrnovala rovnoměrně zemědělství i průmysl a obchod. Zemědělští dělníci a malorolníci směřovali hlavně do USA, Kanady a Francie, průmysloví dělníci do
USA, Francie a Rakouska. Dle jednotlivých československých zemí převažovali vystěhovalci ze
Slovenska. Ze 2/3 odcházeli lidé, kteří neznali poměry a jazyk imigrační země. Jen malá část
emigrantů vlastnila před odjezdem pozemky nebo obytné budovy. ČSR byla počtem vystěhovalců na šestém místě v Evropě.
Kromě odboru pro československé zahraničí Národní rady československé (od roku 1906)
a Ústavu pro hospodářské styky emigrační a kolonizační (Emigrační ústav) při Masarykově akademii práce (od roku 1928) se problematikou vystěhovalců zabývaly také další organizace:
Školský spolek Komenský, Zahraniční župa sokolská, sociálnědemokratické Československé
zahraniční spolky dělnické, Kruh přátel zahraničních Čechů Frič, Sdružení Čechů a Slováků
z Ruska, Jednota Čechoslováků z Ruska, Hospodářská jednota pro slovanský východ, Československo-jihoslovanská liga, Československo-bulharská vzájemnost, Klub Čechoslováků amerických či Kulturní jednota maďarských Slováků v Bratislavě.
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NA, f. MSP, k. 3797, dopis MSP MZV z 12. 3. 1924.
Tamtéž, dopis županského úřadu ve V. Sevljuši policejní správě Podkarpatské Rusi v Užhorodě z 2. 4. 1924.
Tamtéž, k. 3858, dopis Státního úřadu statistického (SÚS) MSP z 6. 5. 1924.
Tamtéž, k. 3861, dopis stanice Svatobořice MVZTV z 30. 9. 1923.
Tamtéž, dopis MVZTV MSP z 5. 2. 1924.
Tamtéž, dopis MVZTV MSP z 26. 4. 1924.
Tamtéž, dopis MVZTV MSP z 15. 10. 1924.
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Národní rada československá a Emigrační ústav Masarykovy akademie práce pokládaly za
nutnou novelizaci vystěhovaleckého zákona z roku 1922. Konstatovaly, že „zásadně negativní
charakter zákona je nevýhodnou bází pro sjednávání smluv o vystěhovalectví mezi našim státem
a státy imigračními“.20 Navrhovaly zřídit Státní ústav vystěhovalecký, přistěhovalecký a kolonizační.
Vystěhovalectví bylo předmětem zájmu také dobového tisku. Moravský sever konstatoval,
že vystěhovalectví je jev nepříznivý a znepokojivý, je příznakem hospodářské deprese. Státu
uniká řada zdatných pracovních sil, které většinou odchází v době největšího rozvoje svých fyzických i duševních sil. Polovina vystěhovalců odcházela mezi 20–29 rokem věku.21 Tribuna informovala o založení kolonií pro Čechy z Volyně, kteří byli nuceni uprchnout před bolševickým
režimem. Půda na jižním Slovensku měla být přidělena 150–200 rodinám, které v Rusku zanechaly svůj majetek, takže neměly částku, kterou požadoval po nových kolonistech Pozemkový
úřad.22 Večerní České slovo psalo o ustavení meziministerské vystěhovalecké komise, která
měla zkoumat příčiny vystěhovalectví.23 Slovenský denník kritizoval, že emigrační politika ČSR
se omezila na vydání vystěhovaleckého zákona a na opatření týkající se přemístění dělníků na
práci ve Francii.24 Moravsko-slezský deník považoval odchod obyvatelstva za hranice za nepřirozený jev, kterým uniká řada schopných pracovních sil.25 Ľudová politika uváděla, že v cizině
je 2,1 mil. Čechů a Slováků, nejvíce v USA (600 tisíc Čechů a 600 tisíc Slováků). V Německu
bylo, podle údajů ministerstva zahraničních věcí (MZV), 235 tisíc československých příslušníků, z toho 195 tisíc německé národnosti, zvláště dělníků, horníků a krejčích. V Rakousku uvádělo MZV 138 tisíc československých příslušníků, z toho 108 tisíc ve Vídni.26 Noviny Československá republika uváděly, že nejvíce vystěhovaleckých pasů je vydáváno na Slovensku, zvláště
pro Kanadu.27 Slovenský východ uvítal ustavení meziministerské komise pro vystěhovalecké
otázky, jako významnou událost pro Slovensko.28
Meziministerská komise pro vystěhovalectví a kolonizaci při MSP, která vznikla v roce
1926 z podnětu dr. Václava Girsy z ministerstva zahraničních věcí, usilovala o nové směrnice
vystěhovalecké politiky. Prvním místopředsedou komise byl ministerský rada dr. Antonín Sum
z ministerstva zahraničních věcí, druhým místopředsedou ředitel Emigračního ústavu Rudolf
Pilát, tajemníkem komise dr. Jan Žilka z ministerstva sociální péče.29 Smyslem činnosti komise
bylo působit na změnu dosavadní vystěhovalecké politiky tak, aby státu bylo umožněno organizovat a dirigovat emigraci do vhodných zemí.30
V komisi se scházeli odborníci ze všech oborů státní správy, aby se vzájemně informovali o tom, co jednotlivé obory dělají pro řešení vystěhovalecké otázky. Výsledek porad byl jednak informativní, jednak umožňoval bližší seznámení se sledovanou problematikou. V roce
1926 se komise soustředila na sběr podkladových materiálů, rok 1927 pak znamenal jeho prak20
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Tamtéž, dopis Národní rady československé (NRČs) a Emigračního ústavu Masarykovy akademie práce (EÚ MAP)
MSP z 6. 4. 1925.
Moravský sever, 29. 1. 1926.
Tribuna, 28. 3.1926.
Večerní České slovo, 1. 4. 1926.
Slovenský denník, 2. 4. 1926.
Moravsko-slezský deník, 7. 4. 1926.
Ľudová politika, 7. 4. 1926.
Československá republika, 10. 4. 1926.
Slovenský východ, 23. 4. 1926.
BROUČEK, E.–VASILJEV, I.: c. d., s. 78.
VASILJEV, I.: K pokusům československé buržoazie k usměrňování vystěhovalectví do mimoevropských zemí. In:
Slováci v zahraničí, sv. 11, 1985, s. 84.
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tickou aplikaci. Komise zřídila čtyři výbory: protiemigrační, pro zřizování vystěhovaleckých
knihoven, pro studium otázky kolonizačních společností a otázky ústavu pro zahraniční Čechoslováky.
Zejména byly studovány možnosti kolonizace v SSSR a aktuální stav ruských a ukrajinských kolonií. Komisi byla předložena zpráva o úvěrové akci československé vlády organizované ministerstvem zahraničních věcí ve prospěch tamních českých kolonistů, kteří se po občanské válce a uchopení moci bolševiky ocitli v zoufalé hospodářské situaci. Československá vláda
poskytla v roce 1922 ruským krajanům 15 mil. Kč na pětiletý bezúročný úvěr, ze kterého byly
v ČSR zakoupeny hospodářské stroje pro krajany, aby přečkali obtížnou situaci na Ukrajině
a Kavkaze. Koncese, které poskytovala bolševická vláda zemědělským komunám, však z různých důvodů nebyly úspěšné. Komise konstatovala, že stávající ruské poměry nedovolují realizovat eventuální vystěhovalectví.31
Hlavní proud československého vystěhovalectví po přijetí kvótových zákonů v USA směřoval do Kanady, kde byly dobré podmínky pro zemědělce, neboť zde bylo mnoho úrodné půdy, která dosud ležela ladem. Vystěhovalci zde podléhali velmi brzo asimilaci, podobně jako
v USA. Stěhovali se hlavně mladí lidé, 91 % osob bylo ve věku od 20 do 40 let.32
Důvodem vystěhovalectví byly hospodářské poměry: drobení zemědělských usedlostí,
roztříštěnost pozemků, vysoké daně, ale i nespokojenost s politickými poměry. Průměrná výše
hotovosti, kterou měli vystěhovalci k dispozici činila na osobu 6 670 Kč. Z toho museli hradit
cestu, takže jim zůstalo jen nezbytných 25 dolarů. Většina si peníze vypůjčila, a to buď u příbuzných a známých nebo u peněžních ústavů. Z toho platili 4–16 % úroku.
Komise pro vystěhovalectví doporučovala bojovat proti vystěhovalectví především
v zemědělství, zvláště prováděním pozemkové reformy. Navrhovala omezit reemigraci, přidělovat pastviny v horských oblastech Slovenska pastvinářským družstvům, důsledně trvat na parcelaci zabrané půdy na Slovensku a pokračovat v kolonizaci v jižních oblastech Slovenska
a Podkarpatské Rusi. V průmyslové oblasti byli dělníci mj. lákáni do ciziny vyššími platy nebo
odcházeli do podniků zakládaných československým kapitálem v cizině.
Vystěhovalectví z ČSR zahrnovalo ročně 30–40 tisíc osob. V roce 1922 z celkového počtu
45 901 vystěhovaných odešlo 17 935 do evropských zemí, 14 349 do zámoří, 13 629 byli
sezónní dělníci. Po zavedení kvótových zákonů v USA počet vystěhovalců mírně klesal (1923
– 42 677, 1924 – 35 997, 1925 – 36 058, 1926 – 35 440). Po válce také postupně klesala reemigrace zahraničních krajanů (1922 – 15 443 osoby, 1923 – 8 682, 1924 – 8 921, 1925 – 7 598,
1926 – 6 706).33
Vystěhovalecká komise uvažovala o zřizování kolonizačních společností, které by v cizině
zakoupily vhodné pozemky a zřídily na nich farmy. Takové společnosti by v programu své činnosti musely vyloučit jakoukoliv vystěhovaleckou propagandu. Komise dále navrhovala zřídit
ústav pro zahraniční Čechoslováky, který by vědecky studoval život a potřeby krajanských kolonií v cizině. Ústav měl vést evidenci krajanů v cizině, katastr významných krajanů a krajanských podniků, kostelů, škol a organizací, shromažďovat časopisy a publikace zahraničních krajanů. Správní výbor ústavu měli tvořit zástupci zainteresovaných ministerstev, Státního úřadu
statistického, hlavního města Prahy, Masarykovy akademie práce, vysokých škol a členové volení valnou hromadou. Finančně měl být zajištěn členskými příspěvky, subvencemi státu, korporací, organizací i jednotlivců.
31
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Vzhledem k tomu, že těžiště vystěhovalectví bylo na Slovensku, byla důležitá výjezdní zasedání komise v Bratislavě, na nichž měly být osvětleny příčiny slovenského vystěhovalectví
a stanoveny zásady protiemigračního boje. Vyhlídky pro československé vystěhovalectví byly
nacházeny v Jižní Americe, např. v Paraguayi, kde organizoval krajan M. Suchan z Buenos
Aires kolonii Fram, dále v Mexiku, kde se 60 československých zemědělských vystěhovalců
ocitlo ve velké nouzi, Argentině, kde vznikl Svaz československých spolků, Brazílii, kde byl
předložen kolonizační návrh Zdeňka Gayera, Ekvádoru, kde chtěl založit československou kolonii dr. K. Vohnout, a Kolumbii, kde se kolonizačním plánem zabýval ing. A. Hora.
Komise projednávala situaci krajanů v různých zemích, např. Sdružení československých
vystěhovalců v Montrealu či Ústředního sboru československé kolonie v Brémách. Připravili
plán na zřízení Domoviny zahraničních Čechů a Slováků v Praze, kde měli být ubytováváni
čeští a slovenští studenti ze zahraničí. Informační službu o vystěhovalectví měl usnadnit Vystěhovalecký zpravodaj MSP.
Pozornost byla věnována budování Československých národních domů v cizině. Např.
v Sofii byl vybudován Československý národní dům T. G. Masaryka s obecnou a měšťanskou
školou, TJ Sokol, knihovnou, zábavním odborem, Českým srdcem, pojišťovnou Vzájemnost
a československou restaurací.
Na poradě vystěhovalecké komise v Bratislavě v září 1928 v úvodním referát odborný rada
MSP dr. Zavřel zdůraznil důležitost a naléhavost vystěhovaleckého problému s tím, že vystěhovalecké zákonodárství má ochranný ráz. Místopředseda komise dr. Antonín Boháč zdůraznil jako
příčinu vystěhovalectví velký vzrůst slovenské populace. Odborový rada dr. Cyril Horáček referoval o vystěhovalectví z hlediska průmyslu a obchodu, které vedlo k odchodu kvalifikovaných
dělníků, kteří posilovali cizí konkurenci. Vrchní ministerský komisař dr. Švejcar hovořil o zdravotní péči o vystěhovalce, zejména o revizní stanici ve Svatobořicích u Kyjova, kde bylo zřízeno
100 lůžek pro muže, 128 pro ženy a 14 pro děti. Odborový rada dr. L. Černocký promluvil o podloudném vystěhovalectví, které stíhaly státní bezpečnostní orgány, především policejní ředitelství
v Praze, které také konalo dozor ve vystěhovalecké stanici v Praze-Libni. O zprostředkovatelnách
práce a vystěhovalectví ze Slovenska mluvil vrchní odborový rada dr. Rosenkranz, který uvedl,
že v Čechách lze umístit tři až čtyři tisíce zemědělských dělníků. Vrchní komisař František Žák
referoval o zprostředkovatelnách práce pro slovenské zemědělské dělníky, kteří se dělili na stálé
(deputátníky), sezónní a nádeníky. V letech 1919–1928 opatřily práci pro 612 264 slovenských
sezónních zemědělských dělníků. Odborový rada Stanislav Klíma promluvil na téma Naši zahraniční krajané, jejichž počet odhadl na dva miliony. V Evropě napočetl 816 československých
spolků, 121 škol a 22 časopisy, v USA 122 české a slovenské časopisy. O školských a kulturních
otázkách promluvil odborový rada J. Inderka, o nově zřízeném Československém ústavu zahraničním ředitel V. Šlapák, o dobrovolných organizacích a spolcích v ČSR pečujících o vystěhovalce referoval vrchní ministerský komisař dr. S. Brandejs. Vyhlídky pro československé vystěhovalce se snažil nastínit dr. Jan Žilka, který upozornil, že některé státy se uzavírají.34
Samostatným problémem bylo kolektivní kontinentální vystěhovalectví sezónních dělníků. Zemědělští dělníci vlastně neopouštěli své bydliště s úmyslem usadit se trvale v cizině,
nýbrž tam chtěli pracovat pouze dočasně. Přesto se i na tyto sezónní dělníky vztahoval vystěhovalecký zákon z 15. února 1922. Přitom mezinárodní konference v Římě v roce 1924 se usnesla, že za přistěhovalce mají být považování jen ti cizinci, kteří přicházeli do země za prací
s úmyslem usadit se tam trvale.
34
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s. 38–43, 157–168.

63

JAROSLAV VACULÍK

Najímání dělníků pro mimoevropské země bylo až na výjimky zakázáno a najímání do
evropských zemí bylo dovoleno jen se svolením MSP nebo ministerstva zemědělství (MZ)
v případě zemědělských dělníků. Přistěhovalý dělník při stejné kvalifikaci měl mít rovnocenné
postavení s dělníkem cizí země, při pracovních úrazech měl mít stejné zacházení.
Ministerstvo zemědělství organizovalo najímání přebytků sezónních dělníků na práci
v cizině prostřednictvím župních úřadů práce pro zemědělské dělníky na Slovensku a Podkarpatské Rusi, v českých zemích oddělení pro zemědělské dělníky Zemského úřadu práce.
Mezinárodně bylo sezónní vystěhovalectví upraveno zejména konvencí o vystěhovalectví
a přistěhovalectví mezi ČSR a Francií z 20. února 1920 a obchodní smlouvou mezi ČSR a Rakouskem ze 4. května 1921. Byla uzavřena také resortní smlouva o pronajímání a dodávání československých zemědělských sezónních dělníků pro rakouské zemědělství.
Největší přebytky zemědělských dělníků byly na Slovensku. V hornatých oblastech byl
velký počet malých zemědělců, jejichž výměra a jakost půdy nestačily na obživu. Na Slovensku
bylo k dispozici na 80–90 tisíc sezónních zemědělských dělníků pocházejících z řad malých
zemědělců.
V roce 1925 bylo umístěno v cizině celkem 63 560 zemědělských dělníků, z toho 36 182
ze Slovenska, 6 991 z Čech, 5 368 z Moravy a 932 ze Slezska. Nejvíce Slováků pracovalo v Rakousku (9 330), Francii (2 248) a Německu (1 607).
Za nejvýhodnější pracovní trh pro zemědělské dělníky bylo považováno Rakousko. Počet
československých zemědělských dělníků měl vzestupnou tendenci. V roce 1925 tam pracovalo
9 330 zemědělských dělníků ze Slovenska, 2 288 z Moravy, 536 z Čech a 229 ze Slezska, tedy
celkem 12 383.35 Pracovali zejména na velkých latifundiích na Moravském poli, mzdy dostávali v československých korunách, byli řádně ubytováni a stravováni.
Výhodným odbytištěm pro přebytky československých zemědělských dělníků bylo také
Německo, kde každoročně pracovalo 6–9 tisíc osob z ČSR. Také v Německu pracovali na latifundiích, zejména v Meklenbursku, kde byl nedostatek pracovních sil.
Třetím pracovním trhem pro československé zemědělské dělníky byla Francie, kde na rozdíl od Rakouska a Německa nepracovali ve skupinách na velkostatcích, ale po jednom až třech
u středně velkých rolníků, u nichž žili. Dělníci pocházeli většinou ze Slovenska a Podkarpatské
Rusi. V roce 1923 pracovaly ve Francii 3 043 osoby z ČSR, v roce 1924 se jejich počet zvýšil
na 5 634, v roce 1925 klesl na 2 317.36
Ze statistických údajů o vystěhovalectví podle imigračních států v letech 1924–1928 vyplývá, že v tomto období bylo vydáno celkem 147 988 vystěhovaleckých pasů, z toho 84 965
zámoří, 29 855 do Francie a 13 535 do Německa.37 K dopravě do zámoří bylo ale přijato ale jen
56 362 emigrantů, z toho 25 517 do Kanady, 15 360 do USA a 12 912 do Argentiny. Kromě
toho sezónní vystěhovalectví zahrnulo v těchto letech 74 002 osoby, z toho 64 215 do Rakouska a 9 787 do Německa.
a) USA
Podle údajů amerického ministerstva obchodu bylo v roce 1920 v USA 335 330 Čechoslováků starších 21 let, z toho naturalizovaných občanů bylo 158 335, tj. 44,2 %. Největší podíl na35
36
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turalizovaných připadal na Texas, kde jich bylo 7 459.38 Ministr práce Davies v dopisu předsedovi výboru pro vystěhovalectví Kongresu Johnsonovi navrhoval požadovat po uchazečích o americké občanství zkoušku gramotnosti, znalost občanských práv a povinností a anglického jazyka.39
Vystěhovalectví do USA zkomplikovaly tzv. kvótové zákony, které přijal americký Kongres po první světové válce pod vlivem xenofobních nacionalistů a představitelů odborů, kteří
se obávali cizí konkurence na trhu práce. Zákon z 19. května 1921 stanovoval, aby ve fiskálním
roce 1921–1922 byla do USA připuštěna 3 % z počtu přistěhovalců z území ČSR, kteří zde byli v roce 1910. Roční kvóta pro ČSR činila 14 261 osob, čili 2 854 měsíčně.40 Podle nového
zákona z 11. května 1922 byla prodloužena platnost stávajícího 3 % zákona do 30. června
1924.41 Kvóta však byla vyčerpána již během prvních tří měsíců fiskálního roku (červenec–září)
a americký konzulát nadále uděloval vstupní víza pouze přednostním vystěhovalcům, a to manželkám amerických občanů, jejich rodičům, sourozencům, snoubencům a dětem do 18 let,
a rovněž osobám, které sloužily v armádě USA od dubna 1917 do listopadu 1918.42
Dosavadní vystěhovalectví do USA bylo podstatně větší než stanovená kvóta. V roce
1920–1921 se do USA vystěhovaly 40 884 osoby. Náklady na cestu do Brém nebo Hamburku
činily 350 Kč, z Brém do New Yorku 250 USD a drahou z New Yorku do Chicaga 55 USD.43
Naprostou většinu vystěhovalců (80 %) tvořili Slováci. Americké úřady delegovaly do Hamburku svého lékaře, který společně s německými lékaři prováděl prohlídky vystěhovalců před jejich naloděním.Největší podíl na dopravě československých vystěhovalců měla lodní společnost
Hamburg-America-Line.
Vystěhovalci byli zváni na cestu v pořadí, v jakém došel na ministerstvo jejich pas z příslušného pasového úřadu. Po naplnění kvóty trval zákaz vydávat pasy do USA. MSP mohlo pozvat pouze 11 tisíc osob, protože zbytek do stanovené kvóty byl rezervován pro Čechoslováky
odjíždějící z území třetího státu.44 MSP zvalo denně 75 osob, z toho 50 ze Slovenska a Podkarpatské Rusi a 25 z Čech, Moravy a Slezska. V určený den se měli dostavit buď do revizní vystěhovalecké stanice ve Svatobořicích nebo do vystěhovalecké stanice v Praze-Libni.45
Před udělením vstupního víza vyžadoval americký konzulát předložení tzv. Affidavit of
Support, ve kterém příbuzní nebo známí vystěhovalce prohlašovali, že se o něj pro první dobu
postarají a že mají k tomu dostatečné prostředky. Affidavit musel nést doložku československého konzulátu ověřující pravost podpisu amerického notáře.46 Přistěhovalec musel mít k dispozici také určitou peněžní částku,47 v roce 1920 to bylo 25 USD.
Ve fiskálním roce 1922–1923 bylo dovoleno připustit do USA 14 357 přistěhovalců narozených v ČSR. Z území ČSR přišlo 13 840 osob, zbytek byli českoslovenští příslušníci usazení
v cizině. Nejvíce přistěhovalců bylo slovenské (6 230) a české (5 537) národnosti. Ve stejné
době reemigrovaly z USA do ČSR 2 074 osoby.48
Nová předloha amerického zákona regulujícího přistěhovalectví předložená v roce 1923
brala za základ census v roce 1890, kdy se přistěhovalecký živel skládal hlavně z Angličanů, Irů,
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Němců a Skandinávců. Šlo jen o 2 % dle censu 1890, což snížilo celkový počet přistěhovalců
na polovinu a počet z ČSR na čtvrtinu. Byl to výsledek předsudků, které v USA panovaly proti
přistěhovalcům z východní a jižní Evropy. Podle názoru československého konzulátu v Chicagu to bylo ovlivněno antisemitismem, obavou z bolševiků a teorií o superioritě nordické rasy.
Ministerstvo vnitra kritizovalo okresní politickou správu v Hodoníně, že vystavuje cestovní pasy do USA mimo určenou kvótu s odůvodněním, že jde o cestu „za zábavou“ nebo „na
návštěvu“. Vyslovilo pochybnosti, že by dělnice jela za stávajících hospodářských poměrů do
USA za zábavou. Okresní politická správa v Hodoníně někdy vystavovala současně dva pasy
– vystěhovalecký i nevystěhovalecký, aniž by provedla nejdříve anulaci jednoho z nich.49
Ministerstvo sociální péče vysvětlovalo okresním úřadům, že návštěva není vystěhovalectvím, ale úřady měly prověřit tvrzení strany, zda nejde o pokus obejít vystěhovalecký zákon.
Doporučovalo úředně vyšetřit žadatelovy poměry a zjistit pravdivost jeho tvrzení. Osoby, které
dostaly nevystěhovalecký pas, obdržely od amerického konzulátu vízum stejné jako vystěhovalci a byly americkými úřady počítány do přistěhovaleckého kontingentu. Tak nabývaly výhody oproti vystěhovalcům, kteří očekávali vyzvání k odchodu od MSP.50
Zákony omezující přistěhovalectví do USA se staly předmětem kritiky amerických podnikatelských kruhů. Rezoluce přijatá 26. září 1923 Svazem amerických bank konstatovala, že
„nynější zákonodárství, jež omezuje počet přistěhovalců, v roce 1922 dosáhlo pouze ¼ přistěhovalců v roce 1913. Omezení počtu nezajistilo žádoucí výsledek, tj. výběr nejzpůsobilejších.
Vyloučil mnohé, kteří jsou nesporně způsobilí jak sociálně, tak i pracovně a kteří by mohli podstatně zvýšit národní blahobyt. Toto nouzové opatření, jež bylo přijato během rozšířené nezaměstnanosti a jež mělo původně omezit počet imigrantů, nehodí se pro sledování trvalé imigrační politiky. Zákon by měl být změněn tak, aby výběr byl založen na bázi způsobilosti…
Považujeme náš nynější náhodný a nespravedlivý systém za porušení mezinárodní kurtoazie
a za hospodářský a sociální omyl.“51
První kontakt imigrantů s USA proběhl na malém ostrůvku Ellis Island, kde byla zřízena
přistěhovalecká stanice již na přelomu 19. a 20. století. Zde mělo být přistěhovalcům poskytnuto „a decent American welcome“. Budovy ale již potřebovaly přestavbu a opravy. Podle československého generálního konzulátu v New Yorku, „řady komunistů nebyly by jistě tak rozmnoženy, kdyby se přistěhovalcům dostalo na Ellis Islandu laskavého a přátelského přijetí a kdyby
srdce jejich nebyla zatvrzelá tuhými byrokratickými předpisy a drsným vystupováním úředníků“.52
Podle nové kvóty, schválené Kongresem 26. května 1924, byla do USA připuštěna pouze
2 % ze státních příslušníků narozených na území ČSR dle sčítání v roce 1890. Československá
kvóta tak klesla ze 14 557 na pouhé 3 073 (1924–25). Mimo kvótu mohli být do USA připuštěny manželky amerických občanů nebo žadatelů o americké občanství, jejich děti do 18 let a rodiče starší 55 let.53 Podle instrukcí americké vlády měli být vystěhovalci vybíráni proporcionálně
podle počtu vystavených pasů v českých zemích a na Slovensku.54
Každý podnikatel v dopravě, který obdržel od MSP koncesi k dopravě vystěhovalců, byl
povinen na žádost MSP vzít na některou z lodí, které dopravovaly československé vystěhovalce, 2× ročně osobu pověřenou dozorem nad zachováváním ustanovení vystěhovaleckého záko49
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na. Proto MSP vyslalo na jaře 1926 na služební cestu koncipistu dr. Jana Žilku, který měl podat
zprávu o podmínkách přepravy vystěhovalců.55 Důvodem byla skutečnost, že MSP došla celá
řada stížností na jednotlivé lodní společnosti týkajících se nesprávných informací, šikan v přístavech při nalodění i vylodění, špatného ubytování na lodích, nedostatečné stravy, hrubého zacházení, nedostatečné péče o vystěhovalce při naloďování, během plavby i při vylodění.56
Koncipista dr. Žilka byl vyslán jako průvodce pověřený dozorem nad zachováváním vystěhovaleckého zákona a prováděcích nařízení na loď Lapland společnosti Red Star Line, která
odplouvala z Antverp 21. května 1926. Z jeho obsáhlé inspekční zprávy vyplývá, že loď Lapland
měla pro cestující III. třídy kabiny se dvěma nebo čtyřmi lůžky. Uprostřed kabiny bylo umyvadlo se stolkem a zrcadlo. Ložní prádlo se měnilo dvakrát týdně. K dispozici byl dostatek klosetů, umývárny s teplou vodou a koupelny. Strava byla chutná a dostatečná. Cestující mohli využít několika společenských místností. Na cestě do přístavu se o cestující starala lodní společnost,
po připlutí pak americké přistěhovalecké orgány. V přistěhovalecké stanici na Ellis Island byli
imigranti rozděleni do tří skupin: přistěhovalci do New Yorku, do ostatních USA a ty osoby,
o nichž byly pochybnosti. Přistěhovalci byli podrobeni zdravotní a všeobecné prohlídce. K dispozici byl prodej potravin, pošta, telegraf, existovala zde i nemocnice. Na Ellis Island působila
řada organizací, které se zabývaly péčí o přistěhovalce, a to církevních, národních i mezinárodních.57
Podle statistiky vystěhovalců převzatých lodními společnostmi do USA došlo v polovině
20. let k prudkému poklesu. Zatímco v letech 1922–1923 odcestovalo z ČSR do USA celkem
24 598 vystěhovalců, v letech 1924–1926 to bylo jen 8 700 osob, z toho 6 173 ze Slovenska, tj.
71 %.58
Podle údajů generálního přistěhovaleckého komisariátu USA v letech 1922–1923 přišlo do
USA 26 381 Čechoslováků, z toho 11 129 Slováků. Podle amerických údajů došlo k prudkému
poklesu až v roce 1925, neboť ještě v roce 1924 přišli do USA 13 554 přistěhovalci, zatímco
v roce 1925 jen 2 462 a v roce 1926 jen o málo více – 2 953. Z příslušníků jednotlivých národností ČSR největší pokles zaznamenali Slováci: v roce 1924 celkem 4 428 osob, tj. 33 % všech
přistěhovalců z ČSR, ale 1925 jen 398, tj. 16 %, a v roce 1926 pouhých 200, tj. jen 7 % z celkového počtu československých přistěhovalců.59
Paralelně s vystěhovalectvím probíhala také reemigrace z USA do ČSR. Největší byla
hned po válce, kdy např. ve fiskálním roce 1920–1921 se vrátilo do ČSR 15 605 osob, z toho 14
232 Slováci. Bližší seznámení s poválečnou realitou na Slovensku vedlo mnohé z nich k opětovnému návratu do USA a také počet reemigrantů se v dalších letech postupně snižoval. Zatímco v roce 1921–1922 to bylo ještě 8 602, z toho 3 138 Slováků, v roce 1923–1924 reemigrovalo z USA jen 1 739 osob, z toho pouhých 215 Slováků.60
b) Kanada
Nejen USA, ale i Kanada přijala 15. července 1922 nový zostřený přistěhovalecký zákon,
který umožňoval vstup pouze farmářům, zemědělským dělníkům a služebnému personálu.61 Na55
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dále nebylo nutné, aby přistěhovalec vykazoval peněžní hotovost 250 dolarů. Musel být zdráv
a dokonale tělesně vyvinut, mít řádný cestovní pas, být mravně zachovalý, umět číst a psát a mít
jízdenku do Kanady. Volný příjezd byl povolen ženě k manželovi a dětem k rodičům.62
Přistěhovalce prohlížel kanadský komisař v evropském přístavu, kde jim udělil vízum. Kanadské přístavy Halifax (Nova Scotia) a St. John (New Brunswick) byly otevřeny celoročně.
Québec byl v zimě zamrzlý. Dopravu do Kanady zajišťovaly kanadské a britské společnosti,
a to Canadian Pacific Ocean Service, White Star Dominian Line, Cunard Line a Anchor and Donaldsen Lines. Emigranti cestovali v kabinách se 2–4 postelemi, opatřenými umyvadlem s tekoucí sladkou vodou. Jídelny, koupelny a lodní nemocnice byly prostorné a hygienické, strava
dobrá. Cena jízdenky z Brém do Montréalu činila sto dolarů.63
Ve fiskálním roce 1920–1921 se z ČSR vystěhovalo do Kanady 308 osob, z toho 190 mužů, 90 žen a 28 dětí. Šlo především o řemeslníky (68), dělníky (56) a rolníky a zemědělské dělníky (54). Usadili se zvláště v provinciích Ontario (122), Québec (95) a Alberta (36). Za první
polovinu fiskálního roku 1922–1923 se vystěhovalo z ČSR do Kanady 78 osob, z toho 32 muži. Dle sociálního složení šlo mj. o 50 zemědělců, šest služebných a čtyři řemeslníky. Usadili se
především v provinciích Ontario (23), Québec (22) a Saskatschewan (13). Kanada potřebovala
především obsadit miliony hektarů neobdělané půdy v prérijních provinciích Západu. Přistěhovalci mohli získat minimálně 160 akrů půdy.64
Kanadské úřady měly československé příslušníky ve velké oblibě vzhledem k jejich fyzické zdatnosti, pracovitosti a poctivosti a považovaly je za výborné kolonisty. Vedle zemědělců potřebovala Kanada také dřevařské dělníky, kteří měli plat 5–8 dolarů denně, zatímco zemědělští dělníci jen 25–35 dolarů měsíčně.65
V důsledku omezení imigrace do USA postupně vzrůstal počet přistěhovalců do Kanady,
kteří ovšem neznali ani angličtinu, ani zdejší poměry. Mnozí se snažili ilegálně překročit hranice do USA, ale po zadržení byli deportováni zpět do ČSR. USA povolovaly vstup evropským
přistěhovalcům z Kanady teprve po jejich jednoročním pobytu v Kanadě.66
MSP informovalo uchazeče o vystěhovalectví do Kanady, že tamní farmáři dávají přednost
při najímání dělníků svobodným zdravým mužům, ve východních státech se mohly uplatnit i rodiny. Zaměstnání na farmách bylo možné dostat na dobu 7–8 měsíců. Nejvýhodnější dobou pro
přistěhovalectví byl duben, neboť začínaly polní práce. Stát přiděloval půdu zdarma jen britským občanům a těm, kteří prohlásili, že se chtějí stát britskými občany. Ostatní přistěhovalci si
museli půdu koupit. Museli vykácet les, vytrhat pařezy, upravit cesty, postavit hospodářská stavení. Přistěhovalec potřeboval asi 700 anglických liber, tj. 112 tisíc Kč. Nejprve měl rok pracovat na nějaké farmě a poté si vybrat vhodnou půdu.67
Pro mladé a zdravé, kteří byli ochotni začít od počátku, poskytoval kanadský západ, jmenovitě stepní provincie Manitoba, Alberta a Saskatschewan, velmi dobrou příležitost pro založení samostatné existence. V roce 1924 měla Kanada ještě asi 25 milionů akrů půdy (1 akr =
40,47 arů). Půda byla vzdálena 15 mil od železniční dráhy (1 míle = 1 609 km).68
V průběhu roku 1923 se přistěhovalo do Kanady více než tisíc československých vystěhovalců, kteří se v zimě věnovali dřevorubectví. Životní poměry v jejich táborech, často vzdále62
63
64
65
66
67
68

Tamtéž, k. 3894, dopis konzulátu Montreal MZV z 22. 5. 1922.
Tamtéž, konzulát Montreal MSP 23. 5. 1922.
Tamtéž, dopis konzulátu Montreal MSP z 9. 1. 1923.
Tamtéž, dopis konzulátu Montreal MSP z 2. 6. 1923.
Tamtéž, dopis konzulátu Montreal MSP z 24. 8. 1923.
Tamtéž, informace MSP z roku 1923.
Tamtéž, dopis generálního konzulátu Montreal ing. S. Chmelařovi z 18. 2. 1924.

68

K VYSTĚHOVALECTVÍ Z ČESKOSLOVENSKA A POMĚRŮM KRAJANŮ V POLOVINĚ 20. LET 20. STOLETÍ

ných sta mil od veškeré civilizace, nebyly záviděníhodné. Pracovali od časného jitra do pozdních nočních hodin a byli odkázáni na stravu ve společných kuchyních. Dostávali oděv
a potřebné pracovní pomůcky. Vzhledem k neznalosti jazyka a poměrů byli vydáni na pospas
nesvědomitých úředníků.69
Kanada se snažila získat co nejvýhodněji nové pracovní síly. Vystěhovalec byl posuzován
jako zboží, jako předmět, který měl být využit. MSP proto chtělo každého varovat, aby bezvýhradně nevěřili slibům a líčení vystěhovaleckých agentů. Stejně obezřetně měly být přijímány
dopisy vystěhovalců, kteří byli v Kanadě krátkou dobu. Vystěhovalci se měli nejprve usadit ve
východních státech a tam se přiučit řeči a poznat zemi. Prérijní provincie Monitoba, Alberta
a Saskatschewan byly považovány za nebezpečné, zemědělství zde bylo velmi primitivní již od
počátku, kdy osadník zbudoval srub a prérii zbavenou houští a porostu zoral.70
Ne všichni vystěhovalci do Kanady byli úspěšní. Skupina imigrantů z Winnipegu psala
MSP: „Proč ten národ posíláte do Kanady, nemáme tu žádnou práci, farmáři chtějí, abychom
pracovali zadarmo, platit nechtějí, jen abychom do žní pracovali. Velká bída.“71 Slováci ze zvolenské župy psali: „Prosíme Vás o to, abyste sem do Kanady vystěhovalectví zastavili, aby alespoň ti netrpěli bídou v Kanadě, kteří jsou ještě doma.“72 Kanadští farmáři formulovali své kontrakty tak, aby jen část mzdy byla placena měsíčně a zbytek po ukončení žní.73
Skupina podepsaná „Čechoslováci“ adresovala MSP dopis, ve kterém uváděla: „ Už se tu
povalujeme devět měsíců a někteří více než rok a nemůžeme dostat práci. V zimě jsme byli v lese za dolar. Do továrny berou jen Angličany a my nikdo neumíme anglicky. Obrátili jsme se na
konzulát, aby nás pustili na druhou stranu (do USA – pozn. J. V.), ale nepustili nás.“74 Generální konzulát v Montrealu označil dopis jako výsledek „ukrajinsko-bolševické místní propagandy“ a požadoval, aby nově příchozí byli ochráněni od komunistické agitace tak, že by byli dopravení přímo na západ, kde „podobné nebezpečí není“.75
Pro nedovolené překročení hranic se USA byla řada osob deportována z Kanady do ČSR.
Mezi nimi byli Ján Polčarič (1896) a Ján Hlivar (1887) ze župy Zvolen, kteří si stěžovali na
neutěšené pracovní poměry, za kterých byli nuceni v Kanadě žít. Uváděli, že československým
vystěhovalcům se daří většinou špatně.76
V provincii Ontario se krajané v roce 1925 usadili na pozemcích výborné jakosti a založili zde československou kolonii Tábor.77 Zřídili družstvo Slavie Settlers Syndicate of Tabor.
Každý osadník musel vložit 200 dolarů. Zakladatelé ale družstvo zadlužili ve výši pět tisíc dolarů, takže závazky převzala osada Tábor.78 Češi z Nosislavi na jižní Moravě založili na kanadském západě osadu Glenside, kde získali farmy se 64–400 ha půdy. Žilo zde 40 českých rodin
včetně českých emigrantů z Ruska. Mezi nimi bylo i 15 obchodníků a řemeslníků. Zřídili vlastní evangelický sbor.79
Počínaje 1. srpnem 1924 počet přistěhovalců z ČSR poklesl na 20 osob měsíčně, což bylo
způsobeno zostřením kanadských federálních imigračních nařízení. Dosavadní affidavity byly
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nahrazeny žádostí zaměstnavatele o povolení vstupu (Application for Admission to Canada),
které nebylo možno zneužívat. Byly zavedeny poštovní peněžní poukázky mezi ČSR a Kanadou, což snížilo počet případů odírání československých přistěhovalců různými podvodníky
a úředníky dřevařských a stavebních podniků.80
Kanadská federální vláda (Dominion Gouvernement) obstarávala práci přistěhovalcům
prostřednictvím své úřadovny ve Winnipegu. Odtud posílali přistěhovalce na zemědělské práce
na ta místa, odkud došly žádosti o zemědělské dělníky. Farmáři platili dělníkům 20–40 dolarů
měsíčně, v době žní 3–5 dolarů denně. Rolníci československého původu se usadili v provincii
Saskatchewan v lokalitě Swift Current. Nezaměstnaní krajané ve východní Kanadě se zdržovali v Montrealu, odkud vyjížděli za prací do různých míst.81
Každý přistěhovalec byl oprávněn získat 160 akrů půdy v provinciích Manitoba, Saskatchewan a Alberta, a to ve vzdálenosti 16–40 mil od železnice. Pro trvalé získání půdy musel
nejprve obdělat 30 akrů půdy, z toho 20 akrů oset.82
V roce 1925 kanadské ministerstvo pro přistěhovalectví a kolonizaci se rozhodlo připustit
z určitých evropských zemí, včetně ČSR, do Kanady celkem 8 500 zemědělských dělníků. Dělníky měly vybrat společnosti Canadian National Railway a Canadian Pacific Railway. Museli to
být zemědělci, zdraví, pracovití a s platným cestovním pasem. Kromě bytu a stravy měli obdržet 25 dolarů měsíčně, což považovalo MSP za nevýhodné.83
Českoslovenští osadníci žili v Torontu, Hamiltonu, Brantfordu, Chathamu, Blentheimu,
Fort Williamu, Port Arthuru, Winnipegu, Point St. Boniface a Opasatice (Tábor). V Torontu
žilo trvale jen šest rodin, ale v zimě se zde zdržovalo 400 československých příslušníků. V Hamiltonu bylo deset usedlých českých rodin, vesměs krejčích, jejichž děti hovořily česky. V okolí Chathamu a Blentheimu v jižním Ontariu žilo 140 osob, většinou moravští Slováci z okolí
Veselí a Strážnice, kteří pracovali v cukrovaru v Chathamu. Největší česká osada byla ve Winnipegu, kde žilo 400 Čechů, hlavně obuvníci a krejčí, kteří zde zřídili Československou podpůrnou jednotu. V Opasatice (družstvo Tábor) žilo 50 Čechů a Slováků, včetně 15 školních
dětí. V Montrealu bydlelo 330 Čechů a ještě větší počet Slováků, kteří rovněž založili Československý podpůrný spolek.84
K československým spolkům v Kanadě patřily Československý klub Montréal, České
národní sdružení Winnipeg (Manitoba), Česká pomocná společnost Winnipeg, DTJ Havlíček
Frank (Alberta), Slovenský národní spolek a Katolická slovenská jednota Fort William (Ontario), Slovenská katolická jednota Port Arthur (Ontario), Slovenský národní spolek a Katolická
slovenská jednota Fernie (Alberta), Katolická slovenská jednota Lethbridge (Alberta), Národní
slovenský spolek Bellevue (Alberta), Národní slovenský spolek Luscar (Alberta) a Římsko
a řeckokatolická jednota Sokol Goleman (Alberta).85 Několik tisíc Čechoslováků žilo roztroušeně po celé Kanadě, přičemž největší české (Winnipeg) a slovenské (Fort William) kolonie měly jen 30–40 rodin. O přistěhovalce se staraly různé pomocné organizace, jako YMCA, YWCA,
Salvation Army či Travellers Aid Society. Redaktor Josef Hájek z provincie Alberta se pokusil
vydávat časopis Kanadský Čechoslovák.86
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Na úpatí Skalistých hor na hranici provincií Alberta a Britská Columbie vznikly po roce
1924 slovenské hornické lokality. Přicházeli také původně drobní rolníci, kteří získali finanční
prostředky prací v dolech v americké Pennsylvanii. V liduprázdných kanadských prériích pak
zakoupili levnou půdu, která se po tříletém pobytu stala jejich vlastnictvím.87
Počet československých příslušníků v Kanadě v polovině 20. let byl odhadován na 40–50
tisíc osob.88
c) Argentina
Omezení přistěhovalectví do USA kvótovými zákony vedlo vystěhovalce ke hledání nových destinací, které byly nalezeny zejména v Kanadě a Argentině. Značná část emigrantů se domnívala, že z Kanady nebo Latinské Ameriky se jim podaří dostat se nelegálně do USA.
MSP vidělo jako příčinu vystěhovalectví do Latinské Ameriky nezaměstnanost a agitaci
lodních společností. Vystěhovalci měli být před cestováním do Latinské Ameriky varováni,
neboť zdejší mzdy byly velmi nízké a nebylo možné počítat s hromadným umístěním dělníků.
Pracovní příležitosti byly především při manuálních pracích na stavbách. Lepší vyhlídky měli
řemeslníci s kapitálem, kteří pracovali samostatně.89
Koncem roku 1921 byl československý vystěhovalecký kontingent do USA pro fiskální
rok 1921–1922 vyčerpán a začal zvýšený zájem o Latinskou Ameriku. Z Hamburku odjely v lednu až září 1922 celkem 3 353 osoby. Soustřeďovaly se zde ve vystěhovalecké stanici Hambursko-americké linie.90 Na dopravě z Brém do Ameriky se podílely Severoněmecký Lloyd, United States Lines a White Star Line šestnácti parníky.91 Cena dopravy do Jižní Ameriky obnášela
13,5 libry šterlinků a zahrnovala vládní poplatky, tranzitní víza, desinfekci a sanitární poplatky,
jízdu železnicí Praha–Brémy a pětidenní stravné a nocleh v přístavu. Děti do dvou let neplatily,
od 2 do 10 let platily poloviční cenu, přes 10 let plnou cenu.
Žádný z československých zastupitelských úřadů ve státech Jižní a Střední Ameriky neradil k vystěhovalectví do těchto států, a proto chtělo MSP vystěhovalectví omezit.92 Nebylo
doporučováno především pro odlišné klimatické poměry, neznalost španělštiny či portugalštiny
a neexistenci potřebných mezistátních dohod.
Největšímu zájmu se mezi československými přistěhovalci do Latinské Ameriky těšila
Argentina, kam jich v prvních osmi měsících roku 1923 přijelo 4 535.93 Přitom na počátku
20. let to byly pouhé 133 osoby v roce 1920 a 216 osob v roce 1921.94
Vystěhovalecké oddělení MSP mnohokrát upozorňovalo na strasti a beznadějné vyhlídky
vystěhovalců, kteří hledali své budoucí štěstí v Argentině. Mnozí vystěhovalci, zvláště ze Slovenska, věřili líčení nesvědomitých vystěhovaleckých agentů, prodali své majetky pod cenou
a vydali se na dalekou cestu do Argentiny, kde je očekávalo rozčarování.95 Tiskové a informační oddělení MSP sdělovalo, že z Jižní a Střední Ameriky denně docházely srdcervoucí dopisy
československých vystěhovalců.
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Sprievodca slovenským zahraničím. Bratislava 2001, s. 134.
Československá emigrace, 1925, č. 2, s. 13.
NA, f. MSP, k. 3885, dopis MSP poslankyni F. Zemínové z 30. 8. 1922.
Tamtéž, k. 3803, dopis generálního konzulátu Hamburk MSP ze 7. 11. 1922.
Tamtéž, dopis konzulátu Brémy MSP z 3. 5. 1923.
Tamtéž, k. 3800, záznam MSP z 8. 12. 1922.
Jihoamerický Čechoslovák, 27. 9. 1923.
NA, f. MSP, k. 3895, dopis konzulátu Buenos Aires MSP z 21. 3. 1922.
Tamtéž, k. 3896, zpráva tiskového oddělení MSP z roku 1923.
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Také ministerstvo zahraničních věcí uvádělo, že podmínky pro naše zemědělce v Argentině nelze označit za příznivé. Příčinu vidělo v zásadním rozdílu mezi argentinským extenzivním hospodařením lišícím se od československého intenzivního hospodaření.96 Upozorňovalo
také na tamní nezaměstnanost. Přesto počet přistěhovalců do Argentiny rostl a vytvářel vážný
sociální problém. Podle československého konzulátu, „proudy vystěhovalců, které nemohou být
umístěny, jsou namnoze posílány nazdařbůh do vnitrozemí, kde jsou vydány všanc nečekanému
strádání a vykořisťování nesvědomitých jednotlivců“.97 Konzulát upozorňoval, že nemá prostředky na dopravu těchto emigrantů zpět do ČSR na státní útraty.
Před vystěhovalectvím do Argentiny varovaly i Lidové noviny. Argentinský přistěhovalecký úřad poskytoval přistěhovalcům ubytování a stravu po několik dní v přistěhovaleckém
domě, pokud ale nenašli práci byli vypovídání a ocitali se v kritickém postavení. Čechoslováci
nacházeli práci nesnadno vzhledem k neznalosti španělštiny a místních poměrů. Hospodářské
pozice zdejší československé kolonie byly slabé, ani zastupitelský úřad neměl možnost jim pomoci, ani je repatriovat zpět do ČSR.98
Byl předložen návrh na zřízení československé informační a zprostředkovatelské kanceláře v Buenos Aires, která měla československé přistěhovalectví podporovat. Účelem kanceláře
mělo být poskytování všeobecných informací, zvláště o pracovních nabídkách.99
V roce 1922 přijelo do Argentiny 3 500 přistěhovalců z ČSR, z velké části kvalifikovaných
dělníků bez rodin. Zaměstnavatelé však dávali přednost dělníkům španělským a italským, se kterými se mohli dohovořit. Proto československé spolky v Buenos Aires otevřely pro vystěhovalce jazykové kurzy.100
Ministerstvu sociální péče přicházely zoufalé dopisy od zejména slovenských vystěhovalců z Buenos Aires. V jednom z nich se uvádělo, že „jsme nevěděli, proč sem vlastně jedeme. Že
byste náš lid zdržovali, neboť tu jsou tisíce lidí bez práce, co by už nazpět chtěly odejít, ať sem
tak neutíkají, náš lid je tu ztracený.“101 Také argentinský konzulát v Praze varoval průmyslové
dělníky před stěhováním do Argentiny, a to vzhledem k nezaměstnanosti. Naopak projevil zájem
o zemědělské dělníky, kteří by zúrodňovali dosud ladem ležící půdu.102
Podle informací konzulátu bylo v roce 1923 v Argentině 10 tisíc Čechoslováků. Cílem mnoha přistěhovalců bylo dostat se přes Argentinu do USA, což ale před uplynutím prvního roku nebylo reálné. Nejvíce pracovních příležitostí bylo pro nekvalifikované, zejména zemědělské dělníky. Půdu bylo možno získat koupí od soukromých majitelů nebo kolonizačních společností.103
Na rozdíl od Buenos Aires byly velmi dobré finanční poměry krajanů, kteří se usadili
v severoargentinské provincii Chaco v Presidencia Roque Sáenz Peňa. První Češi se zde usadili již před první světovou válkou. Většina krajanů přišla po skončení války. Někteří přijížděli na
sezónní práce, nejlépe již v lednu, kdy započaly práce s okopáváním bavlny a poté v březnu–dubnu započaly bavlníkové žně. Při sbírání bavlny bylo zapotřebí velkého množství lidí a žně trvaly až do července, kdy se začaly pozemky orat. Cena pozemků v Chacu závisela na vzdálenosti, stavu a velikosti. Jednotlivec mohl získat 100 ha půdy. Provozování zemědělství bylo velmi
výhodné, i když bavlna byla napadána mnoha škůdci, housenkami a kobylkami, které bylo nut96

Tamtéž, dopis MZV MSP z 20. 1. 10923.
Tamtéž, dopis konzulátu Buenos Aires MZV z 31. 1. 1923.
98 Lidové noviny, 2. 3. 1923.
99 NA, f. MSP, k. 3896, dopis vyslanectví Buenos Aires MZV z 22. 5. 1923.
100 Tamtéž, dopis konzulátu Buenos Aires MSP z 22. 5. 1923.
101 Tamtéž, dopis slovenských vystěhovalců z Buenos Aires MSP z 1. 7. 1923.
102 Tamtéž, dopis MSP ČTK z 3. 9. 1923.
103 Tamtéž, dopis konzulátu Buenos Aires MSP z 6. 8. 1923.
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no hubit. Také úroda a cena bavlny nebyly stálé. Zdejší zemědělci pěstovali též len, podzemnici olejnou, kukuřici a slunečnice. Pšenici se zde nedařilo. Zemědělské produkty se prodávaly
poměrně nevýhodně místním obchodníkům, neboť cesty do měst byly, zejména v době dešťů,
špatné. Zdejší krajané byli sdružení ve Spolku Čechoslováků, který vlastnil dům, kde se konaly
schůze a zábavy.104
V říjnu 1923 si stěžovali 24 Slováci na dopravu italskou plavební společností, která s nimi
údajně zacházela jako s dobytkem. Lepší poměry nebyly ani v imigrantském hotelu v Buenos
Aires. Práci v pralese vydrželi jen měsíc, neboť nedostali zaplaceno. Vrátili se zpět do Buenos
Aires, kde nemohli najít práci, živili se odpadky a spali venku. Uváděli, že chodí hladoví, špinaví, otrhaní a zoufalí a nikdo se o ně nestará: „Nechtěli jsme věřit, když nám naše slavné
ministerstvo nezaslalo, ještě pokud jsme byli doma, výstrahu a poučení o zdejších poměrech, jak
jsou těžké pro náš lid.“105 Poukazovali také na nezdravé a nesnesitelné tropické klima: „Tak jak
se hnali naši lidé sem, tak mnohem rychleji jdou a půjdou odtud.“
Česká emigrantka psala MSP, že v Argentině nemohla „tam být živa ani umříti v takové
hrozné bídě“ a ptala se proč vláda nezakročí a „nechá ten národ tak hrozně trápit“.106 Pracovala v pralese, kde nedostali zaplaceno, poté sklízela cukrovou třtinu, kde opět neobdrželi plat.
Vrátili se do Buenos Aires hladoví a bez peněz a přístřeší.
Na tyto dopisy reagoval časopis Jihoamerický Čechoslovák obviněním ministerstva sociální péče, že právě ono tyto dopisy zpracovává: „Z těchto tendenčních zpráv, které se v československých listech z vyššího rozkazu systematicky uveřejňují, je zřejmé, že naše úřady snaží se
za každou cenu postrašit lid před vystěhováním se do ciziny.“107 Časopis obvinil vystěhovalce,
že „nehledají stálé práce, stěhují se z místa na místo, kde ztrácí ohromnou část výdělku“.108
Obvinil MSP z propagandy proti emigraci do Argentiny: „Zprávy z kořene vylhané a tendenční,
užívají systematicky jmen osob, v mnohých případech nikdy neexistujících, jak se nám podařilo zjistit. Urážejí přímo celou československou kolonii líčením hrůzy, kterou prodělali krajané
ani neexistující. Lidé štítící se práce, hledající jen dobrodružství a povalečský život. Skládání
fingovaných analfabetických dopisů proti Argentině.“109
Útoky Jihoamerického Čechoslováka byly odsuzovány nejen MSP, ale i řadou Čechů
v Buenos Aires: „Dělnický lid tento časopis bojkotuje, poněvadž je řízen lidmi čistě obchodními
a poměrů zdejších neznalými.“110 MSP zdůraznilo, že jeho zpráva se zakládá na autentických
dopisech, jejichž originály jsou uloženy ve spisech, takže nejde o falzifikáty a lži.111 MSP
požádalo konzulát v Buenos Aires, aby podobné útoky na ústřední úřady se neopakovaly.112
Jihoamerický Čechoslovák však pokračoval ve své polemice. Československé spolky
v Buenos Aires se usnesly podat MSP nejostřejší protest proti štvavé propagandě, kterou údajně
zahájilo proti Argentině: „Svým nehorázným a naivním líčením hrůz, které podle uveřejněných
lživých zpráv museli prodělat krajané, v mnohých případech ani neexistující, staví slovutné
ministerstvo československou kolonii do trapné situace. Protestujeme proti zmíněnému způsobu
propagandy, vedené proti zdejší republice.“113
104 Tamtéž,

dopis jednatele spolku v Sáenz Peňa MSP z 15. 8. 1923.
Tamtéž, dopis slovenských vystěhovalců z Buenos Aires MSP z října 1923.
106 Tamtéž, dopis Anny Minaříkové z Blatničky MSP z 30. 1. 1924.
107 Jihoamerický Čechoslovák, 2, č. 9, 28. 2. 1924, s. 2.
108 Tamtéž, č. 15, 10. 4. 1924, s. 2.
109 Tamtéž, s. 1.
110 NA, f. MSP, k. 3896, dopis z Buenos Aires MSP z 10. 5. 1924.
111 Tamtéž, dopis MSP redakci časopisu 28. říjen z 12. 5. 1924. Dopisy se dodnes nachází v kartonu 3896.
112 Tamtéž, dopis MSP konzulátu Buenos Aires z 3. 6. 1924.
113 Jihoamerický Čechoslovák, 2, č. 23, 5. 6. 1924, s. 4.
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V následujícím čísle obvinil časopis ministerstvo sociální péče, že „upadlo ve velký a nenapravitelný omyl, odvolávati se na dopisy krajanů…Mezi novými přistěhovalci bylo velké procento dobrodruhů, kteří se štítili jakékoliv práce a kteří jsou autory těchto dopisů.“114 Pozitivně
hodnotil přistěhovalectví do provincie Chaco, neboť „kdo přijde je pánem a může obsadit pozemek bez povolení“.115 Doporučoval novým kolonistům, aby nejprve přijali práci na nějaké usedlosti k nabytí zkušenosti. K vedení samostatného hospodářství bylo zapotřebí velkých výdajů na
zakoupení páru tažných volů, pluhu a bran. Půdu neorali příliš hluboko, hlavní potíž představovaly kobylky. Krajané vlastnili v Chacu 25–30 ha, přičemž z 1 ha sklidili 1–1,5 tuny bavlny. Za
jednu tunu získali 480–520 pesos. Při těchto cenách bavlny získali kolonisté slušný kapitál. Několik továren na čištění bavlny bylo ve městě Presidencia Roque Sáenz Peňa, kde byl také československý spolkový dům Slavie. V Buenos Aires pak působily Československý klub, TJ Sokol a Československé národní sdružení.
Vystěhovalectví do Argentiny vyžadovalo především emigranty s kapitálem a odbornými
znalostmi. Vystěhovalec z Buenos Aires psal MSP: „Radím též každému, kdo není zručný řemeslník od skla, dřeva a železa, ať zůstane tam, kde je. …zbývá jediná kolonie volná v Chaco,
kde je pro našince země tropická a pro každého ne snesitelná a jinde se nedá podnikat v hospodářství, které by vyžadovalo přinejmenším 50–70 tisíc Kč, a to pouze na nájem. Dělník bez
řemesla a řeči stěží najde obstojnou práci, aby mohl trochu slušně žít, a proto tři čtvrtiny našeho lidu zde toužebně čeká na okamžik, kdy se budou moci dostat do Spojených států.“116
Na pokračující kampaň Jihoamerického Čechoslováka, který psal o „výstřelcích neschopného úřednictva“ a „řádění tiskového referenta“117 reagovalo MSP v dopisu konzulátu
v Buenos Aires žádostí, „aby funkcionářům spolků v Buenos Aires bylo vysloveno politování,
že se mohli snížiti k projevu tak neslušnému a nerozumnému. Na takové projevy ministerstvo
sociální péče nemůže vůbec reagovat.“118
Poměrům v Argentině se věnoval i německý tisk. Hamburger Fremdenblatt psal o bídě, do
které upadají vystěhovalci do Jižní Ameriky, kteří tam nemají zajištěnu existenci. Totéž, podle
listu, platilo o Střední Americe, kam odcházeli vystěhovalci s cílem dostat se do USA.119
V Chacu zdejší krajané byli roztroušeni jako zemědělci ve vzdálenosti až 80 km od města
Presidencia Roque Sáenz Peňa. Žilo zde asi 200 rodin z jižní Moravy, Slovenska, ale i Slováků
z Balkánu.120
V Argentině působila řada kolonizační společností, které nabízely možnosti usídlení např.
v kolonii Dora, o které byly zprávy příznivé i nepříznivé.121 Kolonii Dora propagoval K. Svoboda v českém časopise Jihoamerický Čechoslovák. Kolonisté měli zaplatit první splátku, i když
pozemky ležely ve vysoké poloze a nešlo je zavodnit. Přitom krajan Svoboda tvrdil, že tato půda
je nejlepší. Celou záležitost označila Masarykova akademie práce (MAP) jako podvod firmy Agrelo a darebáctví krajanů Svobody a Kučery.122 O podvádění československých vystěhovalců v Argentině psaly i československé časopisy, např. Pozor.123 Duch času psal o zločinných machinacích
114 Tamtéž,
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116 NA, f. MSP, k. 3896, dopis B. B. z Buenos Aires MSP z 13. 7. 1924.
117 Jihoamerický Čechoslovák, 2, č. 28, 17. 7. 1924, s. 1.
118 NA, f. MSP, k. 3896, dopis MSP konzulátu Buenos Aires.
119 Hamburger Fremdenblatt, 22. 12. 1925.
120 NA, f. MSP, k. 3896, zpráva K. Svobody o hospodářských poměrech v Chacu.
121 Tamtéž, dopis konzulátu Buenos Aires MSP z 9. 11. 1925.
122 Tamtéž, dopis MAP MSP z 24. 4. 1926.
123 Pozor, 24. 4. 1926.
115 Tamtéž,
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ziskuchtivých soukromníků.124 Také Slovenský denník uváděl, že redaktor Svoboda prováděl hlučnou propagandu k oklamání kolonistů ve svém časopisu Jihoamerický Čechoslovák, který prosazoval co největší příliv přistěhovalců z ČSR.125
Naopak společnost International v Buenos Aires varovala ženaté vystěhovalce s rodinami,
aby do Argentiny nejezdili, a to vzhledem k velké konkurenci Španělů a Italů. Stěhovat se neměli ani lidé starší čtyřiceti let. Příležitost byla pro námezdní dělníky v továrnách na mražené
maso a konzervy, na stavbách, železničních tratích, cestách, v naftovém průmyslu, vápenkách
a při těžbě mramoru. Vyžadovala se ale znalost španělštiny. Volné pozemky se nacházely ještě
daleko od železničních tratí, nutný byl ale kapitál.126
Čechoslováci žili v Argentině v počtu 10–11 tisíc, zejména v Buenos Aires, kde měli Československý klub, TJ Sokol a Československé národní sdružení. Dále v provincii Chaco, kde již
v roce 1912 vzniklo město Presidencia Roque Sáenz Peňa. Další Čechoslováci žili v lokalitách
Rosario, Berisso, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Veronika, Tafi Viejo a Dora (v provincii Santiago del Estero). 55 % krajanů pocházelo z Moravy, 40 % ze Slovenska a 5 % z Čech. Moravané, kteří byli považování za nejstabilnější prvek, pocházeli z Ostravska a zejména Moravského Slovácka. V polovině 20. let 20. století přicházelo každý měsíc sto krajanů.127
Týdeník Jihoamerický Čechoslovák, který byl založen v roce 1923, se v roce 1925 přejmenoval na Jihoameričan. Redaktorem a vydavatelem byl Karel Svoboda, úředník hypoteční
banky v Buenos Aires, bývalý kapitán československých legií v Rusku. Náklad časopisu činil tři
tisíce exemplářů.128
d) Brazílie
Na druhém místě v počtu československých přistěhovalců do Latinské Ameriky byla Brazílie, kam v roce 1923 přijelo 539 Čechoslováků, což bylo více než v předchozím roce 1922
(307). ČSR byla v r. 1923 na 17. místě přistěhovalců do Brazílie (v roce 1922 na 14. místě). Čechoslováci připlouvali především do přístavů Santos a Rio de Janeiro.129
Do Brazílie přicházelo mnoho přistěhovalců, zvláště Slováků, s nadějí, že se snadno dostanou do USA. Mnoho Slováků bylo přemluveno agenty lodních společností, kteří Brazílii líčili jako eldorádo, kde je již řada jejich krajanů a kde se snadno dají vydělat peníze.
K opatření cestovního pasu brazilským vízem bylo třeba předložit vysvědčení zachovalosti s doložkou, že v posledních pěti letech uchazeč nebyl trestán, nutné bylo lékařské vysvědčení, očkovací vysvědčení a oddací list. Cesta do Brazílie stála deset tisíc německých marek.130
K imigraci byly vhodné především jižní státy Spojených států brazilských, a to Sao Păulo,
Paraná, Santa Catharina a Rio Grande do Sul. Ve státě Săo Paulo favorizovali systém osadníků
na kávových plantážích. Tito kolónové se po několika letech osamostatnili, a tak vznikaly nové
pracovní příležitosti na velkých kávových plantážích. Kolonistům, kteří byli ochotni podepsat
pracovní kontrakt na jeden rok, byl stát Săo Paulo ochoten zaplatit cestu.131
124 Duch

času, 27. 4. 1926.
denník, 30. 4. 1926.
126 NA, f. MSP, k. 3896, dopis Internationale Buenos Aires MSP z 9. 5. 1926.
127 O slovenském vystěhovalectví do Argentiny blíže Sprievodca slovenským zahraničím, c. d., s. 10–12 a zejména
BOTÍK, J.: Slováci v argentinském Chacu, Bratislava 2002.
128 NA, f. MSP, l. 3896, dopis konzulátu Buenos Aires MSP z 22. 6. 1925.
129 Tamtéž, k. 3858, výroční zpráva o vystěhovalectví za rok 1923.
130 Tamtéž, k. 3895, dopis konzulátu Brémy MSP z 23. 5. 1922.
131 Tamtéž, dopis vyslanectví Rio de Janeiro MSP z 4. 4. 1922.
125 Slovenský
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Přístup do Brazílie mohl být zakázán cizincům, kteří byli vypovězeni z jiného státu, představovali nebezpečí veřejnému pořádku, byli odsouzeni brazilskými soudy, dále invalidům, prostitutkám a osobám starším 60 let. Federální vláda byla brazilským kongresem zmocněna hradit
náklady přistěhovalectví rolníkům.132
Přidělená půda vyžadovala dlouhodobou přípravnou práci. Půda byla porostlá pralesy,
kácení stromů a dobývání pařezů bylo spojeno s nadlidským úsilím. Cesta k nejbližšímu trhu
trvala často celé týdny, proto museli prodávat svou produkci místním obchodníkům za třetinu
skutečné ceny.133
Do Brazílie přibylo v letech 1920–1924 celkem 1 769 československých přistěhovalců. Jen
do státu Săo Paulo přibylo v roce 1924 celkem 488 Čechoslováků. Další kolonie byly ve státech
Paraná a Rio Grande do Sul. V Săo Paulo existoval od roku 1895 spolek Slavia, v Pôrto Alegre
Československý spolek. Oba spolky byly vybaveny československým ministerstvem školství
a národní osvěty (MŠANO) putovními knihovnami a pořádaly jazykové kurzy.134 Další spolky
byly Slovan v Boa Vista a Hospodářský spolek Přemysl v Jaguarăo ve státě Rio Grande do
Sul.135
V Brazílii žilo celkem devět tisíc Čechů a Slováků. V polovině 20. let se zde usadili také
Slováci ze slovenských osad v Bulharsku, Rumunsku a Jugoslávii.136
e) Uruguay
Kolonie československých přistěhovalců v Uruguayi byla na počátku 20. let 20. století
dosti malá a žádný český spolek zde neexistoval.137 Pro československého vystěhovalce zde byly minimální možnosti. Imigranti měli právo po určitou dobu pobývat v přistěhovaleckém hotelu, ale po utracení finančních prostředků opouštěli zemi, neboť se jim nabízela jen práce pasáka
dobytka. Vláda kolonizaci cizinců nepodporovala a k zakoupení půdy byl nezbytný značný kapitál.138 Přitom venkov byl téměř liduprázdný a statisíce hektarů půdy, které patřily několika
velkostatkářům, ležely ladem jako pastviny pro dobytek.139
V roce 1924 obdržel prezident T. G. Masaryk dopis od vystěhovalce usazeného v brazilském státě Rio Grande do Sul Karla Gayera, který navrhoval zřízení československé kolonie
v Uruguayi.140 Na tento návrh reagovalo MSP sdělením, že o vystěhovalectví do Uruguaye
není téměř žádný zájem a že zjednávat osadníky pro cizinu se dle vystěhovaleckého zákona
zakazuje.141
O založení vzorné československé zemědělské kolonie 67 km od Montevidea s 1 660 ha
pro 40–50 rodin usiloval také honorární konzul v Montevideu Jan Sykáček.142 Uváděl, že uruguayská vláda se chová vůči emigraci velmi liberálně. Připomínal, že někteří krajané sem přijížděli jen za tím účelem, aby se snadněji dostali do USA.143
132 Tamtéž,

dopis vyslanectví Rio de janeiro MSP z 20. 1. 1923.
dopis vyslanectví Rio de Janeiro MSP z 14. 6. 1922.
134 Tribuna, 30. 1. 1925.
135 NA, f. MSP, k 3895, dopis vyslanectví Rio de Janeiro MZV z 14. 1. 1922.
136 Sprievodca slovenským zahraničím. c. d., s. 41.
137 NA, f. MSP, k. 3897, dopis konzulátu Montevideo MSP z 23. 9. 1922.
138 Tamtéž, dopis konzulátu Montevideo MSP z 23. 11. 1922.
139 Tamtéž, dopis konzulátu Montevideo MSP z 31. 3. 1923.
140 Tamtéž, dopis K. Gayera prezidentu ČSR z 22. 2. 1924.
141 Tamtéž, dopis MSP K. Gayerovi z 4. 9. 1924.
142 Tamtéž, k. 3886, dopis J. Sykáčka MSP z 20. 9. 1924.
143 Tamtéž, k. 3897, přednáška J. Sykáčka. Blíže VASILJEV, I.: K pokusům…, c. d., s. 94–95.
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Pro většinu československých přistěhovalců byla Uruguay průchozím státem. Přicházeli
sem po neúspěšných pokusech v Argentině a Brazílii nebo s cílem dostat se do USA. Pracovní
možnosti byly pouze ve stavebnictví a řada Slováků posílala domů pravidelně poukázky. Zemědělští dělníci zde neměli valné pole působnosti, ale díky pozemkové reformě bylo možné získat
půdu parcelovaných velkostatků, kterou mohli imigranti splatit za pět až osm let. Podle konzulátu, „kdo naříká je buď lenoch, nebo práci nehledá“.144
Kolonista musel mít 15 % kupní ceny pozemku, zbytek mu poskytla jako úvěr banka. Na
deset let byli osvobozeni od pozemkové daně, převodních tax a poplatků. Získané statky nesměli
po dobu pěti let prodat nebo zadlužit. Úvěr museli splatit do třiceti let v šedesáti pololetních
splátkách. Cena pozemků v okolí hlavního města činila tisíc pesos za hektar, ve vzdálenosti 100 km
jen 150–200 pesos, přičemž peso mělo hodnotu 32 Kč. Vyhlídky měli jen kapitálově silní jedinci, neboť statek 30 ha stál 150 tisíc Kč, z toho 22 500 Kč bylo splatných při podpisu. Kromě
toho byl nezbytný kapitál na opatření živého a mrtvého inventáře a výživu do prvních žní.145
Pozemek bylo nutno ohradit. Obytné budovy stavěli z vypálených nebo surových cihel.
Příležitosti v průmyslu byly omezené. Řada Čechoslováků pracovala v továrně na zpracování masa, někteří v pivovarech nebo ve stavebnictví.146 Od roku 1926 působil v Uruguayi Československý kroužek, který měl 200 členů.147
f) ostatní Jižní Amerika
Ve Venezuele byli hledáni zvláště sluhové, kuchařky, chůvy, panské a komorníci, ale i kvalifikovaní dělníci, zejména truhláři a zedníci.148 Náklady na stravu činily pro svobodného 20 dolarů měsíčně, ženatého bezdětného 40 dolarů a ženatého s dítětem 150 USD.149
Vyhlídky neměli vystěhovalci ani v Peru, kde zemědělští dělníci nemohli soutěžit s čínskými a japonskými přistěhovalci, kteří se spokojili s malými mzdami, neboť žili velmi
skromně.150 Peruánský generální komisař pro přistěhovalectví ale uzavíral smlouvy o kolonizací určitých oblastí, přičemž kolonista obdržel 10 ha půdy, zdarma transport z Limy do hor,
stravné po dobu šest měsíců, inventář a osivo, které refundoval poté, jakmile mu to dovolil
výnos.151 V Chile byla nezbytná znalost španělštiny, ale dle konzulátu „není radno na přistěhovalectví do Chile pomýšlet.“152
g) Střední Amerika
Mexiko přijímalo v první polovině 20. let 20. století všechny kolonisty, zvláště kvalifikované řemeslníky – mechaniky, automechaniky, strojníky, sazeče, zlatníky, truhláře, čalouníky,
krejčí, tkalce, železniční dělníky, švadleny a modistky.153 Generální konzulát důrazně varoval
všechny, kdo by se chtěli usadit v Mexiku a neměli dostatek finančních prostředků a neovláda144 Tamtéž,

dopis konzulátu Montevideo MSP z 25.4. 1925.
informace MSP z 5. 6. 1925.
146 Tamtéž, dopis konzulátu Montevideo MSP z 28. 6. 1926.
147 Sprievodca slovenským zahraničím. Bratislava 2001, s. 335.
148 NA, f. MSP, k . 3897, dopis Compagnie Générale Transatlantique (CGT) MSP z 3. 3. 1922.
149 Tamtéž, dopis generálního konzulátu Mexiko MSP z 6. 8. 1924.
150 Tamtéž, informace MSP z 3. 7. 1925.
151 Tamtéž, dopis konzulátu Santiago de Chile MZV z 24. 8. 1926.
152 Tamtéž, dopis konzulátu Buenos Aires MSP z 26. 6. 1924.
153 Tamtéž, dopis GGT MSP z 4. 4. 1922.
145 Tamtéž,
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li španělštinu. Zejména varoval před emigrací nekvalifikovaných dělníků.154 Upozorňoval také
na nepřátelský vztah místního obyvatelstva vůči všem cizincům.155 Rovněž mexické úřady
nevycházely novým přistěhovalcům valně vstříc a nepřidělovaly jim kvalitní půdu.156
Do Mexika přicházelo mnoho přistěhovalců, zvláště Slováků, kteří se domnívali, že se dostanou přes hranice do USA. Po Slovensku se potulovali agenti, kteří lidem namlouvali, že se do
USA dostanou přes Mexiko, a vylákali z nich obnosy, za které by mohli jet do Ameriky II. třídou
dvakrát. Takto zlákaní lidé přecházeli s agentem tajně československé hranice do Německa. Jen
v roce 1923 přišlo do Mexika 200–250 takových přistěhovalců. Vízum do Mexika si obstarávali u mexických honorárních konzulů v Německu, Rakousku a Maďarsku.157 Podle československého generálního konzulátu, „je skutečně bolestný pohled na poctivé přistěhovalce, kteří na
Slovensku padli do rukou nějakému agentovi, jenž jim sliboval, že z Mexika se dostanou snadno do USA a v důvěře vydali poslední peníz“.158
MSP žádalo pasové úřady, aby každého vystěhovalce ucházejícího se o cestovní pas do Mexika protokolárně varovaly. Legální cestou se mohli vystěhovalci dostat z Mexika do USA teprve po pětiletém pobytu.159 Vyhlídky pro samostatné zemědělce byly velmi nepříznivé, ani zemědělští dělníci neměli vyhlídek, neboť domorodí dělníci nabízeli svou práci za nízkou mzdu.160
Do Guatemaly přicházelo v úvahu vystěhovalectví zemědělců, kteří ale naráželi na vzdálenost trhů. Úspěšní mohli být jen kapitálově silní emigranti, a proto MSP varovalo každého, kdo
neměl předem zajištěné místo.161
V roce 1925 se pokusil o kolonizaci západoguatemalské vysočiny majitel realitní kanceláře v Praze František Krupka. Zveřejnil inzeráty v denním tisku, načež obdržel velký počet
nabídek, na něž, po zákazu další činnosti MSP, již neodpověděl. Každá rodina měla obdržet 2–5
ha prvotřídní půdy. Z každé sklizně měl přistěhovalec dát plantážníkovi polovinu veškeré produkce. Mimo obdělávání přidělené půdy mohl každý dospělý člen rodiny pracovat u plantážníka
za denní mzdu 0,5 USD. Na inzeráty došlo 898 nabídek pracovních sil. V Guatemale měli zájem
jen o opravdové zemědělce. Zakázán byl vstup komunistů a uvědomělých sociálních demokratů. Podle jiného projektu guatemalská vláda měla přidělit kolonizační společnosti 4 500 ha půdy pro zřízení kolonie. Každý kolonista měl získat vlastní farmu po pěti letech práce u farmáře
nebo se mohl zakoupit po jednoleté zkušební době na některé farmě.162
Již v roce 1924 uzavřeli s guatemalskou vládou smlouvu o pronajímání dělníků na čtyři
roky a jejich kolonizaci v departementu Santa Rosa pp. Martins a Zrnovský. Žádost Zrnovského u MSP o povolení najímání zájemců z ČSR ale byla zamítnuta.163
Do Panamy byl zastaven příchod vystěhovalců, kteří neměli k dispozici nejméně 30 USD
a neměli zajištěnou práci.164 Americký občan českého původu G. U. Putchek doporučoval zřízení české osady v blízkosti řek Pequeňo, Gatuncillo nebo Boquerou. Koupě půdy měla být realizována sdružením krajanů.165 V Panamě vlastnil rolník a zahradník František Hrdlička velkou
154 Tamtéž,
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156 Tamtéž, dopis generálního konzulátu Mexiko MSP z 19. 11. 1922.
157 Tamtéž, k. 3797, dopis generálního konzulátu Mexiko MZV z 12. 4. 1924.
158 Tamtéž, dopis generálního konzulátu Mexiko MSP ze 3. 10. 1923.
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162 Tamtéž, dopis Policejního ředitelství Praha MSP z 29. 1. 1926.
163 VASILJEV, I.: K pokusům…, c. d., s. 95.
164 NA, f. MSP, k. 3897, dopis Compagnie Générale Transatlantique MSP z 21. 2. 1922.
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farmu a na přání panamské vlády hodlal kolonizovat československé nemajetné přistěhovalce.166 V Panamě hlava rodiny mohla pronajmout 10 ha půdy, svobodný 5 ha.167
Pro evropské zemědělce se hodily pouze výše položené kraje Panamy. Zemědělské práce
byly pro přistěhovalce velmi vysilující, protože přidělená půda byla porostlá pralesem. Kolonisté obvykle neznali tropické způsoby hospodaření a zřídka mohli sklizeň vhodně zpeněžit, neboť
dále od pobřeží byl odbyt nesnadný. Pěstování banánů se nehodilo pro Evropany, poněvadž se
dařilo jen ve vlhkých nížinách. Přijetím úvěru se kolonisté stali natrvalo závislí na místních bankách. MSP stěhování do Panamy nedoporučovalo, neboť vystěhovalci by se v tamním tropickém
podnebí vydávali v nebezpečí ztráty zdraví a způsobilosti k práci. Panamské obyvatelstvo bylo
vůči cizincům nepřátelské. Kdo chtěl získat panamské vízum, musel předložit pracovní smlouvu, pas, lékařské osvědčení a vysvědčení zachovalosti. Do Panamy se nesměli stěhovat žebráci,
cikáni, anarchisté, šílenci, zločinci, uprchlíci, dobrodruzi a nemocní. Panamské vízum uděloval
generální konzulát Kolumbie v Praze.168
Také pokud šlo o vystěhovalectví do Kostariky varovalo MSP občany, aby se nestěhovali
bez pracovní smlouvy, neboť by se vydávali nezaměstnanosti. Do Kostariky se nesměly stěhovat osoby šílené, slabomyslné, slepé, prostitutky, alkoholici, narkomani, cikáni, nemocní, zločinci a anarchisté.169
Nezodpovědní agenti lákali emigranty také na Kubu, kde nebyly pro přistěhovalce žádné
vyhlídky. Evropský imigrant nemohl soutěžit s levnou pracovní silou z řad černochů a Číňanů.
Dostat se do USA před uplynutím dvouletého pobytu na Kubě bylo vyloučené. Podloudní přistěhovalci, kteří byli dopadeni americkými úřady, byli deportováni do své vlasti.170 Imigranti se
snažili dostat do USA jako členové lodních posádek. Na břeh je vysadili v Bostonu, Filadelfii či
Baltimore. Pašování osob stálo 150–300 USD, z toho polovinu museli zaplatit dopředu.171
Severoameričtí Slováci upozorňovali na hrozný stav slovenských vystěhovalců v Latinské
Americe: „je to skutečné peklo, člověku se srdce svírá“.172 Okresní sbor Slovenské ligy (SL)
v Clevelandu (Ohio) požadoval v dopisu československé vládě, aby ČSR přestala vydávat pasy
do Jižní Ameriky, potrestala vystěhovalecké agenty a dopravila vystěhovalce zpět na Slovensko.173 Podle československého konzulátu v Buenos Aires, údaje Slovenské ligy spočívaly na
přehnaných a nesprávných zprávách, žádný z bodů memoranda prý neměl podklad.174 Československé vyslanectví v Rio de Janeiro upozorňovalo, že vždy varovalo před stěhováním do Brazílie, neboť naděje na založení lepší existence byly pramalé vzhledem k růstu ceny půdy. Průmysloví dělníci nemohli nalézt práci pro poměrně nízké mzdy. Dalšími komplikacemi byla
neznalost jazyka a velké klimatické rozdíly.175 Konzulát v Buenos Aires nedoporučoval omezení vystavování pasů do Argentiny ženám cestujícím individuálně.176
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h) Francie
Omezení přistěhovalectví do USA vedlo k hledání nových přistěhovaleckých destinací i na
evropském kontinentu. Největší možnosti přistěhovalectví byly ve Francii, která po první světové válce potřebovala mnoho pracovních sil na poválečnou rekonstrukci. Podle přednosty Zemského ústředního úřadu práce v Praze Karla Komínka byla Francie jediný stát, kde bylo možné
umístit část přebytku zemědělského dělnictva ze Slovenska: „To potrvá tak dlouho, pokud zůstane zavřena Amerika a pokud se nezmění poměry v Rusku, které se stane jednou útočištěm
všech našich příslušníků, i inteligence, kteří by museli hledat zaměstnání mimo svůj stát.“177
Československé vystěhovalectví do Francie se opíralo o mezinárodní smlouvu, která byla
podepsána oběma státy na počátku roku 1920. V dohodě byl zakotven návrh na stejnou mzdu
jakou měli domácí francouzští dělníci, stejná ochrana a dohled na dodržování smlouvy. Francouzská administrativa měla v Praze svého zástupce, který měl právo odmítnout nebo přijmout
najaté osoby a v zastoupení francouzských podnikatelů podepisovat všechny smlouvy.
K prvním pokusům o hromadné najímání dělnictva do Francie došlo již v průběhu roku
1920. Koncem roku 1921 se dostavili do Prahy zástupci francouzského ministerstva práce, aby
vyjednali postup dalšího najímání, zejména stavebních dělníků pro restauraci zpustošených území. Z 805 osob, které přišly do Francie v roce 1922, bylo 694 dělníků stavebních oborů. V roce
1923 bylo ve Francii umístěno 909 Čechoslováků, z toho 538 horníků a 132 stavbařů. K velkému rozmachu československého vystěhovalectví došlo v roce 1924, kdy do Francie přišlo 4 381
dělníků, z toho 1 887 horníků, 1 628 kovodělníků a 529 cukrovarníků.178
Najímáni zemědělského dělnictva prováděl od roku 1923 za řízení ministerstva zemědělství Slovenský úřad práce pro zemědělské dělnictvo v Bratislavě, a to výlučně ze Slovenska.
Hned v roce 1923 bylo do Francie odesláno 3 137 dělníků, v roce 1924 již 5 551 osob. Tak jen
v jediném roce 1924 odešli do Francie celkem 9 932 dělníci. Rodinných příslušníků bylo málo,
jen 412. Kromě toho řada francouzských firem získávala pracovní síly z ČSR soukromou cestou přímo.
Najatí dělníci pocházeli ze všech zemí ČSR. V roce 1923 to bylo 667 z Čech, 6 z Moravy
a 263 ze Slovenska, v roce 1924 vedle 1 796 dělníků z Čech, již 997 z Moravy a Slezska, 1 250
ze Slovenska a 338 z Podkarpatské Rusi.179
Dělníci, kteří byli přítomným lékařem uznání způsobilými, podepsali pracovní smlouvu.
Pasové úřady jim vydaly cestovní pas během dvou dní. Poté byly stanoveny termíny odjezdu
a dělníkům vyplaceny diety. Transporty byly připojeny k polským transportům nebo byly vypraveny jako zvláštní vlak přes Německo do Štrasburku, zemědělští dělníci z Bratislavy přes
Rakousko a Švýcarsko. Všechny transporty směřovaly do shromažďovacího střediska v Toulu,
kde dělníci obdrželi francouzské legitimace, tzv. carte d´identité. Druhý den je odvezli do míst
pracovního určení.
Průmysloví dělníci byli více soustředěni, tvořili celé československé kolonie. Ubytování
bylo většinou hromadné v prostorných ložnicích se společnými jídelnami a umývárnami. Průmysloví dělníci byli téměř výhradně muži, zemědělské dělníky tvořili muži i ženy.
Pracovní smlouvy zemědělských dělníků se uzavíraly od 6 do 12 měsíců. Výše úspor závisela na tom, jak který dělník holdoval alkoholu. Francouzská strava byla výživnější, obsahovala více masa, sýra, zeleniny a vína. Sociální zákonodárství nebylo tak pokročilé jako v ČSR,
177 KOMÍNEK,

K.: Československé vystěhovalectví do Francie. In: Sociální revue, 6, 1925, s. 92.
s. 93–94.
179 Tamtéž, s. 95.
178 Tamtéž,
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osmihodinová pracovní doba platila jen v některých odvětvích, např. v hornictví. Srážky na penzijní a nemocenské pojištění činily 6 % mzdy.
Dělníci, kteří se zúčastnili cukrovarnické kampaně v roce 1924 (530 osob), se vrátili spokojeni, protože za krátkou dobu uspořili 1 000–2 500 Kč. Po skončení kampaně byli dopraveni
na náklad zaměstnavatelů zpět do ČSR.180
Vystěhovalci z ČSR působili ve všech departementech, zvláště v okolí Paříže a na severní
hranici s Belgií a Německem, kde byly dvě třetiny všech československých přistěhovalců.181
V polovině 20. let 20. století byla ve Francii již rozvinutá síť krajanských spolků. Vedle Ústřední rady československých sdružení ve Francii to byly v Paříži Sdružení bývalých československých dobrovolníků ve Francii, Sokol Paříž, Československý dělnický spolek Rovnost a Spolek
československých zahradníků, dále spolek Havlíček v Mericourt sours Lens (departement Pasde-Calais), Komenský v Merlebachu (dep. Moselle), Vlast ve Strasbourgu, Československý
podpůrný a vzdělávací spolek v Barlin (dep. Nord), Československý vystěhovalec ve Fonquieres-les-Lens (dep. Pas-de-Calais), Československý vzájemný podpůrný spolek v Remeši (dep.
Marne), Pokrok v Lens (dep. Pas-de-Calais), Beseda ve Vandin le Vieil (dep. Pas-de-Calais),
Československý přítel v Montigny en Gohelle (dep. Pas-de-Calais) a Vzdělávací spolek J. A.
Komenský v L’Hôpital (dep. Moselle).182
Českoslovenští zemědělci nacházeli ve Francii snadnou práci, ale za podmínek, které často neodpovídaly jejich kulturním požadavkům (byt, strava) a pracovním zvyklostem (dlouhá
pracovní doba). Zdržovali se ve Francii většinou pouze přechodně, aby se po dvouletém pobytu
vrátili do vlasti.183 Za prací do Francie odcházeli především mladí muži od 20 do 29 let.184
Postavení československých dělníků ve Francii nebylo záviděníhodné. Společnost francouzsko-československá upozorňovala, že nemocenské pojištění není na takové úrovni jako
v ČSR a že dělníci byli často vydáni na milost svému zaměstnavateli: „Dle našeho názoru
může se dopracovat výsledku jen člověk vládnoucí určitými prostředky, mohoucí si pronajmout
nebo zakoupit vlastní pozemky a jemuž je možno věnovati se pěstování tropických plodin na
vlastní účet.“185 V dopisu zájemci o přistěhování Společnost uváděla: „V životě vůbec není nic
jistého, vše je relativní, záleží na okolnosti, schopnosti jednotlivce, jeho znalosti, tělesné konstituci, vytrvalosti, životní zkušenosti, často od náhody.“186
Vystěhovalectví do Francie bylo předmětem zájmu také dobového tisku. Selská stráž dospěla k závěru, že „stát, odkud se lidé stěhují, je stát chudý“.187 Moravský cep si posteskl, že
„nemocenské pojištění zde není, běda tomu, kdo ochuraví, nikdo se o něho nestará“.188 Stráž Pojizeří uváděla, že „dělník ve Francii pracuje deset hodin denně a vydělá 21 franků, po zaplacení
životních potřeb mu nezbyde nic“.189 Brněnská Rovnost otiskla dopis českého dělníka v továrně
na zpracování mědi ve Francii: „Bydlíme v malých továrních bytech, lépe řečeno děrách, zamořených spoustou potkanů…Dřeme 10 hodin denně…“.190 Jiný český dělník, pracující v železářském průmyslu v Alsasku-Lotrinsku, si stěžoval na Francouze, že mají zájem o práci, ale
180 Tamtéž,

s. 204.
S.: Vystěhovalectví z meziválečné ČSR do západní Evropy. Český lid, 72, 1985, č. 3, s. 175.
182 NA, f. MSP, k. 3797, dopis vyslanectví Paříž MSP z 15. 10. 1924.
183 Tamtéž, k. 3887, zpráva o vystěhovalectví do Francie.
184 Nová doba, 21. 1. 1926.
185 NA, f. MSP, k. 3799, dopis Společnosti francouzsko-československé J. Cyrilovi.
186 Tamtéž, dopis Společnosti francouzsko-československé p. Engelbertovi v Brně.
187 Selská stráž, 23. 1. 1926.
188 Moravský cep, 12. 2. 1926.
189 Stráž Pojizeří, 19. 2. 1926.
190 Rovnost, 26. 3. 1926.
181 BROUČEK,
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cizí pracovní silou: „Takového národu lenivého a blbého jsem ještě neviděl.“191 Nová doba psala o 200 Češích, kteří našli práci v Marseille. V obvodu československého konzulátu v Marseille byly asi tři tisíce Čechů.192 Sociálnědemokratické Právo lidu informovalo o způsobu najímání
československých dělníků na práce ve Francii, které provádělo MSP prostřednictvím Zemského
úřadu práce v Praze (průmysloví dělníci) a Slovenského úřadu práce pro zemědělské dělníky
v Bratislavě (zemědělští dělníci).193 Tentýž list upozorňoval na ochranářské tendence francouzských odborů, které chtěly, aby byla dávána přednost domácí pracovní síle.194 Katolický Čech
sděloval, že v roce 1924 se do Francie přistěhovalo z ČSR 5 689 zemědělských a 4 401 průmyslových dělníků.195 Komunistická Svoboda otiskla rezoluci přijatou na schůzi českých a slovenských horníků v Sallanmines 27. července 1926. Ta protestovala proti vývozu českých a slovenských dělníků do Francie, kde jsou vykořisťováni francouzským kapitalismem, proti
kapitalistickému vládnímu režimu ČSR a žádala diplomaticky uznat SSSR.196
Nejvíce československých příslušníků (42 %) bylo usazeno v roce 1926 v obvodu vicekonzulátu v Lille, a to 16 724, z toho v departementu Pas-de-Calais 13 305. Šlo hlavně o horníky a jejich rodiny (asi 90 %), zemědělce, skláře, kovodělníky, zedníky, textilní dělníky a živnostníky. Mnozí horníci v dolech nikdy nepracovali. Nejvíce bylo Čechů a Slováků, malé
množství představovali Rusíni. Velká část horníků přišla z Německa (hlavně Vestfálska) v době
tamní hospodářské krize v letech 1922–1923. Hmotné postavení dělníků nebylo příliš dobré,
neboť rodina spotřebovala celou mzdu na jídlo a ošacení, případná nemoc je přivedla do bídy.
U každého dřevěného baráku byly zahrádky, kde krajané pěstovali brambory a zeleninu. Úspory si ukládali jen šetrní a nenároční Slováci a Rusíni. Lepší plat měli pouze skláři. Děti navštěvovaly francouzské školy, vyjadřovaly se francouzsky snadněji než česky. Spolky se scházely
v českých hostincích.197
i) SSSR
Vystěhovalectví do sovětského Ruska (od roku 1922 SSSR) bylo možné jen v kolektivní
podobě. Bylo podporováno Komunistickou internacionálou a Mezinárodní rudou pomocí, které
měly zájem o příchod zahraničních dělníků, členů komunistických stran.
Podle údajů československých obchodních misí v Moskvě, Charkově a Tiflisu (dnes Tbilisi) a jejich poboček ve Vladivostoku a Kyjevě však na území Ruska, Ukrajiny a Zakavkazska
příznivé vyhlídky pro přistěhovalectví nebyly. Všude panovala velká nouze a hlad, pro velkou
nezaměstnanost nebylo možné získat práci, platy byly nízké.198 Pokusy o zřízení československých výrobních a zemědělských družstev, které byly podniknuty na Dálném Východě před evakuací legií v roce 1920 a na kterých se podílelo 80 rodin, byly neúspěšné: „Bylo by nerozumné,
kdyby někdo z československých občanů obíral se myšlenkou vystěhovalectví na Dálný
východ.“199
Všechny československé spolky, které v Rusku existovaly před válkou, se rozpadly.
V době revoluce 1917 vznikly nové spolky: Český spolek v Novorossijsku a Svaz jihoruských
191 Duch
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doba, 27. 4. 1926.
193 Právo lidu, 1. 6. 1926.
194 Právo lidu, 20. 7. 1926.
195 Čech, 24. 9. 1926.
196 Svoboda, 3. 8. 1926.
197 NA, f. MSP, k. 3887, vicekonzulát Lille – 1. pololetí 1926.
198 Tamtéž, dopis obchodní mise v Tiflisu MZV z 20. 2. 1922.
199 Tamtéž, dopis konzulátu Vladivostok MZV z 19. 5. 1922.
192 Nová
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Čechů v Melitopolu působily také jako hospodářská družstva.200 Českoslovenští příslušníci na
Dálném východě byli sdruženi v Československém spolku Palacký ve Vladivostoku.201
Československé úřady nepřekážely vystěhovalectví do SSSR, ale upozorňovaly, že tak
emigranti činí na vlastní nebezpečí a nemohou si činit nároky na případnou bezplatnou repatriaci.202 Podle odbočky obchodního zastupitelství v Kyjevě v převážné části továren na Ukrajině
se nepracovalo a v ostatních pracovalo jen 20–30 % zaměstnanců. Češi své podniky (uzenářství,
pivovary, cihelny, strojírny) uzavírali a odjížděli do ČSR. Postátněním velkostatků přišlo o práci
mnoho jejich českých správců a ředitelů. Vzhledem k redukci úřednictva o 30–70 % ztratilo
práci i mnoho Čechů. Rolníci byli zatíženi velkými daněmi, půdu, která byla zestátněna, nesměli
prodat ani pronajmout. Všude panovalo bezpráví a teror.203 Obchodní mise v Charkově viděla
emigraci na Ukrajinu jako „otázku budoucnosti“.204
Odbočka zastupitelství ve Vladivostoku požadovala, aby českoslovenští občané byli varováni před vystěhovalectvím do Ruské federace. Ve Vladivostoku bylo mnoho nezaměstnaných
Čechů, zvláště bývalých legionářů a bývalých válečných zajatců. Třetina zdejších Čechů požádala o reemigraci do ČSR.205 Odbočka upozorňovala také na nutnost „přizpůsobování všeho
obyvatelstva k novým zásadám sociálním, na něž českoslovenští dělníci a řemeslníci nejsou zvyklí“.206 Po evakuaci legií se někteří českoslovenští příslušníci usídlili na Kamčatce, Sachalinu
a severním pobřeží Ochotského moře, kde je postihly neúroda, drahota a politické čistky.207
Otázku československého vystěhovalectví do SSSR projednával v roce 1924 vedoucí československé obchodní mise v Moskvě Josef Girsa v lidovém komisariátu zahraničních věcí
a v imigrační komisi Rady práce a obrany. Sovětská vláda neměla námitek proti zemědělské
emigraci na velké komplexy půdy ve středním a jižním Povolží a na jihu Ruska. České kolonie
se měly stát vzorem pro ruské zemědělce. Ke kolonizaci doporučovala půdu na Kubáni ve Stavropolské gubernii. Pachtovní smlouvy uzavíraly ruské úřady s celými skupinami, a to zpravidla
na 12 let. Přistěhovalci mohli dovézt bezcelně hospodářský inventář a 75 pudů osobních zavazadel208 (pud = 16,37 kg).
Sovětská vláda umožňovala vjezd do SSSR pouze těm skupinám, kterým dala souhlas imigrační komise Rady práce a obrany. Zmocněnci přistěhovalců museli před příjezdem uzavřít se
sovětskými úřady předběžnou smlouvu. Příjezd do SSSR za účelem hledání zaměstnání považovalo československé ministerstvo zahraničních věcí za riskantní a nedoporučovalo jej.209
V roce 1924 tisk rozšířil informaci, že československá vláda bude podporovat vystěhovalectví do SSSR. MSP dostávalo četné dotazy zájemců, kteří projevovali přání vystěhovat se
a žádali podrobné informace o možnostech nabytí půdy v SSSR. MSP však vůbec nedoporučovalo vystěhovalectví do této země.210
Silné vystěhovalecké hnutí do SSSR vzniklo na Vsetínsku po uzavření továren firmy Thonet. O jeho vznik se zasloužily komunistické odbory Mezinárodní všeodborový svaz.211 Lidový
200 Tamtéž,
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dopis konzulátu Vladivostok MSP z 18. 7. 1922.
202 Tamtéž, k. 3885, dopis MSP J. Flodrovi z 12. 1. 1923.
203 Tamtéž, k. 3887, dopis odbočky zastupitelství v Kyjevě MSP z 12. 3. 1923.
204 Tamtéž, dopis obchodní mise v Charkově MSP z 5. 4. 1923.
205 Tamtéž, dopis odbočky zastupitelství Vladivostok MSP z 5. 4. 1923.
206 Tamtéž, dopis odbočky zastupitelství Vladivostok MSP z 13. 7. 1923.
207 Tamtéž, dopis odbočky zastupitelství Vladivostok MSP z 15. 10. 1923.
208 Tamtéž, k. 3797, dopis zastupitelství Moskva MSP z 14. 2. 1924.
209 Tamtéž, dopis MZV ministerstvu pro správu Slovenska z 21. 3. 1924.
210 Tamtéž, záznam MSP z 3. 4. 1924.
211 Tamtéž, dopis okresní správy politické Vsetín MSP z 4. 10. 1924.
201 Tamtéž,
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komisariát práce SSSR jim přislíbil 2 400 děsjatin půdy. Pro nedostatek finančních prostředků
požádali vystěhovalci ČSČK o poskytnutí zvláštního vlaku, který by dopravil 109 rodin (518
osob) k ruským hranicím.212 Celkové náklady na vystěhování 518 osob, včetně dopravy a na zakoupení zemědělského nářadí a nejnutnějšího zařízení, byly odhadovány na milion korun.213
Ale podle odbočky zastupitelství ČSR pro Ukrajinu z června 1923 podmínky „pro vystěhovalce nejsou příznivé, ani pro obchodníky, ani pro dělnictvo, nemluvě o rolnících. Ohromné
daně, neupravenost obchodních poměrů a fluktuace valuty, všeobecná nezaměstnanost… vytvářejí velice nepříznivý stav.“214 Přes taková a podobná varování z úřední strany a navzdory navrátivším se již českým kolonistům ze Sovětského svazu, utvořilo se v letech 1923–1925 na
družstevní základně několik českých a slovenských vystěhovaleckých družstev, které se skládaly nejen z rolníků, nýbrž i řemeslníků a průmyslových dělníků. Tyto skupiny hodlaly založit
v SSSR československé komuny. Jen v průběhu roku 1923 podalo sovětským úřadům žádost
o imigraci 13 vystěhovaleckých skupin z ČSR (1 926 osob), mj. Čechocentrum, Čechomašina,
Interhelpo, Pragomašina a Reflektor.
Ti, kdo toužili po vystěhovalectví, museli komunám splatit podíly ve výši 5–10 tisíc Kč
a k tomu byli většinou nuceni prodat svůj majetek. Z těchto peněz byly zakoupeny hospodářské
stroje a nářadí. Po vyřízení nezbytných pasových, vstupních a průjezdních formalit byl sestaven
zvláštní vlak, jenž pak ověšen rudým prapory a za zpěvu Internacionály odjížděl do „komunistické vlasti“.
Již v roce 1923 vyjelo do SSSR družstvo Pragomašina v počtu 53 osoby i s příslušníky
rodin. Členové družstva se kvůli nesplněným slibům rozptýlili po celém Zakavkazsku, načež
sondovali možnosti zaměstnání až v Cařihradu.215
V roce 1924 Lidový komisariát zemědělství RSFSR pronajal Kladenské zemědělské
komuně státní pozemky v Armavirském okruhu na Kubáni, a to bývalé sovchozy Gorbaň (850
děsjatin) a Nikolenko (350 děsjatin) na dvanáct let a devět měsíců počínaje 1. lednem 1925.216
Definitivní smlouva měla být uzavřena až po příjezdu komuny na území SSSR. Komuna měla
přijet do 15. února 1925. Vstupní vízum jim udělilo konzulární oddělení obchodního zastupitelství SSSR v Praze.217
Rudolf Mareček, který v roce 1924 zorganizoval družstvo Interhelpo a opatřil pro ně
pozemky v Turkestánu, vyjednával v roce 1925 se sovětskými úřady o pronájmu pozemků pro
nově utvořená československá družstva Čechocentr a Reflektor. Pro Čechocentr získal v Povolží v Saratovské gubernii 3 727 děsjatin půdy a uzavřel smlouvu o pronájmu na třicet let.218
Sovětská vláda kladla hlavní důraz na politickou příslušnost členů přistěhovaleckých družstev. Proto se stěhovali do SSSR především komunisté. Z ČSR se v roce 1925 přistěhovaly tři
skupiny: Kladenská zemědělská komuna na Kubáň, Interhelpo do Pišpeku (nyní Biškek) v Turkestánu a Reflektor do Saratovské gubernie.219 Podle zprávy vedoucího československého
obchodního a konzulárního zastupitelství v Moskvě Josefa Girsy z května 1925, přivezla Kladenská zemědělská komuna na Kubáň různé hospodářské stroje, semena, dobytek a osela 300
děsjatin půdy. Největší potíže měla s ubytováním svých členů, protože na celém velkostatku by212 Tamtéž,
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215 NA, f. MSP, k. 3889, dopis J. Hrabáka z Baku zastupitelství ČSR v Cařihradě z r. 1923.
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218 Tamtéž, dopis zastupitelství Moskva MZV z 11. 7. 1925.
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la jen jedna přízemní budova z cihel, která nemohla umístit všech 130 osob. Velkostatek neměl
pitnou vodu. Každý člen družstva byl povinen pracovat, ale peníze za práci nikdo nedostával,
zato měli společné stravování a ubytování. Pokud člen vystoupil z družstva do tří let, pozbyl
nárok na vrácení členského podílu.
V květnu 1925 přijelo do Turkestánu žilinské družstvo Interhelpo. Pro družstvo nebyla připravena žádná obydlí, klimatické, sociální a kulturní poměry se úplně lišily od situace v ČSR.
Za těchto poměrů řada členů se vzdala svých podílů a vrátila se do staré vlasti. Československý
zástupce Josef Girsa hlásil v červnu 1925 případy členů Interhelpa z Podkarpatské Rusi, kteří
opustili Pišpek. Aby získali peníze na cestu do Moskvy byli nuceni prodat své šatstvo a v Moskvě
žádali československé zastupitelství o peněžitou výpomoc na cestu do ČSR.
S úplným nezdarem se setkala Slovácká komuna, která vyjela koncem listopadu 1925
z Hodonína na Kavkaz v počtu 400 osob. Československá vláda povolila výpravě bezplatnou
cestu vlakem na sovětské hranice. Po příjezdu na Kavkaz vedoucí této skupiny komunistů, několikrát trestaný a z Hodonína vypovězený Jakub Hřebačka, zanechal ostatní bez peněz a potravin a zmizel. Hospodářské stroje jim sovětské úřady odebraly.220
Družstvo Čechocentr se rozešlo již před odjezdem. Nereálné bylo i umístění českých horníků z Německa.221
Smlouvy o pronájem půdy byly uzavírány s lidovými komisariáty zemědělství svazových
republik a musely být schváleny imigrační komisi Rady práce a obrany. Právním podkladem
přistěhovalectví byl dekret Rady lidových komisařů o zemědělské imigraci, který ukládal vytvořit zvláštní pozemkový fond pro potřebu zahraničních přistěhovalců k pozvednutí zemědělské výroby. Politické napětí mezi SSSR a ČSR vyvolalo v roce 1926 zákaz příjezdu do SSSR
dalších československých skupin, který vydala sovětská vláda.
Ukázalo se, že ženy projevují mnohem menší přizpůsobivost a trpělivost než muži. Nespokojenost s novým prostředím vyvolávala hašteření a osobní nevraživost. Některým komunám
chybělo odborné vedení. Citelný byl nedostatek lékařské pomoci, negativně působila změna
podnebí. Jednotlivé komuny neměly žádné vzájemné spojení, a to díky velkým vzdálenostem.
Podle československých úřadů, „úspěšné provedení imigrační akce do SSSR přineslo by nesmírný prospěch našemu průmyslu, neboť sovětská vláda bedlivě si všímá technické výzbroje vystěhovaleckých družstev“.222 Československá vláda měla odstranit příčiny překážející dalšímu vystěhovalectví do SSSR.
Vystěhovaleckou výpravu do SSSR chystali v roce 1926 také komunisté z Postřelmova na
Zábřežsku na severní Moravě, kteří se chystali do Turkestánu. Vystěhovalectví bylo povzbuzováno dopisy některých vystěhovalců, kteří vychvalovali poměry v SSSR. Člen Interhelpa Stejskal z Brna psal místopředsedovi stranické buňky v Žabovřeskách: „Lepší si nelze přát! Doma
jsme neviděli kousek masa půl roku a zde jej máme třeba 3 kg každý den. Děti umírají, protože
jim matky dávaly mnoho masa.“223
Na základě výpovědi družstevníků, kteří z Interhelpa odešli, vyslal správce zastupitelství
ČSR v Moskvě Josef Girsa svého obchodního přidělence J. Vybírala do Pišpeku, aby na místě
prostudoval poměry družstva. Z jeho zprávy z listopadu 1926 vyplynulo, že přistěhovalci bydleli ve 13 přízemních cihlových domech. Každý domek měl čtyři pokoje a kuchyň. Místo postelí
spali na dřevěných deskách. Šaty měli pověšeny na stěnách, nádobí bylo na polici, nábytek neměli, podlahy byly hliněné.
220 Kurýr,

14. 1. 1926.
f. MSP, k. 3885, dopis MZV MSP z 27. 3. 1926.
222 Tamtéž, k. 3797, dopis Policejního ředitelství Praha MSP z 1. 4. 1926.
223 Rovnost, 17. 1. 1926.
221 NA,
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Svobodní měli dostávat devět rublů týdně, ženatí 11, ženatí s jedním dítětem 12, se dvěma
dětmi 13,5 rublu. Ve skutečnosti dostávali v důsledku finančních obtíží družstva jen 2 rubly
týdně, což vedlo k nespokojenosti. Nedostatečná strava způsobovala špatný zdravotní stav družstevníků, stejně jako nezvyklá 50–60 °C vedra a nepřevařená voda z horských potůčků. Mnoho
osob onemocnělo úplavicí. Změna klimatu působila zejména na dětský organismus. V roce 1925
zemřelo 13 dětí, v roce 1926 pět. Komuna nezůstala ušetřena ani malárie, která vedla k úmrtí
pěti osob. Vyskytly se i případy tyfu a spály.
V závěru jedné zprávy upozorňoval obchodní přidělenec na liknavost v rozhodování
vedení družstva a časté hádky: „Ozdravění poměrů v družstvu lze si představit pouze tehdy, až
organizace jeho bude postavena na soukromo-podnikatelský princip.“224
j) ostatní Evropa
Hospodářské poměry vedly v polovině 20. let 20. století ve všech státech k ochraně domácí pracovní síly před cizinci. V Německu, Rakousku a Maďarsku byli českoslovenští příslušníci vypovídáni z práce. Také ve Francii rostl odpor proti cizincům.225
Krajané v Německu trpěli hospodářským rozvratem, který byl důsledkem porážky v první
světové válce. Na počátku roku 1924 zaslalo ministerstvo zahraničních věcí konzulátu v Kolíně
nad Rýnem 250 tisíc Kč pro 1 354 rodiny (5 616 osob) českých a slovenských dělníků v Porúří.
Zásadou ministerstva bylo udržet krajany na místě s tím, že „touha po návratu do vlasti, dnes
skoro všeobecná, znenáhla pomine, jakmile bude vyhlídka na zaměstnání“.226 Reemigrace z Německa měla být prováděna jen v krajních případech.
Český spolek v Hambornu vyjádřil obavy, co se stane s penzijními vklady krajanů, podle
kterých „válečná doba inflační nás přímo uvedla na pokraj zkázy“.227 Zhoršující se sociální
poměry vedly k radikalizaci. Jednota zahraničních Čechoslováků v Ickern psala generálnímu konzulovi ČSR v Kolíně nad Rýnem dr. Kopeckému, že „jsme zbaveni bez vlastní viny veškerých
práv člověka a občana…Bída mezi námi je hrozná a doufáme, že pro nějakou peněžní částku by
naše republika bankrot nebyla.“228 O prezidentu Masarykovi se vyjádřili, že „on tím vinen není,
že to snad všechno vidí v duhových barvách, bez toho mu čeští optikové vsadili do brejlí taková
skla, aby všechnu tu českou bídu viděl v těch nejlepších barvách“. Podle předsedy spolku Jana
Němečka, „ministr Beneš za cestu do Londýna tam a zpět dostane 480 tisíc korun
a vyslanec v tom samém městě má měsíčně 47 tisíc korun, pak není divu, že nás čeká žebrácká
hůl“. Sociálnědemokratickému ministru sociální péče G. Habrmanovi krajané doporučovali, „aby
se nechal prohlédnout od některého dobrého chirurga (sic!), možná by ho odporučil do Kosmonos anebo Dobřan (psychiatrické léčebny – pozn. J. V.), tam by se lépe hodil a ne jako ministr“.
V rezoluci přijaté na schůzi nezaměstnaných 22. listopadu 1925 a konferenci československých spolků v Porýní 29. listopadu 1925 účastníci požadovali ze strany ČSR pravidelnou
podporu ve výši 15–20 DM na rodinu. V obvodu generálního konzulátu v Kolíně nad Rýnem žilo, podle jeho údajů, 260 krajanů.229
Československý konzulát v Norimberku, v jehož obvodu žilo 800 Čechoslováků, upozorňoval na stálý růst nezaměstnanosti, která se za poslední dva měsíce roku 1925 zvýšila čtyři224 Dopis

zastupitelství Moskva MZV z 13. 11. 1926. In: Na Sibiř. Praha 1943.
práce, 28. 3. 1926.
226 NA, f. MSP, k. 3885, zpráva MSP z 5. 1. 1924.
227 Tamtéž, dopis spolku Hamborn MSP z 29. 11. 1925.
228 Tamtéž, dopis Jednoty zahraničních Čechoslováků v Ickern generálnímu konzulovi v Kolíně nad Rýnem ze 7. 12. 1925.
229 Tamtéž, dopis generálního konzulátu v Kolíně nad Rýnem MSP z 12. 12. 1925.
225 Národní
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krát.230 Byli to právě příslušníci neněmeckých národností, jmenovitě Češi, kdo byli mezi prvními nezaměstnanými. V této souvislosti československý vzdělávací spolek Probuzení v Hattingenu požadoval diplomatické uznání SSSR de iure, „ježto zde v těchto kapitalistických státech
se vyhazuje dělnictvo na dlažbu“.231
Propouštění českých dělníků v Porúří začalo v červenci 1925. Mezi propuštěnými byli dělníci, kteří v Německu pracovali 10–20 let. Jen v Hambornu mělo být propuštěno 200 krajanů.
Zdejší horníci proto uvažovali o emigraci do SSSR, kde chtěli nalézt práci.232
Nejvíce postižení nezaměstnaností byli horníci, kteří dostávali podporu v nezaměstnanosti jen po dobu šesti měsíců. Delegáti československých spolků ve Vestfálsku na konferenci konané v Lünen-Süd 7. února 1926 požadovali, aby MSP poskytlo podporu nezaměstnaným krajanům a aby získané nároky na penzijní, starobní, invalidní a úrazové pojištění byly vypláceny
i po jejich reemigraci do ČSR.233 Také Jednota československých spolků v cizině upozorňovala, že počet nezaměstnaných krajanů v Německu stále roste, a požadovalo pro ně podporu
ve výši 10 mil. Kč.234 Jednota žádala uznat SSSR, aby se tak otevřela cesta vystěhovalcům do
této země.
Čeští živnostníci ve Vídni byli po první světové válce postiženi reemigrací části rakouských Čechů do ČSR. Postižen byl také český tisk, s výjimkou sociálnědemokratických Dělnických listů.235 Ve 20. letech díky školskému spolku Komenský vzniklo, vedle 14 veřejných českých obecných škol vydržovaných městem Vídní (85 tříd s 2 230 dětmi), pět soukromých
obecných škol s 1 616 dětmi, reálné gymnázium s 922 žáky, reálka s 344 žáky a průmyslová škola dívčí s 111 žáky. Dále Komenský vydržoval dvanáct mateřských škol a na venkově 15 jazykových škol s 913 dětmi.236
Nadále se rozvíjel český spolkový život. Organizací sociální péče bylo České srdce s 23
odbočkami ve Vídni a 16 na venkově a deseti tisíci členy. Tělovýchovu a sport pěstovaly TJ Sokol, Orel, Dělnické tělovýchovné jednoty, SK Slovan, Slavie a Moravia. Centrální organizací
rakouských Čechů byla Menšinová rada. Celkem působilo v Rakousku 300 českých spolků,237
a to nejen ve Vídni, ale např. i ve Štýrském Hradci, kde působil krajanský spolek Praha. Hodně
krajanů pracovalo i v okolí Lince.238 Do Horních Rakous, kde byly levně na prodej zemědělské
usedlosti, a to i za československé koruny, se stěhovali rolníci ze západních Čech.239
I v polovině 20. let pokračovala reemigrace československých příslušníků z Rakouska do
ČSR. Během roku 1926 reemigrovalo 1 586 osob, a to nejen české, ale i německé národnosti.240
Podle zpráv československých konzulátů, vyhlídky na vystěhovalectví do Polska byly
malé. V první polovině 20. let přetrvávala národnostní nevraživost vůči Čechům jako následek
konfliktu o Těšínsko. Ten vedl také k poměrně silné reemigraci československých příslušníků
z Polska, hlavně Haliče, do ČSR. Jen z obvodu konzulátu v Krakově se do 30. března 1922
odstěhovaly 2 604 osoby, z toho 1 593 Češi.241
230 Tamtéž,

k. 3887, dopis konzulátu Norimberk MSP z 20. 12. 1925.
k. 3885, dopis spolku Probuzení v Hattingenu MSP z 19. 1. 1926.
232 Tamtéž, dopis generálního konzulátu v Kolíně nad Rýnem MSP z 29. 1. 1926.
233 Tamtéž, dopis delegátů československých spolků ve Vestfálsku z 26. 2. 1926.
234 Tamtéž, dopis Jednoty československých spolků v cizině MSP z 19. 3. 1926.
235 Československý deník, 4. 1. 1926.
236 České slovo, 17. 1. 1926.
237 Pozor, 6. 9. 1926.
238 Věstník československý, 26. 11. 1926.
239 NA, f. MSP, k. 3798, dopis MV MSP z 28. 8. 1925, dopis vyslanectví Vídeň MZV ze 7. 10. 1925.
240 Tamtéž, k. 3889, dopis generálního konzulátu Vídeň MZV z 5. 2., 3. 6., 7. 8. a 9. 11. 1926.
241 Tamtéž, k. 3888, dopis konzulátu Krakov MSP z 11. 4. 1922.
231 Tamtéž,
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V obvodu konzulátu Lvov, který zahrnoval vojvodství Lvov, Stanislav a Tarnopol, žili mj.
čeští zemědělci, a to na různých pozicích: jako nájemci nebo majitelé velkostatků, lesníci či hospodářští úředníci.242 Ve východní Haliči nejvíce československých příslušníků působilo jako
úředníci v průmyslových závodech. Podle československého konzulátu ve Lvově zde bylo 87
úředníků, 25 ředitelů, 23 makléři, 30 obchodníků, 17 zámečníků, 15 inženýrů, 11 sládků, 11 lesníků, 11 studujících, příslušníků ostatních povolání bylo 206, žen v domácnosti 108 a 20 dětí.243
V obvodu konzulátu Krakov žilo 1 127 československých příslušníků, z toho 194 úředníci,
183 obchodníci, 171 horníků, 53 studenti, 40 služek, 36 ošetřovatelek, 20 hospodyň, 58 penzistů,
29 dílovedoucích, 15 inženýrů, 12 ředitelů továren, 15 dělnických dozorců, 17 soukromníků, 14
řezníků, devět rabínů, čtyři velkostatkáři, pět prokuristů a jeden továrník.244
Český spolkový život utrpěl značně první světovou válkou. Čelní varšavští předáci reemigrovali do ČSR a zůstali zde jen dělníci.245 V Poznani a Krakově české spolky nebyly.246 Ve
Lvově sice existovala Česká beseda, ale v této době byla bez vedení.247
Přistěhovalectví do Velké Británie bylo regulováno zákonem z roku 1921 zakazujícím
příjezd všem cizincům, kteří měli v úmyslu založit si v zemi existenci.248 Také vyhlídky na vystěhovalectví do britských dominií a kolonií byly nepříznivé.249 V květnu 1926 se v Londýně
konala konference Socialistické internacionály, která se zabývala otázkou mezinárodní úpravy
přistěhovalectví a vystěhovalectví.250
Také vystěhovalectví do Švýcarska bylo téměř nemožné vzhledem ke krizi a nezaměstnanosti. K naturalizaci byl nezbytný pětiletý pobyt v zemi. České spolky působily v polovině 20.
let v Bernu, Basileji, Ženevě, Lousanne, Curychu, Lucernu, Šafhůzách (Schaffhausen) a Svatém
Havlu. České školky existovaly v Curychu, Ženevě a Bernu.251 Vyslanectví v Bernu upozorňovalo na to, že švýcarští Češi se velmi rychle odnárodňovali. Děti neovládaly český jazyk, druhá
generace vystěhovalců se odcizila z 90 %, třetí generace úplně. Pokusy o udržení českých mateřských škol v Curychu a Bernu byly neúspěšné.252 Největší spolek Svatopluk Čech v Curychu
měl 50 členů, ač ve městě a okolí žilo 1 989 Čechů.253
Hospodářská krize vedla mnohé československé kolonisty v Dánsku k reemigraci do ČSR.
Českoslovenští příslušníci se museli naučit dánsky. První generace udržela svou národnost, děti
ale navštěvovaly dánskou školu. Po 15 letech mohli být naturalizováni. Československé příslušníky v Dánsku podporoval spolek Slovan v Kodani.254
Vystěhovalci do Švédska museli mít místo zajištěno před příchodem do země. Každý uchazeč o práci musel mít kromě víza ještě povolení k práci.255 Českoslovenští vystěhovalci byli rozptýleni po celé zemi a nikde netvořili celistvější skupinu. Jejich děti navštěvovaly švédské školy.256
242 Tamtéž,

zpráva konzulátu Lvov z 5. 7. 1922.
zpráva konzulátu Lvov z 3. 4. 1923.
244 Tamtéž, zpráva konzulátu Krakov za rok 1923.
245 Tamtéž, dopis vyslanectví Varšava MSP z 3. 8. 1922.
246 Tamtéž, dopis konzulátu Poznaň MSP z 8. 6. 1922; dopis konzulátu Krakov MSP z 1. 7. 1922.
247 Tamtéž, dopis konzulátu Lvov MSP z 19. 6. 1922.
248 Tamtéž, k. 3887, dopis konzulátu Londýn MSP z 23. 1. 1925.
249 Tamtéž, k. 3886, dopis MZV MSP z 13. 1. 1922.
250 Právo lidu, 6. 3. 1926.
251 NA, f. MSP, k. 3888, dopis vyslanectví Bern MSP z 2. 2. 1925.
252 Tamtéž, dopis vyslanectví Bern MSP z 5. 10. 1926.
253 Tamtéž, dopis konzulátu Curych MSP z 2. 3. 1922.
254 Tamtéž, dopis vyslanectví Kodaň MSP z 24. 4. 1922.
255 Tamtéž, zpráva vyslanectví Stockholm ze 3. čtvrtletí 1926.
256 Tamtéž, dopis vyslanectví Stockholm MSP ze 17. 2. 1925.
243 Tamtéž,
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V Norsku byli na počátku 20. let 123 českoslovenští přistěhovalci, z nichž 91 bylo narozeno v ČSR.257
k) Asie
Na asijském kontinentu příznivé podmínky pro vystěhovalectví nebyly. Relativní výjimkou byla Palestina, kam po vydání Balfourovy deklarace směřovala židovská emigrace. Na počátku 20. let 20. století zde žilo asi 800 československých státních příslušníků, většinou ze Slovenska. Proto také územně příslušné vyslanectví v Káhiře požadovalo zřízení efektivního
konzulátu v Jeruzalémě, jehož zřízení bylo přislíbeno na druhou polovinu roku 1925.258
V Persii se cizinci nemohli stát vlastníky pozemků, a proto tato země vystěhovalce nepřitahovala.259
Přistěhovalectví neexistovalo ani do Britské Indie, kde pro ně nebyly žádné předpoklady.
Československých příslušníků zde bylo velmi málo, šlo většinou o německé a maďarské
obchodníky, kteří pracovali u německých firem Siemens, AEG, IG Farben, švýcarské firmy Volkert Brothers z Winterthuru a francouzské firmy L. Dreyfus z Paříže. Československé spolky
v Indii neexistovaly.260
V Číně existovaly československé kolonie v Pekingu a Tiencinu, ale vyhlídky na stěhování
do této země nebyly.261 Zdejší Češi byli buď úplně nemajetní (podomní prodavači, tuláci) nebo
málo majetní (hudebníci, řemeslníci). Působilo zde také několik československých architektů
a lékařů. V Šanghaji bylo 111 československých příslušníků, z toho 70 Čechů a Slováků. U úředníků a obchodníků byla vyžadována znalost několika jazyků.262
V roce 1923 přijelo do Číny 31 československých příslušníků, z toho 20 Čechů a Slováků.
Podmínky pro přistěhovalectví se velice zhoršily vzhledem k přílivu uprchlíků z Ruska, což vedlo ke vzrůstu cen bytů a životních potřeb. Čínská víza byla poskytována pouze osobám, které se
mohly prokázat pracovní smlouvou se zdejším zaměstnavatelem.263 Levná čínská pracovní síla
zcela vylučovala československou participaci na zemědělství také v Mandžusku, kde byl největší příliv ruských běženců.264
Celkem žilo v polovině 20. let 20. století v Číně 450 československých občanů, a to nejvíce v Mandžusku, kde v Charbinu 250 osob zřídilo Československý podpůrný a vzdělávací spolek. Menší kolonie byly v Pekingu a Tiencinu a na některých stanicích čínské východní dráhy.
Jednotlivci žili také v Mongolsku a čínském Východním Turkestánu (Sin-tiang). V Mandžusku
se usadilo několik českých emigrantů z Ruska. Podle sociálního složení žilo v Číně nejvíce strojníků (40), úředníků (39) a obchodníků (33). Po válce 25 osob reemigrovalo do nově vzniklé
ČSR.265
Naprosto nedostupnou zemí pro imigranty bylo Japonsko, protože země byla přelidněna
a trvala zde značná nezaměstnanost. V Japonsku pracovali pouze tři českoslovenští strojníci,
československé spolky zde nebyly.266
257 Tamtéž,

dopis vyslanectví Stockholm MSP z 25. 8. 1926.
k. 3898, dopis vyslanectví Káhira MSP z 24. 11. 1924; dopis MZV MSP z 12. 5. 1925.
259 Tamtéž, dopis konzulátu Bombay MZV z 24. 8. 1926.
260 Tamtéž, dopisy konzulátu Bombay MSP z 15. 6. 1922, 17. 9. 1925 a 22. 9. 1926.
261 Tamtéž, dopis delegáta ČSR v Pekingu MSP z 23. 7. 1922.
262 Tamtéž, dopis důvěrníka československé vlády v Šanghaji MSP z 19. 9. 1922.
263 Tamtéž, dopis důvěrníka československé vlády v Šanghaji MSP z 18. 7. 1923.
264 Tamtéž, dopis důvěrníka MZV v Charbinu MSP z 1. 4. 1924.
265 Tamtéž, dopis delegáta ČSR v Pekingu MSP z 3. 1. 1926.
266 Tamtéž, dopisy vyslanectví Tokio MSP z 24. 7. 1922 a 9. 4. 1925; dopis MZV MSP z 5. 6. 1924.
258 Tamtéž,
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V Holandské východní Indii žilo asi 300 československých příslušníků roztroušených na
plantážích a stavbách. Čechoslováci zde pracovali jako inženýři ve státní službě, vojenští lékaři, mechanici, elektrotechnici, strojníci u těžařských podniků a v cukrovarech, námořníci u lodních společností i hudebníci. Holandské úřady se snažily omezit vystěhovalectví do Holandské
východní Indie. Cizinec si musel do dvou měsíců nalézt odpovídající zaměstnání. Vyhlídky zde
nebyly pro zemědělce a řemeslníky z Evropy vzhledem k tamnímu klimatu a konkurenci Číňanů.267
l) Afrika
Ani Afrika nepředstavovala nejvhodnější terén pro československé vystěhovalectví. Soutěž evropských pracovních sil zde byla vyloučena. Nepatrná egyptská kolonie 250 československých státních příslušníků byla z 9/10 německé národnosti. Vystěhovalec musel zvládat francouzštinu, případně angličtinu a italštinu. Vyhlídky zde byly pouze pro služebné, zvláště
kuchařky. Živnostníci potřebovali velký kapitál.268 Pracovní smlouva měla obsahovat přesné
stanovení práv a nároků zaměstnanců. Zaměstnavatel nesl cestovní náklady z Evropy do Egypta a po dvou letech zpět. Např. Barbora Maislová z Karlových Varů, byla najata jako vychovatelka do Chartúmu v Anglo-egyptském Súdánu. Pro špatné zacházení nakonec utekla ke katolické misii a žádala o repatriaci do ČSR.269 V polovině 20. let 20. století měla československá
kolonie již 400 osob. Češi v Alexandrii uspořádali schůzi na protest proti tomu, že egyptská
vláda se rozhodla považovat Čechoslováky v Egyptě za zbavené kapitulačních práv, což byly
výsady evropských mocností, které jejich občanům zaručovaly různé výhody. Protestní petici
zaslali československé legaci v Káhiře.270
Cestující do Habeše museli při vstupu na loď v Port Saidu předložit povolení habešské
vlády a složit 24 egyptské funty (3 600 Kč) jako garanci, že nebudou v případě nevpuštění do
země na obtíž lodní společnosti. Habešská vláda totiž činila přistěhovalcům značné překážky.
Vláda i obyvatelstvo zaujímali vůči cizincům, kteří nesměli být majiteli půdy, nepřátelský postoj.271 Řemeslníci mohli počítat s odbytem jen v omezeném okruhu vyšších habešských úředníků a nevelkém okruhu cizinců. Příznivé podmínky byly pouze pro zedníky, tesaře a lékaře.
Jednotliví Češi se nacházeli ve městech –Addis Abebě, Hareru a Dire Dawa.272
V Addis Abebě bylo 16 Čechoslováků, kteří ale mezi sebou vedli finanční spory. V dalších
městech žilo 31 Čechoslováků. Nedostatkem přistěhovalců byla neznalost francouzštiny a malý
kapitál.273
Mezi přistěhovalci v Habeši vládla nespokojenost, protože zde bylo draho, výdělky malé
a poměry neuspořádané. Zemědělci neměli vyhlídek, protože ceny obilí byly směšně nízké a doprava na trh velmi nesnadná. Zemědělští dělníci nemohli soutěžit s levnou domácí pracovní silou.
Řemeslníci měli velkou domácí konkurenci. Pro inteligenci nebyla vůbec žádná perspektiva.274
Také vyhlídky na umístění v italských koloniích Tripolsko, Kyrenaika, Eritrea a Somálsko
byly velmi skrovné. V první řadě dávali přednost petentům italského původu.275
267 Tamtéž,

dopis konzulátu Batavia MSP z 20. 9. 1926.
dopis konzulátu Alexandrie MSP ze 16. 2. 1922.
269 Tamtéž, dopis vyslanectví Káhira MZV z 29. 5. 1924.
270 Národní listy, 28. 12. 1926.
271 NA, f. MSP, k . 3888, dopis vyslanectví Káhira MZV ze 14. 8. 1924.
272 Tamtéž, memorandum ruského charge d´ affaires v Habeši z let 1914–1919 N. I. Vinogradova z 28. 8. 1924.
273 Tamtéž, zpráva L. Kalvody z Addis Abeby z 29. 1. 1925.
274 Tamtéž, informace MSP z 8. 7. 1924.
268 Tamtéž,
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Francouzská vláda ráda viděla československé techniky v Alžírsku, Tunisku a Maroku.276
Možnosti pro usazování rolníků v severní Africe nebyly, přistěhovalec musel mít poměrně značný kapitál. Výhody pro kolonisty platily hlavně pro Francouze.277 V Maroku půda patřila jednotlivcům, kmenům nebo osadám, volné půdy byl nedostatek. Nebylo lze doporučit ani stěhování řemeslníků a dělníků.278
Imigrační zákon z roku 1913 dovoloval příjezd do Jihoafrické unie cizím příslušníkům,
kteří prokázali, že mají zajištěno zaměstnání nebo větší částku peněz (100–120 liber). Vyhlídky
na zaměstnání neměli nádeníci, malé možnosti byly pro řemeslníky a kvalifikované dělníky, neboť průmysl nebyl rozvinut. Zemědělec potřeboval dva tisíce liber k zakoupení půdy, nutným
stavbám, pořízení mrtvého a živého inventáře a na výživu pro první rok.279
Čechů s Slováků bylo asi sto osob, nejvíce v Transvaalu (Johannesburg) a Kapsku (Kimberley). Zaměstnávali se obchodem, řemesly, pracovali jako dělníci na diamantových polích
Kapska a Transvaalu. Nezbytné byly pevné zdraví, iniciativa, pracovitost, nenáročnost a jazykové znalosti. Cesta z Evropy byla drahá, lístek II. třídy z Anglie do Kapského Města stál 25–30
liber, cesta trvala 18–24 dní, strava na lodi byla dobrá.280
Jihozápadní Afrika, která byla mandátním územím Jihoafrické unie, mohla poskytovat možnosti i pro československé zemědělské přistěhovalce. Žilo zde dvacet tisíc Evropanů, z toho polovina Němců, kteří měli také poloviční zastoupení v Zákonodárném sboru.281
Podkladem pro přistěhovalectví do Jižní Rhodesie byla písemná smlouva uzavřená v Londýně mezi imigrantem a zmocněncem jihorhodeské vlády. Přistěhovalec se přihlásil v Salisbury
na ministerstvu zemědělství, které zařídilo jeho přidělení k některému ze spolehlivých farmářů
na zkušenou po dobu jednoho roku. Poté mohl žádat o koupi státního pozemku, a to maximálně
tři tisíce akrů (5–10 šilinků za akr) nebo koupit pozemek od soukromého majitele. Přistěhovalec musel mít v hotovosti kapitál ve výši asi dva tisíce liber.282
m) Oceánie
V první polovině 20. let přistoupila k regulaci přistěhovalectví také vláda Australského
svazu. Rozhodla se omezit počet víz pro přistěhovalce z Řecka, ČSR a Albánie na sto měsíčně.
Přistěhovalec musel mít při příchodu do země 40 liber šterlinků.283 Austrálie přijímala v tomto
období z ČSR ročně jen 300 osob, proto nemělo vystěhovalectví masovější charakter. Pracovali na farmách, při zpracování dřeva, v dolech, jako nádeníci v přístavech. Mezi přistěhovalci
byli i Slováci z Království SHS. Od roku 1928 existoval v Sydney Československý kroužek.284
Velkou pozornost v ČSR vzbudily možnosti vystěhovalectví do Francouzské Oceánie. Guvernér této kolonie sídlící v Papeete na Tahiti vyjádřil přesvědčení, že Čechoslováci „pracovití
a dobrého chování našli by užitečné zaměstnání na našich ostrovech“.285 MSP se zásadně nestavělo proti zakládání československých kolonií v Oceánii. Kolonizace byla ponechávána sou275 Tamtéž,

dopisy vyslanectví Řím MSP z 1. a 8. 8. 1924.
dopis vyslanectví Paříž MSP z 31. 7. 1924.
277 Tamtéž, zpráva MSP o vyhlídkách pro československé vystěhovalce v Tunisku a Alžírsku – 1924.
278 Tamtéž dopis konzulátu Marseille MSP ze 17. 11. 1924.
279 Tamtéž, dopis konzulátu Londýn MSP z 1. 12. 1924.
280 Tamtéž, dopis konzulátu Kapské Město MSP z 15. 10. 1926.
281 Tamtéž, dopis konzulátu Kapské Město MSP z 26. 10. 1926.
282 Tamtéž, dopis konzulátu Kapské Město MSP ze 16. 11. 1926.
283 Tamtéž, k. 3799, dopis předsedy vlády Australského svazu konzulovi Království SHS v Sydney z 24. 12. 1924.
284 Sprievodca slovenským zahraničím. c. d., s. 22.
285 NA, f. MSP, k. 3798, dopis guvernéra Francouzské Oceánie konzulátu ČSR v Marseille z 22. 12. 1924.
276 Tamtéž,
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kromé podnikavosti, o povolení ke zjednávání osadníků bylo nutno požádat MSP, které bylo
povinno zjistit jaká opatření byla učiněna na ochranu vystěhovalců po stránce zdravotní, sociální a hospodářské. Vystěhovalecký zákon obsahoval sankce na rozšiřování zpráv o poměrech
v cizí zemi způsobem, který by mohl vyvolat vystěhovalecké hnutí, kdyby zprávy nespočívaly
na věrohodném podkladě.286
Mnoho lidí se rozhodlo k odjezdu na Tahiti na základě článků v Lidových novinách, v nichž
byly příznivým způsobem líčeny tamní poměry.287 Hlavní postavou českého přistěhovalectví na
Tahiti byl ing. Miloš Řivnáč, který získal opční právo na 14 tisíc ha tamní půdy.
Přistěhovalci zjistili, že přítomní Češi byli rozděleni do dvou skupin: jedna kolem ing. Řivnáče, druhá kolem H. Hladíka. Obě skupiny podávaly československým úřadům protichůdné
zprávy. Hladík zajistil údajně bezcennou koncesi na nehostinných ostrovech Markézy. Podle
jednoho z vystěhovalců, „všude našemu československému lidu pro jeho mírnou povahu, pracovitost, vytrvalost, dodržování závazků, před domorodými Číňany dávají přednost. Češi při
práci hrají vždy prim vzhledem na nepatrný výkon domorodých dělníků“.288
V listopadu 1925 byl v Papeete založen Podpůrný svaz Čechoslováků ve Francouzské
Oceánii, který měl krajanům pomáhat jak hmotně, tak i morálně.289
Proti tomuto spolku, který sdružoval 18 Čechoslováků z 33 přítomných na Tahiti, se postavila druhá skupina, která upozorňovala MSP na Řivnáčovy „rejdy a škody, které tu působí
československému státu“.290 Tvrdila, že Řivnáč na Tahiti „vůbec žádnou půdu nemá a neměl,
má jen spoustu dluhů a divnou pověst…Lidé, neznající francouzského jazyka, jsou úplně v rukou Řivnáče a našel-li přece někdo místo bez jeho svolení, znemožnil jej tím, že šel k zaměstnavateli a tam varoval, jako úřední osoba ČSR, že je bolševik.“
Výnosem guvernéra M. Riveta byly schváleny stanovy Řivnáčova spolku pod upraveným
názvem Asociace Čechoslováků v Oceánii. Ta sdružovala 64 Čechoslováky. Navázala jednání
s Francouzskou fosfátovou společností, která byla ochotna zaplatit Asociaci za každého dělníka
tisíc franků. Nabízela celkem 400 pracovních míst.291 Asociace kritizovala konkurenční markézký projekt s tím, že pozemky na Markézách jsou neobdělané a musí být napřed vyčištěny.292
Jeden z vystěhovalců upozorňoval na řevnivost mezi tamními Čechy a uváděl, že „nelze
žíti mezi těmito lidmi“.293 Podle autora jiného dopisu, „vystěhovalectví na Tahiti znamená odhodlat se k několikaleté, zpočátku dosti tvrdé práci“.294
Skupina kolem H. Hladíka dala podnět k založení Francouzsko-československé společnosti v Paříži, která měla v úmyslu usadit kolonisty z ČSR na tisíci ha půdy. Proti tomu Asociace zrazovala od této kolonizace, poukazovala na nevhodnost půdy a vychvalovala vyhlídky dělníků u Francouzské fosfátové společnosti.295
Francouzsko-československá společnost vlastnila pozemky na ostrově Nuku Hiva (Markézy), které jí byly koncedovány francouzskou vládou. Kolonisté, kteří se chtěli zapojit do činnosti
společnosti museli disponovat minimálně deset tisíci franků.296 Společnost odhadovala náklad
286 Tamtéž,

k. 3898, dopis konzulátu Marseille ing. M. Řivnáčovi v Mohatea (Tahiti) z 30. 10. 1924.
k. 3799, protokol Policejního ředitelství Praha s F. Brojníkem z 23. 10. 1925.
288 Tamtéž, dopis U. F. Matějce z Papeete předsedovi EÚ MAP R. Pilátovi z 5. 11. 1925.
289 Tamtéž, dopis Podpůrného svazu EÚ MAP z 11. 11. 1925.
290 Tamtéž, dopis L. Přívětivého MSP z 12. 12. 1925.
291 Tamtéž, dopis Asociace MZV ze 14. 12. 1925.
292 Tamtéž, dopis Asociace MZV z 23. 12. 1925.
293 Tamtéž, dopis Asociace MSP ze 4. 2. 1926.
294 Tamtéž, dopis M. Hladíka A. Krejčímu v Hradci Králové z 10. 2. 1926.
295 Tamtéž, informace MSP o Tahiti z 12. 2. 1926.
296 Tamtéž, dopis Společnosti francouzsko-československé G. Adamovi v Meranu z 15. 3. 1926.
287 Tamtéž,
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na celkovou režii při obdělávání 10 ha na 500 franků na hektar po dobu tří let. Za kulturu, dávající nejrychlejší výsledky, byla považována bavlna.297
Společnost obvinila ing. Řivnáče, že láká lidi na Tahiti podvodnými informacemi pod heslem „Musím lhát, abych sem lidi dostal.“298 Vicekonzul E. Hajný charakterizoval Řivnáče následujícími slovy: „Je velmi schopný, podnikavý člověk, ve společnosti oblíbený, nestálý, vrtkavý a nedovede projekt k uskutečnění. Každý jeho podnik ztroskotá. Nedovede hospodařit.
Pobyt Řivnáče ve Francouzské Oceánii nebude mít dlouhého trvání, poněvadž svým finančním
závazkům dostáti nemůže“.299 Guvernér Oceánie hodnotil Řivnáče velmi příznivě, jeho prostřednictvím usiloval o evropskou kolonizaci. Řivnáčův projekt v údolí papeenoském se 14 tisíci ha za 600 tisíc franků však skončil nezdarem. Kolonisté se měli stát akcionáři, složit 700
franků a dostali by podíl 10 ha. Pro první dobu by potřebovali značné prostředky k vyčištění půdy, opatření inventáře, stavbu domu a zajištění stravy do první sklizně. Komplikací byla vzdálenost ostrovů od ostatního světa, špatné dopravní spojení i absence československého zastupitelského úřadu a větší české kolonie. Doprava z Marseille přes Panamský průplav trvala 50 dní,
vzdálenost činila asi 10 tisíc mil.300
Analýzou archivního materiálů a dobové literatury dospíváme k závěru, že nedostatek pracovních příležitostí, jenž se projevoval zejména ve východních oblastech ČSR – na Slovensku
a Podkarpatské Rusi, vedl k vystěhovalectví takového rozsahu, který patřil k největším v Evropě.

Summary
To Emigration from Czechoslovak Republic and Conditions Expatriates
in the middle of 20s of the 20th century
After a brief period when the re-emigration of foreign expatriates to the newly created Czechoslovak
state had prevailed over emigration, from the early 20s of the 20th century economic pressures forcing
agricultural and industrial workers and small farmers and business owners to emigrate grew.
Lack of jobs was manifested especially in the eastern areas of Czechoslovak Republic – in Slovakia
and Carpathian Ruthenia. The emigration affected more the citizens of the Slavic nations than Germans and
Hungarians.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd č. 24
K PRŮBĚHU CUKERNÍ KRIZE VE 30. LETECH 20. STOLETÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH
FRANTIŠEK ČAPKA
Since 30’s of the 19th century food industry along with sugar industry started to occupy an
important position in the industrial structure in the Czech countries
Key words: First Czechoslovak Republic, 1930st, the Suger Crisis
Od 30. let 19. století postupně zaujímal v průmyslové struktuře českých zemí významné
místo potravinářský průmysl v čele s cukrovarnictvím. Vyplývalo to z relativně opožděného
a pomalejšího sociálně ekonomického vývoje českých zemí, začleněných do značně nevyrovnaného a různorodého ekonomického celku, představovaného mnohonárodnostní habsburskou
monarchií. Následující druhá polovina 19. století pak dotvářela vcelku nevhodnou strukturu průmyslové výroby s převahou lehkého spotřebního průmyslu, zaměřeného především na vývoz.
Spolu s průmyslem textilním a sklářským se stávalo cukrovarnictví nejvýznamnějším vývozním
artiklem. V rámci vývoje potravinářského průmyslu a pozdějšího zemědělskoprůmyslového
komplexu zaujímalo klíčové postavení, ovlivňující nejen vývoj zemědělství jako takového, ale
i provázaně blízké obory jako strojírenství, těžbu uhlí, dopravní strukturu nebo i bankovnictví.1
Cukrovarnictví v českých zemích se stávalo od 60. a 70. let 19. století ekonomickou základnou pro nastupující českou drobnou podnikatelskou vrstvu, která se snažila prosadit proti
daleko silnější německé průmyslové i bankovní konkurenci. V českých zemích vznikla hustá síť
cukrovarů s menší výrobní kapacitou. Tyto závody byly zpočátku na dobré úrovni jak po stránce technické, tak využívaly i moderní technologii; postupně se však ukazovalo, že nedisponují
dostatečnými finančními prostředky na modernizaci strojového parku, potřebnou racionalizací
a koncentrací výroby. Narůstající konkurenční boj při nákupu řepy spolu se vzrůstem výrobních
nákladů u jejich pěstitelů bezprostředně ovlivňoval i zahraničně obchodní vztahy. Prudký růst
českého řepného cukrovarnictví v závěrečné fázi procesu průmyslové revoluce nutně znamenal
při velice nízké a pomalu se zvětšující tuzemské spotřebě zesílení jeho celkové orientace na
vývoz a prohloubení jejího sepětí se světovým cukerním trhem.
Další rozvoj a prosperita cukrovarnictví v českých zemích, kde bylo na počátku 60. let 19.
století soustředěno 81 % celkové kapacity cukrovarů celé monarchie a o deset let později již
89 %, byly při nízké spotřebě cukru v Rakousko-Uhersku (ročně činila průměrně 2,5 kg na
1 obyvatele) existenčně závislé na velikosti vývozu do zahraničí. V roce 1873 se z monarchie
vyváželo 41 % z celkové výroby cukru, což řadilo Rakousko-Uhersko spolu s Německem
a Francií ke třem největším výrobcům a vývozcům řepného cukru v Evropě. Procento vývozu se
v dalších letech ještě zvyšovalo a v 80. letech dosáhlo téměř dvou třetin veškeré výroby. Český
cukr se nejvíce vyvážel do Itálie, Švýcarska a na Balkán, později i do Velké Británie, která se
postupně stala největším dovozcem cukru z českých zemí. Z tranzitního německého přístavu
1

Podrobněji: DUDEK, F.: Utváření základů zemědělskoprůmyslového komplexu v procesu kapitalistické industrializace českých zemí. In: Hospodářské dějiny 9, Praha 1982, s. 7–63. K počátkům cukrovarnictví v českých zemích též:
PUCHERNA, J.: Historický přehled vývoje cukrovarnictví v českých zemích. In: 150 let cukrovarnického průmyslu
na území ČSSR. Praha 1981, s. 7–54. Studie se pokouší dalším výzkumem relativizovat či jinak blíže zpřesnit dané
téma, které je i v níže citovaných pracích zmiňováno a přiblíženo. Zvláště cennými se ukázaly práce Dudkovy a Lacinovy.
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Hamburk odcházel český cukr také do zámoří a do skandinávských států, z jadranského Terstu
pak do Turecka, na Blízký východ a do Afriky. Vázanost českého cukrovarnictví na světový trh
vedla k přímé závislosti na všech budoucích ekonomických výkyvech a krizích ve světě.2
Pro české cukrovarnictví je od 70. let 19. století charakteristická značná rozdrobenost
výroby do velkého počtu závodů; dokládá to údaj z roku 1870, kdy za jediný rok jich bylo vybudováno 38 a v následujících dvou letech dalších 40, takže k roku 1873 to bylo 235 cukrovarů, což představovalo vůbec nejvyšší číslo v historii českého cukrovarnictví. Tento rekordní počet vydržel pouze jediný rok, načež v dalších letech nastal postupný pokles.3 Do tohoto období
spadá jednak první všeobecná cyklická hospodářská krize, která se v cukrovarnictví projevila
v letech 1873–1875, a následně první velká světová cukerní krize z nadvýroby (1884–1888).4
Tíživá cukerní krize byla na konci 80. let překonána s pomocí státu (zákonem o dani z cukru
z roku 1888), což vedlo k rozšíření vývozu a růstu domácí spotřeby, a také ke zlevnění dopravních poplatků na státních drahách a k výraznému poklesu cen cukrovky.
Po vydání nového daňového zákona došlo k přechodné cukrovarnické konjunktuře
(1889–1890), která však byla brzy vystřídána částečnou krizí (1891). Nastalo období monopolizačních snah spojené s uzavíráním kartelových dohod o rozdělení surovinové základny. Řepaři
od krize v 80. letech prostřednictvím hospodářských spolků, Zemědělské rady a vznikajících
agrárních organizací požadovali placení řepy podle cukernatosti a s přihlédnutím k výši ceny
cukru na trhu. Začali si zakládat zájmová sdružení, přičemž směřovali k založení ústřední řepařské organizace; k tomu došlo v roce 1902.5 Pěstování cukrovky přestávalo být jen výlučnou
doménou velkostatkářů a začali se jím zabývat větší sedláci i střední rolníci; nejvíce cukrovky
vyprodukovaly statky o výměře 20–100 ha. Především Čechy představovaly světovou pěstitelskou špičku, a to i co se týká vysoké cukernatosti řepy. Průměrným výnosem cukrovky 44,9 q/ha
se řadily těsně za Německo, které výnosem 46,1 q/ha drželo primát.
Celkový vývoj českého cukrovarnictví do konce první světové války můžeme hodnotit jako konjunkturální. Na počátku 90. let 19. století činil podíl českých cukrovarů na světové výrobě
řepného cukru kolem 20 %, od poloviny 90. let do konce první světové války došlo k mírnému
poklesu (na průměr 15,7 %).6 Cukrovary se dostávaly stále více pod vliv vídeňských a praž2
3
4

5

6

Zasvěceně vylíčeno: DUDEK, F.: Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938. Praha 1985, s. 28 an.
POUR, I.: Zemědělský průmysl. In: Československá vlastivěda, díl VI. Praha 1930, s. 286.
Podrobněji: KŘÍŽEK, J.: Krize cukrovarnictví v českých zemích v 80. letech minulého století a její význam pro vzrůst
rolnického hnutí. In: Československý časopis historický, 1956, č. 2, s. 270–298; tamtéž, 1956, č. 4, s. 417–447;
tamtéž, 1958, č. 1, s. 46–59. K další menší cukerní krizi došlo počátkem 20. století, kdy evidujeme první pokus o regulování mezinárodního cukerného trhu; v roce 1903 byla uzavřena tzv. bruselská konvence, v níž se účastníci dohody zavázali, že zruší vývozní prémie a stanovili zásady celní politiky.
Iniciativa k založení první řepařské organizace vzešla od Hospodářského družstva statkářů, velkostatkářů a nájemců
v Praze; tato organizace svolala na únor 1902 poradu, na níž byl zvolen jedenáctičlenný výbor (členem se stal i Antonín Švehla). Pracovní výbor vydal výzvu k založení Ústřední jednoty řepařů pro Království české v Praze jako zájmového nepolitického spolku; ustavující valná hromada Jednoty se konala 8. května 1902 na pražském Žofíně. Od roku
1905 (1908) až do roku 1923 stál v čele Jednoty předseda agrární strany A. Švehla (od roku 1909), muž s vysokou popularitou mezi českými řepaři, po něm statkář F. Mašín. Jednota sdružovala v roce 1905 okolo 7 tisíc členů, v roce 1914
již 45 tisíc. Německé řepaře představoval Ústřední spolek německých řepařů v Čechách (Zentralvereinigung der
deutschen Rübenbauer in Bőhmen) a Severozápadočeská společnost pro prodej řepy v Mostě (Nordwestbőhmischen
Rübenverwertungsgenossenschaft in Brüx). Na Moravě působila od roku 1903 slabá Zemská družina řepařská
v Markrabství moravském a teprve v roce 1912 zde byla (tak jako v Čechách) založena organizačně silná Ústřední jednota řepařů pro Markrabství moravské v Brně; německé řepaře na Moravě sdružoval Svaz německých řepařů pro
Markrabství moravské v Brně (Verband der deutschen Rübenproducenten für die Markgrafschaft Mähren in Brünn).
V posledním předválečném výrobním roce (1913/1914) pocházelo z českých zemí 95,3 % cukerní výroby celého
Předlitavska; z toho z Čech 59,6 %, z Moravy 34,1 % a ze Slezska 1,6 %. Blíže: LACINA, V.: K vývoji českého
řepařství v letech 1920 až 1930. In: Sociologie a historie zemědělství, 1973, s. 145.
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ských obchodních bank, takže došlo k vytvoření silných cukerních koncernů v čele s bankami.7
Za první světové války přestalo být pěstování cukrové řepy výnosné, protože nedostatek potravin upřednostňoval obilniny a olejniny; pokles představoval zmenšení osevní plochy o více než
jednu třetinu a také nižší výnosy.
Rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československé republiky přinesly nové změny
v uspořádání cukrovarnictví, které stále zaujímalo vedoucí pozici v potravinářském průmyslu.
V celé ČSR se nacházelo 163 cukrovarů (88,6 %) z celkového počtu 184 řepných závodů
v bývalé monarchii, přičemž na území českých zemí se nacházelo plných 99,4 % předlitavských
cukrovarů, což počtem reprezentovalo 155 závodů. Nová politická situace nezměnila nic na
značné závislosti českých cukrovarů na vývozu na světové trhy; vývoz představoval zhruba dvě
třetiny vyrobeného cukru.8
Po počátečním pomalém návratu k předválečné úrovni, kdy v prvních poválečných letech
(zhruba do roku 1922) přetrvávala obilnářská konjunktura, došlo do poloviny 20. let k obnovení předchozí struktury české zemědělské výroby s vyspělým řepařstvím.9 Celkově můžeme hodnotit vývoj cukrovarnictví v českých zemích do poloviny 20. let sice jako konjunkturální s menším krizovým poklesem v letech 1921–1923, přičemž však zdaleka nedosahovalo předválečného
podílu na světové produkci (od roku 1924 začala světová cukerní odbytová krize).10 Poválečné
maximum výroby představovala kampaň z let 1925/1926, kdy činil podíl československých
cukrovarů na této produkci zhruba 5,9 %. Vývoz na zahraniční trhy byl přesto stále vysoký, koncem 20. let činil průměrně 63 % vyrobeného cukru v republice; cukr nadále představoval hlavní exportní produkt našeho potravinářského průmyslu. Přitom od roku 1925 se v českém cukrovarnictví začala projevovat světová cukerní odbytová krize.
7
8

9

10

Blíže: DUDEK, F.: Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938, c. d., s. 50–75.
Tamtéž, s. 76. Základní pohled na cukrovarnictví v Československu po roce 1918 (s určitými nepřesnostmi) přináší
stať: VONDRÁK, J.: Průmysl cukrovarnický. In: Československá vlastivěda, díl IX. Praha 1929, s. 286–301. Ve studii
LACINA, V.: K řepařské a obilní krizi v letech 1928–1933. In: Sborník historický, 1974, autor na s. 160 uvádí 175
cukrovarů v nové ČSR z celkových 201 cukrovarů v celé monarchii (tj. 86 %) a asi 80 % výrobní kapacity.
K spolkovým cukrovarským organizacím po roce 1918 patřily: Ústřední spolek československého průmyslu
cukrovarnického (v roce 1919 se přeměnil ze Spolku pro průmysl cukrovarnický v Čechách); Moravskoslezský
spolek cukrovarnický (1919); Spolek československých rafinerií cukru (1919). Zájmovými organizacemi byly:
Společenstvo čsl. cukrovarů, s. r. o. (1919); Svaz rolnických, společenstevních a hospodářských cukrovarů; Sdružení
rolnických cukrovarů na Moravě (Olomouc, 1916); Moravskoslezský svaz živnostenských cukrovarů v Brně.
Podrobněji: LACINA, V.: Krize čs. zemědělství 1928–1934. In: Práce oddělení novějších československých dějin
ÚČSD ČSAV, řada I, sv. 1. Praha 1974, s. 15–18; týž: Řepařská oblast v českém zemědělství 1920 až 1930. In:
Československý časopis historický, 1972, č. 1, s. 10–38; týž: Skupiny závodů a hlavní obory zemědělské výroby
v české řepařské oblasti v letech 1920–1930. In: Sborník historický, 1973, s. 143–193; týž: K vývoji českého řepařství
v letech 1920 až 1930, c. d., s. 145–156. Též: DUDEK, F.: Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích, c. d., s. 76
a n.; BRDLÍK, V.: Rentabilní soutěž cukrovky a bramborů v řepařském obvodu. Praha 1925. Zájmy pěstitelů řepy
v ČSR hájila Československá jednota řepařů, která se zpočátku skládala z českého, slezského a slovenského zemského odboru. Na Moravě fungovala samostatná Ústřední jednota řepařů z předválečných let, teprve v květnu 1921
došlo k jejímu sloučení s tzv. celoříšským ústředím v Praze. V čele jednotné celostátní organizace stálo společné říšské
předsednictvo: 5 členů bylo z Čech, 3 z Moravy, 1 ze Slezska a 2 ze Slovenska. Zemské jednoty si však udržely
víceméně samostatné postavení. Jednota byla i nadále ovládána agrární stranou a sdružovala zhruba dvě třetiny
pěstitelů cukrové řepy. V roce 1925 došlo k jejímu přejmenování na Ústřední jednotu řepařů československých – ÚJŘ.
O rok později (1926) odešla z ÚJŘ malá část klerikálně orientovaných řepařů (zejména z Moravy) a založila si
Sdružení řepařů. O vybudování vlastních organizací řepařů se pokoušeli i národní socialisté a sociální demokraté,
avšak neúspěšně.
Situace v poválečném cukrovarnictví v Československu je detailně představena ve studii: DUDEK, F.: Československý cukerní kartel a hospodářská politika agrární strany v letech 1918–1927. In: Československý časopis historický,
1980, č. 6, s. 509–535.
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Podobný vývoj můžeme zaznamenat v řepném cukrovarnictví u hlavních vývozců cukru
v evropských zemích. Cukrovarnictví v Německu, Francii, Polsku a Maďarsku se nestačilo rychle vzpamatovat z hlubokého válečného hospodářského rozvratu; podobně ruský vývoz byl vyřazen revolucí a občanskou válkou. Z této situace maximálně těžili vývozci třtinového cukru z kubánské produkce. Vedle toho však řada evropských států, jako Rakousko, Itálie, Jugoslávie,
Bulharsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie, se postupně stávala výrobou cukru zcela soběstačnými, případně dovážely jen surovinu a tu zpracovávaly v domácích rafineriích. Některé
z nich dokonce začaly cukr vyvážet. V polovině 20. let tak došlo k nasycení světového trhu
s řepným cukrem a pokračoval pokles světových cen této komodity. Na zužující se volné evropské trhy začaly dokonce za dumpingové ceny proudit značné cukerní přebytky třtinového
cukru z Kuby a především z Jávy. Přicházela léta světové cukerní krize, ohrožující zisky hlavních vývozců cukru. Hledaly se cesty k ozdravění cukerního trhu. Volání po tom, aby se světové
cukerní krizi čelilo mezinárodní dohodou, se ozvalo již v roce 1925, a to ze strany evropských
řepařů na jejich konferenci ve Varšavě. Znovu se podobné hlasy ozvaly o dva roky později na
mezinárodní řepařské konferenci v Římě.11
Cukerní krize, spočívající ve světové nadprodukci cukru, se prohloubila v důsledku propuknutí světové hospodářské krize v říjnu 1929. Klesala světová spotřeba cukru, což při její rostoucí výrobě přinášelo zvětšující se zásoby cukru. Ceny cukru byly snižovány v důsledku dumpingových cen kubánského a zejména javanského třtinového cukru; výroba tohoto cukru se od
roku 1925 zhruba zdvojnásobila. Současně se rokem 1928 zvětšila osevní plocha evropských pěstitelů cukrové řepy, a to zhruba o 200 tisíc hektarů, z toho nejvíce v Rusku (o 130 tisíc ha),
v Německu (o 24 tisíc ha) a v Polsku (o 23 tisíc ha).12 Vzniklá situace vyžadovala nová jednání
o dohodě mezi hlavními vývozci cukru a o regulaci výroby cukru, zejména pak mezi evropskými
producenty a zaoceánskými pěstiteli cukrové třtiny.13 Po ratifikaci mezinárodní cukerní dohody
11

12
13

První takovou mezinárodní dohodovou akci (s československou účastí) představovalo jednání zástupců kubánských,
německých, polských a československých cukrovarníků na konci roku 1927 v Paříži (předcházely konference v Berlíně a v Praze). Někdy bývá označována podle vedoucího kubánské delegace plukovníka Tarafy jako tzv. Tarafova
akce, při níž došlo k dohodě o redukci kubánské výroby a k omezení vývozu řepného cukru v kampani 1927/1928;
ČSR se zavázala k redukci vývozu o 6 %. Problémem bylo, že jednání se zúčastnily státy, které představovaly jen
zhruba 40 % světové produkce cukru, 60 % vývozců zůstalo „stranou“; především chyběla Jáva, která se stala koncem 20. let největším producentem třtinového cukru, když předstihla Kubu. V kampani 1928/1929 vyrobila Kuba 4,5
milionu tun třtinového cukru, kdežto Jáva 29,5 milionu tun tohoto cukru (dosaženo toho bylo vysokými průměrnými
výnosy z 1 hektaru: kubánská produkce dosahovala 45 q, naopak na Jávě se z 1ha získalo 160 q suroviny). Pro
srovnání: celková evropská produkce cukru v této kampani dosáhla výše 8,5 milionu tun, čímž se Evropa přiblížila
předválečné výrobní kapacitě. Přitom světová nadvýroba cukru činila asi 5 % celkové výroby, tedy asi 1,25 milionu
tun. Blíže: Věstník Ústřední jednoty řepařů československých (dále jen VÚJŘČS), roč. 1930, č. 6, s. 99 a n. Podrobněji rozebráno: LACINA, V.: K řepařské a obilní krizi v letech 1928-1933, c. d., s. 159-171. Dohodnuté závazky splnila jen Kuba a ČSR. Cukerní krize se dostala v květnu 1928 jako problém světové ekonomiky i na pořad jednání
hospodářského výboru Společnosti národů v Ženevě, avšak výsledek celé akce byl prakticky nulový. Podobně skončil
i další pokus o řešení krizové situace, a to na mezinárodní konferenci v Bruselu v červenci 1929.
V následujícím roce (1929) došlo k dalšímu navýšení osevní plochy řepy v Rusku, a to dokonce o 260 tisíc ha.
V první polovině prosince 1930 byla narychlo svolána nová mezinárodní cukerní konference do Bruselu, aby komplexně řešila nadprodukci cukru. Podkladem jednání se stala dohoda v Amsterodamu (po jednání amerického
průmyslníka a advokáta T. L. Chadbournea a zástupců amerických rafinerií na Kubě s holandskými majiteli rafinerií
na Jávě), která zavazovala Kubu k restrikci své výroby o 24 % a Jávu o 28 %. Československá delegace poukázala
přitom na skutečnost, že zatímco většina evropských zemí snižovala svou produkci, Německo ji soustavně zvyšovalo. Blíže: VÚJŘČS, roč. 1931, č. 1, s. 1–3, 9–13; tamtéž, roč. 1932, č. 3a, s. 72–74; též: Listy cukrovarnické (dále jen
LC), Zpravodaj, roč. 1930, č. 3, s. 31–38; tamtéž, roč. 1930, č. 8, s. 108; tamtéž, roč. 1930, č. 15, s. 220–222. K uzavření nové mezinárodní dohody došlo 9. 5. 1931 v Bruselu za účasti cukrovarníků z Kuby, Jávy, Německa, ČSR,
Maďarska, Polska a Belgie (dodatečně přistoupila Jugoslávie a Peru), a to na dobu 5 let; Francie, Itálie a Japonsko
jen částečně upravily své cukerní hospodářství. Dohoda se snažila omezit výrobu i vývoz cukru, likvidovat jeho pře-
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se ustavila v Bruselu Mezinárodní cukerní rada (International Sugar Council) se sídlem v Haagu.14
Bruselská dohoda z května 1931 (tzv. Chadbourneova) měla pro Československo značně
tíživý dopad: ČSR ztratila prioritní postavení cukerní a řepařské velmoci; smluvní podmínky se
promítly i do ceny cukru na domácím trhu, kdy z původních 88 Kč/q klesla cena na 66 Kč. Dohoda ukládala Československu vedle přiděleného vývozního kontingentu povinnost uskladnit
veškeré zásoby cukru z konce kampaně 1930/1931 a po jedné čtvrtině je vyvážet během kampaní 1931/1932–1934/1935; zásoby představovaly 205 961 tun cukru.15
Ukazovalo se, že bez státní podpory by export byl nemyslitelný a nerentabilní. Československo tak muselo spoléhat na vlastní prostředky k záchraně cukrovarnictví a řepařství. Ještě
před podepsáním dohody byly dohodnuty 23. 4. 1931 na výboru Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického v Praze zásady pro smlouvu cukrovarů o provedení mezinárodní cukerní smlouvy. Většina cukrovarů ji o několik dnů později, tj. 7. 5. 1931, podepsala;
svůj podpis nepřipojilo jen 11 cukrovarů, které představovaly 8,7 % výroby cukru z předchozí
kampaně.16
V období kampaní 1931/1932–1934/1935 dosáhla světová cukerní krize svého nejhlubšího
propadu.17 Nejvíce poklesl roční průměr cen, dále bylo dosaženo krizového minima ve výrobě

14
15
16

17

bytečné zásoby a udržet jednotnou cenu; pět evropských vývozců se zavázalo snížit vývoz o 15 %, Kuba o 23,5 %
a Jáva o 18 %. Československu byl v Bruselu původně přiznán pro následující léta průměrný kontingent 590 tisíc tun,
ten se snížil (ve prospěch Německa) na 571 050 tun. Dohoda zahrnovala všechny státy vyvážející cukr, což však představovalo jen 43 % celkové světové produkce; hrozilo nebezpečí, že pokud státy, které dosud nevyvážely, zvýší svou
výrobu, pak mohou své přebytky vrhnout na mezinárodní trhy. V tomto směru hrozilo největší nebezpečí ze strany
Ruska. Podrobněji: VÚJŘČS, roč. 1931, č. 2, s. 17–20, 24–28. Též: LACINA, V.: K řepařské a obilní krizi v letech
1928–1933, c. d., s. 163–164. Rovněž: VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny zemědělského průmyslu v Československu. Od nejstarších dob až do vypuknutí světové krise hospodářské. Praha 1936, s. 400–401; ŠTĚPÁN, F.–VYMLÁTILOVÁ, M.:
K politice agrárního kapitálu v cukrovarnickém průmyslu (Výběr dokumentů o transakcích Stoupalova koncernu
v letech 1934–1936). In: Sborník archivních prací XII (1962), č. 2, s. 7–8. Hlavní příčina nezdaru spočívala v katastrofálním poklesu světové spotřeby cukru. Účinek této dohody (někdy označované podle jejího iniciátora jako tzv.
Chadbourneův plán) postupně slábl, až nakonec po vystoupení Jávy k 1. září 1935 dohoda zanikla. Hlavní zásluhou
dohody bylo odstranění světových zásob cukru (okolo 9 milionů tun) a omezení světové cukerní výroby z 27 952 085 tun
na počátku dohody na 24 767 714 tun v posledním roce trvání plánu. Blíže: LC, Zpravodaj, roč. 1937, č. 16, s. 141–142.
Blíže: VÚJŘČS, roč. 1933, č. 3a, s. 69–71.
Jednatelské zprávy Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického 1935 (dále jen JZ ÚSČSPC). Praha 1935, s. 98–99.
Z iniciativy Svazu českých cukrovarnických agencií byly tyto smlouvy v českých zemích prodlouženy do konce roku
1938, na Slovensku platily do roku 1937. Poměr k zemědělským cukrovarům byl definitivně upraven speciálními smlouvami, přičemž se současně připravoval vstup Svazu zemědělských cukrovarů do Svazu agencií. Prováděcím
orgánem dohody byl ze strany cukrovarů Československý výbor pro provádění mezinárodní dohody cukerní se zástupci rafinerií a surováren (po 16 delegátech). Výbor stanovil zásady restrikce výroby cukru pro jednotlivé cukrovary.
Blíže: JZ ÚSČSPC 1930. Praha 1930, s. 25. Též: JZ ÚSČSPC 1931. Praha 1931, s. 38–46. Podrobněji: DUDEK, F.:
Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938, c. d., s. 141–142.
VÚJŘČS, roč. 1934, č. 3a, s. 74. Míru poklesu dokumentují čísla z tabulky:
Stát
Výroba v l. 1930/1931 (v t)
Německo
2 528 602
Československo
1 125 690
Polsko
791 948
Maďarsko
234 171
Belgie
283 234
Evropa celkem
4 963 645

Výroba v l. 1932/1933 (v t)
1 100 000
625 000
416 000
105 000
245 000
2 491 000

Pokles (v t)
1 428 602
500 690
375 948
129 171
38 234
2 472 645

Pokles (v %)
56,5 %
44,5 %
47,5 %
55,2 %
13,5%
49,8 %

Kuba
Jáva

2 000 000
1 350 000

1 122 186
1 619 269

35,9 %
54,5 %

3 122 186
2 969 269
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i ve spotřebě cukru, avšak na druhé straně stouplo krizové maximum zásob cukru (37 % roční
spotřeby). Poklesla rovněž důležitost New Yorku a Londýna coby středisek světového cukerního
obchodu. Světový cukerní obchod se prakticky roztříštil a nacházel se ve stavu agónie. Vývozu
bylo dosahováno jen za cenu dumpingových cen, kryjících jen část výrobních nákladů, a částečně také s pomocí státních dotací.18 Ještě v kampaních 1935/1936 a 1936/1937, kdy se začala
světová cukerní výroba, spotřeba i ceny cukru postupně oživovat a jeho zásoby zmenšovat, představoval vývoz cukru pro většinu vývozců finanční ztrátu. Nepodařilo se zcela zastavit katastrofální důsledky cukerní krize. Světové ceny cukru v době platnosti dohody značně poklesly: ze 78 Kč/q surového cukru z počátku 30. let na 45 Kč/q v polovině tohoto desetiletí.
K mírnému oživení došlo teprve po uzavření pevné mezinárodní cukerní dohody roku 1937.19
Naše pozornost se nyní soustředí na průběh cukerní krize v českých zemích pod vlivem
velké hospodářské krize20; cukerní krize vlastně předznamenala agrární krizi, která začala zhruba o rok dříve než krize v průmyslu. Právě v Československu začala agrární krize jako krize cukerní a řepařská. Od roku 1926 se začaly na mezinárodních trzích hromadit zásoby cukru. Proto je třeba se ještě předtím zmínit o některých aktivitách, které předcházely dění na počátku 30.
let. Na zmíněnou mezinárodní tzv. Tarafovu akci z roku 1927 navázala jednání cukrovarníků
ČSR, Německa a Polska o stabilizaci vývozu v kampani 1928/1929.
V prosinci 1927 vytvořil kartel a Ústřední jednota řepařů společný orgán s názvem Výbor
na ochranu československého řepařství a cukrovarnictví.21 Od svého ustavení se výbor snažil organizovat propagandistické akce, které měly přesvědčit veřejnost a hlavně Švehlovu vládu o nezbytnosti podporovat řepařství a cukrovarnictví. Za tímto účelem se například objevila řada
článků v agrárním Venkově.22
V květnu 1928 předložili cukrovarníci i řepaři Švehlově vládě společné memorandum,
které požadovalo zrušení tzv. obratové daně a snížení spotřební daně za účelem udržení ztrátového vývozu cukru a ceny řepy.23 K podpoře těchto požadavků uspořádal Výbor na ochranu řepařství a cukrovarnictví 17. června 1928 velký manifestační sjezd řepařů v Brně.24 Následovalo obtížné jednání s vládou, konkrétně s národně demokratickým ministrem financí Karlem Englišem,
který souhlasil pouze s vrácením obchodních daní za vyvezený cukr, avšak odmítal přistoupit na
18

19

20
21

22

23
24

I vývoz českého cukru nabýval od poloviny 20. let dumpingového charakteru, kdy klesal podíl vývozní ceny surového cukru na výrobních nákladech až pod jejich poloviční výši (v kampani 1930/1931) a dále až na 28,1 % v kampani 1934/1935.
Od této kampaně se pokles vývozních cel surového cukru zastavil a začal mírně stoupat. Do kampaně roku 1937/1938 však
nedosáhla vývozní cena suroviny ani poloviny výrobních nákladů a vývoz cukru zůstával krajně ztrátový.
Jednání o novou dohodu se účastnilo 24 států (Japonsko zde bylo v roli pozorovatele); ty představovaly 85 % světové
výroby cukru. Navýšení počtu účastníků, zejména Velké Británie s dominii, ukázalo naléhavou potřebu dohody
o úpravě vývozu cukru. Po dlouhých jednáních a průtazích byla s platností od 1. 9. 1937 uzavřena nová mezinárodní
cukerní dohoda; pro Československo byla stanovena kvóta 250 tisíc tun, zatímco předchozí (Chadbourneova) povolovala vyvézt z našich zemí 571 050 tun.
Blíže: LACINA, V.: Velká hospodářská krize v Československu 1929–1934. Praha 1984. Též: KIESLER, B.: Světová
krise cukerní a českoslovenští řepaři. Praha 1931.
Úkolem zmíněného Výboru byla garance závazků, jež vyplývaly z mezinárodních jednání. Výbor se skládal z 20 cukrovarníků a 20 řepařů v čele s Heřmanem Cronem (coby předsedou, zastupující Ústřední spolek československého
průmyslu cukrovarnického) a Prof. Dr. Vladimírem Brdlíkem (za řepařskou Jednotu ve funkci místopředsedy). In: JZ
ÚSČSPC, 1928. Praha 1928, s. 48–50.
Venkov, 31. 1., 7. 2., 9. 2. 1928. I pro období první republiky se používá v práci označení „agrární strana“; Českoslovanská strana agrární (jako Česká strana agrární od roku 1899, název přijat po sloučení s moravskými agrárníky v roce 1905) se koncem dubna 1919 přejmenovala na Republikánskou stranu československého venkova, po sloučení se
slovenskými agrárníky přijala název Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.
Spotřební daň představovala tehdy 30 % z maloobchodní ceny cukru a spolu s obratovou daní pak 34 % z ceny cukru;
pro srovnání spotřební daň v ostatních evropských zemích se pohybovala okolo 25 %.
Venkov, 18. 6. 1928.
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požadavek dotace cen cukrovky. Výbor však chtěl své požadavky prosadit za každou cenu: se
souhlasem Ústřední jednoty řepařů prosadil na začátku září 1928 zvýšení ceny cukru o 60 Kč na
590 Kč za 1 q cukru. Zvýšení narazilo na odpor zejména mezi městským obyvatelstvem.
Zasáhla vláda a po celý zbytek září probíhala jednání mezi zástupci cukrovarů, řepařů
a tzv. politickou osmou. Vleklé spory vedly nakonec k demisi ministra financí Karla Engliše
(28. 11. 1928); ještě předtím se podařilo na počátku října dosáhnout dohody mezi vládou a jednotným blokem cukrovarníků a agrárních řepařů (kartelem).25 Do cukrovarnictví stále více pronikal agrární kapitál. K zlepšení situace mělo napomoci tzv. porolničování cukrovarů, vehementně propagované Ústřední jednotou řepařů československých, spočívající v získávání
akcionářů pro rolnické cukrovary, což se neobešlo bez podpory agrární strany.26 Agrární strana,
jako nejvlivnější složka koaliční vlády, prosadila do vládního prohlášení Udržalovy vlády z 13.
12. 1929 pasáže o nutnosti čelit zemědělské krizi státními zásahy; konkretizaci zásahů předložil
o měsíc později ministr zemědělství Bohumír Bradáč.27 Agrární straně se podařilo podnítit stát
k zásahům zejména v oblasti celní politiky; první zvýšení celní ochrany bylo prosazeno již v roce 1930, k dalšímu přijetí vládního nařízení došlo 10. 6. 1933 (č. 96 o úpravě celního sazebníku).
Na základě uvedené dohody byl uzavřen s řepařskou jednotou společný hospodářský a finanční plán na ozdravění řepařství a cukrovarnictví pro následující tři kampaně 1928–1931. Pomocí tohoto plánu se mělo dotací ve výši 644,5 milionů Kč zabránit poklesu osevu cukrovky
a vývozu rafinády (bílého konzumního cukru), a to i za cenu případných ztrát. Tak se do roku
1930 podařilo u středních a drobných rolníků uměle udržovat ceny cukrovky na hranici výrobních nákladů, poté cena hluboce klesla (pohybovala se okolo 15 Kč/q); ziskovou zůstávala pro
sedláky a statkáře (zejména nad 100 ha), kde představovala částku 9–10 Kč.28 Během tohoto
tříletého „ozdravovacího“ období dostaly cukrovary od ministerstva financí refundace obchodních daní, a to v kampani 1928/1929 ve výši 42 milionů Kč, v následující kampani (1929/1930)
33 milionů a ve třetí kampani (1930/1931) 28 milionů Kč. Přitom podle dohody s řepaři připadl celý výtěžek ze zvýšené výroby cukru na dotaci ztrátových cen řepy.
S prohlubováním světové cukerní krize se však situace českého cukrovarnictví i nadále
zhoršovala. Poklesly vývozní ceny surového cukru (ze 134 Kč na 78 Kč za 1 q) i rafinády (ze
197 Kč na 110 Kč za 1 q). Pokles pokračoval i v dalších letech. Tato skutečnost se odrazila
25

26

27
28

Dohoda spočívala v tom, že se kartel spokojil se zvýšením ceny cukru o 25 Kč (proti původním 60 Kč) za 1q; vláda
se také zavázala projednat zákon o refundaci obchodních daní a od 1. 10. 1928 snížila paušál obratové daně u tuzemského cukru z 25 na 15 Kč. Daňové refundace měly být poskytovány kartelu po dobu tří kampaní do výše 45 milionů Kč. Dne 22. 11. 1928 parlament pak schválil zákon č. 202 Sb. z. a n., jenž povoloval vrácení daně z obratu
a daně přepravní těm vývozcům, jejichž konkurenční schopnost byla na zahraničních trzích ohrožena. V následujících
letech byla státní podpora vzhledem k všeobecné krizi poněkud menší. In: JZ ÚSČSPC 1929. Praha 1929, s. 19–24.
Též: DUDEK, F.: Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938, c. d., s. 139 a n. Podrobně: LACINA,
V.: K řepařské a obilní krizi v letech 1928–1933, c. d., s. 164–165.
Blíže: DUDEK, F.: Československý cukerní kartel a hospodářská politika agrární strany v letech 1918–1927. In: Československý časopis historický, 1980, č. 6, s. 509–535. Od roku 1918 pracovalo v českých zemích těchto 18 rolnických cukrovarů: Cerekvice nad Labem, Čejetičky, Dašice, Dolní Cetno, Horky nad Jizerou, Hostačov, Chrudim, Klobouky, Nový Bydžov, Ovčáry, Plaňany, Podzámčí, Předměřice nad Labem, Přelouč, Rosice u Chrasti, Rožďalovice,
Sadská, Syrovátka. K jejich úbytku došlo až v kampani 1933/1934, kdy zanikl cukrovar v Sadské (sesterský závod
cukrovaru v Rožďalovicích). Z rolnických cukrovarů bylo 14 surováren. In: VÚJŘČS, roč. 1930, č. 6, s. 113;
VÚJŘČS, roč. 1934, č. 3a, s. 79, 88.
Blíže: LACINA, V.- SLEZÁK, L.: Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR. Praha 1994, s. 36
a n. Bradáčovy návrhy se týkaly především zvýšení zemědělských cel a zavedení obilního monopolu.
V celé ČSR pocházelo k roku 1930 97 % řepařů z pěstitelské skupiny s držbou zemědělské půdy do 20 ha (s 52 % osevu
cukrovky), zbytek tvořili velcí sedláci a statkáři (s rozlohou 20–100 ha), kteří pěstovali cukrovku na 48 % celkové rozlohy. Blíže: LACINA, V.: Skupiny závodů a hlavní obory zemědělské výroby v české řepařské oblasti v letech 1920–1930,
c. d., s. 154–164. Též: DUDEK, F.: Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938, c. d., s. 145.
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v dalším snižování ceny cukrovky, která se i při vysokých dotacích dostala pod hranici výrobních nákladů pěstitelů cukrovky, zejména těch menších. Pohyblivé ceny cukrovky (za 1q) v letech 1927–1934 dokumentuje následující tabulka: 29
Rok
1927
1928
1929
1930

Cena
18,50 Kč
16,29 Kč
16,00 Kč
14,70 Kč

Rok
1931
1932
1933
1934

Cena
11,00 Kč
10,75 Kč
11,50 Kč
12,05 Kč

Cukerní krize zákonitě také vedla ke koncentraci cukrovarnické výroby, což se zejména
projevovalo slučováním rafinerií, protože snížená výroba cukru nezajišťovala dostatek surovin
k dlouhodobějšímu jejich provozu, přičemž na druhé straně však docházelo k likvidaci cukrovarů a rafinerií. Ve stručném přehledu předkládáme přehled ukončení provozu cukrovarnických
provozů v letech 1927–1935:
Kampaň
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935

Sídlo provozu
Moravany, Škrochovice u Opavy
Černožice nad Labem, Hrušovany u Brna, Mohelnice, Pečky I a II,
Rosice nad Labem
Břeclav II, Lužec nad Vltavou, Močovice, Uherský Ostroh, Úvaly,
Velím, Vysoké Mýto, Zákolany, Žleby
Háj ve Slezsku, Mšené u Budyně, Napajedla, Oslavany,
Rosice u Brna, Rosice u Chrasti, Šlapanice
Bohuslavice, Kutná Hora, Libněves, Mratín, Neštěmice, Studněves,
Teplice-Velvety, Vysoké Veselí, Zborovice, Zlonice, Židovice
Městec Králův, Modřice, Sadská, Tavíkovice
Libice nad Cidlinou
Kouřim30

Za dobu trvání Chadbourneovy dohody, tj. od sezóny 1930/1931 do sezóny 1934/1935, zaniklo v českých zemích ze 140 cukrovarů 24 (17 %).31
Z celkového kontingentu Čech, Moravy a Slezska, který činil 3,003 milionu q, připadal na
Čechy podíl 63,8 % (oproti 57,3 % v kampani 1927/1928), na Moravu a Slezsko 36,2 % (oproti 42,7 % v předcházející kampani). Tento pokles moravskoslezské cukrovarnické výroby způsobil prakticky zánik vývozu do Rakouska, protože zdejší trh pokrývala rostoucí vlastní místní
cukrovarnická výroba a zbytek pak dovoz levnějšího cukru ze sousedního Maďarska.32 Vedle
toho zvýšily Německo i Rakousko cukerní cla. Srovnání uvnitř českých zemí vede ke konstatování, že situace v Čechách byla přece poněkud lepší než v Moravskoslezské zemi. Ve velké redukci výroby cukru se pokračovalo v kampaních po celé období první poloviny 30. let. Stálý pokles cukerní produkce v letech 1928–1934 (v 1 000 q) přibližuje těchto několik údajů:33
29
30
31

32

33

LACINA, V.: K řepařské a obilní krizi v letech 1928–1933, c. d., s. 166. Uvedené ceny jsou z řepařské produkce
v Čechách, na Moravě byly většinou o 5 % nižší; výrobní náklady se přitom pohybovaly mezi 14–16 Kč.
Neumannův cukrovarnický adresář 1938. Praha 1938, s. 35–79.
Pro srovnání: za stejnou dobu v Německu zaniklo také 24 cukrovarů, avšak z celkového počtu 233 (10,3 %), v Polsku z 69 cukrovarů ukončilo provoz 8 (11,5 %), na Kubě ze 139 provozů zastavilo práci 15 (10,8 %) a na Jávě byl
pokles nejvyšší – ze 178 cukrovarů 79 zastavilo provoz (44,3 %). In: VÚJŘČS, roč. 1934, č. 3a, s. 75.
Po roce 1918 zůstaly na území „nového“ Rakouska jen čtyři cukrovary, které pokrývaly domácí spotřebu zhruba 6 %.
Postupně však výroba cukru v Rakousku stoupala, což bylo způsobeno modernizací a rozšířením stávajících cukrovarů; za celé období 20. let přibyly zde jen tři nové cukrovary, z nichž dva pocházely z připojeného Burgenlandu
(1919). Během 11 let (v kampani 1929/1930) pokrývala domácí cukerní výroba spotřebu obyvatel téměř ze 70 %.
VILIKOVSKÝ, V.: c. d., s. 403.
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Kampaň
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934

Čechy
6. 122,8
5. 175,3
5. 463,0
6. 023,8
4. 821,1
3. 692,7
2. 940,0

Země Moravskoslezská
4. 408,9
3. 507,9
3. 363,4
3. 893,4
2. 803,8
1. 977,9
1. 814,1

Celkem
10. 531,7
8. 683,2
8. 826,4
9. 917,2
7. 624,9
5. 670,6
4. 754,1

Od jara 1929 se rovněž začalo uvažovat o omezování osevních ploch řepy; představy o jejich snížení se pohybovaly až do výše 33 %, což mělo v následujících sezónách přinést zvýšení
průměrné ceny cukrové řepy ze 13,75 Kč na 16,50 Kč.34 Nakonec byl osev cukrovky v celé ČSR
ve srovnání s průměrem tří kampaní (1927/1928–1929/1930) o 29 % nižší; plocha půdy se snížila z 293 940 ha (1927) na 144 866 ha (1933), což představovalo nejhlubší propad. Tato tzv. kontingentace řepných osevů mohla výhledově dostat cenu pro pěstitele až k 23 Kč za 1 q; zůstalo
však jen u zbožného přání. Omezení osevu cukrovky na jaře 1931 dostalo „požehnání“ všech řepařských organizací v čele s Ústřední jednotou řepařů; jednota na přelomu 20. a 30. let organizačně podchycovala ve svých zemských odborech okolo 60 % pěstitelů řepy z celkového počtu
198 tisíc těchto drobných a středních rolníků (v roce 1929).35 Podle jednotného klíče přistoupila jednota k restrikci osevních ploch, a to bez ohledu na množství dodávané řepy. Pod jejím dohledem byly při každém cukrovaru zřizovány ze zástupců cukrovarů a řepařů místní komise pro
omezení sadby cukrové řepy s centrálou v Praze; na Moravě to byly tzv. agenční komise pro obvod brněnské a olomoucké agencie.36
Situaci v kampani 1929/1930 v českých zemích přibližuje následující přehled:
Území Počet cukrovarů Osev řepy v ha Množství zpracované řepy v q Vyrobeno cukru v q
Čechy 100
113 895
29 450 835
5 169 097
Morava 46
80 407
18 955 433
3 420 955
Slezsko 4
2 316
462 142
81 817
_____________________________________________________________________________
Celkem 150
196 618
48 868 410
8 671 869
v českých zemích

Cukerní kartel prosadil od kampaně 1931/1932 zavedení pohyblivých cen cukrové řepy,
které by „kopírovaly“ vývoj cen na světových trzích. Vyplácené ceny 10,80 Kč/q (v Čechách)
34

35

36

Pěstování cukrové řepy v českých zemích představovalo zhruba 6 % podílu na celkové osevní ploše. Na rozdíl od
obilnin a brambor se cukrovka nepěstovala ve všech oblastech, ale jen tam, kde byly příznivé klimatické podmínky,
delší vegetační období a úrodná (spíše těžká) půda. V Čechách představovalo řepařskou oblast Polabí, dolní Povltaví
a dolní Poohří, na Moravě oblast Hané, Dolnomoravského a Dyjskosvrateckého úvalu; řepařským oblastem patřilo v
rámci celé ČSR 22 % zemědělské půdy. Osevní plocha cukrovky v českých zemích dosáhla maxima v roce 1925
– 240 tisíc ha; v dalších letech pak klesala.
Nejsilnější zemský odbor řepařů byl na počátku 30. let (1930) v Čechách – 57 tisíc členů v 54 okresních organizacích, které kontrolovaly 70 % produkce cukrovky; moravský odbor sdružoval více než 30 tisíc členů v 35 okresních
organizacích, nejslabší členská základna byla na Slovensku (10 tisíc členů).
Samotná činnost místních komisí spočívala: 1. ve vyměřování kontingentů cukrovky jednotlivým řepařům, a to podle jednotného restrikčního klíče, přičemž se vycházelo z průměrného množství cukru a řepy vypočteného u jednotlivých cukrovarů a řepařů ze tří uplynulých kampaní (1927/1928–1929/1930); 2. takto vypočtený průměr se snížil o restrikční procento, které pro Čechy činilo 21 % a pro ostatní země republiky 20 %. To se týkalo zejména redukce
řepných kontingentů, výrobní kapacity cukrovarů byly v Čechách redukovány o 21 %, v ostatních zemích o 17 %.
Kontingenty měly platit tři roky, avšak tlak na další redukci vedl v kampani 1932/1933 k nové restrikci osevu. In:
VÚJŘČS, roč. 1930, č. 8, s. 161–162. Též: JZ ÚSČSPC 1931. Praha 1931, s. 21–22, 27–30, 73–84; LC, Zpravodaj,
roč. 1931, č. 31, s. 439–440.
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se dosáhlo z platby cukrovarů (9,25 Kč), přičemž doplatek (1,55 Kč) byl vytvořen jednak z vyšší ceny tuzemského cukru a také ze státních podpor. Uvedená cena platila pouze pro takové
množství řepy, které odpovídalo vyměřenému řepnému kontingentu. Řepa dodaná nad kontingent byla placena denaturovaným cukrem, a to za každý 1 q řepy množstvím 17 kg cukru, přičemž za každý 1 kg musel pěstitel zaplatit cukrovaru 0,50 Kč. Pro drobné a střední rolníky
(s výměrou do 20 ha zemědělské půdy) byla tato cena hluboko pod výrobními náklady (ty činily okolo 15 Kč/q), naopak pro velké sedláky a statkáře představovala (byť malý) zisk; jejich
výrobní náklady se pohybovaly mezi 9–10 Kč/q.37
Otázka nadkontingentní cukrové řepy (v roce 1931 jí bylo v českých zemích zhruba 1,5
milionu tun) byla někdy řešena i tím způsobem, že byla dopravována do jiných oblastí, kde byla používána jako krmivo pro dobytek (hlavně pro vepře), nebo byla upravena do sušáren na sušení, případně zpracována v cukrovarech na denaturovaný krmný cukr; z řepy se začal také vyrábět líh.38 Denaturovaného cukru se také užívalo ke slazení a k výrobě lihovin. Denaturace
cukru i výroba lihu z řepy a cukru představovaly v první polovině 30. let zhruba 4 % průměrné
sklizně, takže v žádném případě nemohly výrazněji napomoci vleklé cukerní krizi. Ve Výzkumném ústavu československého průmyslu cukrovarnického v Praze probíhaly i pokusy (byly však
neúspěšné) ve využívání cukru coby suroviny k výrobě tzv. cukerní biovity, kompletovaného
cukerného krmiva s výtažkem obilních klíčků, podobně jako i pokusy na použití cukru k výrobě
umělého kaučuku, výbušnin, pohonných hmot pro motorová vozidla, jedlých tuků a dalších
umělých hmot.39
Uvedené kroky ke zmírnění cukerní krize bylo nutné posílit o státní intervenci. V únoru
1931 požadovali cukrovarníci i řepaři po druhé vládě agrárníka Františka Udržala přijetí tří zásahů, které by zprůhlednily a zklidnily současný neutěšený stav.40 Volání po zavedení povolovacího řízení při vývozu cukru, které mělo donutit zbývající cukrovary k přistoupení k dohodě ze
7. 5. 1931, bylo vyslyšeno vládní vyhláškou z 5. 5. 1931, č. 123 718/31, jež zaváděla od 1. 7.
1931 požadované povolovací řízení. Zároveň vláda předložila parlamentu osnovu zákona
o zákazu zřizování nových cukrovarů (jakési „numerus clausus“); zákon č. 105 Sb. z. a n. z 24. 6.
1932 prakticky zamezoval zakládání nových cukrovarů, protože nové závody musely být vzdáleny železnicí od nejbližšího stávajícího cukrovaru nejméně 30 km a nebylo-li spojení s drahou,
37
38

39

40

Podrobněji: VÚJŘČS, roč. 1933, č. 3a, s. 67–68.
Sušenou řepu vykupovalo ministerstvo národní obrany pro vojenské koně. Výrobu denaturovaného krmného cukru
(povoleno ministerstvem financí dne 16. 3. 1929) dokumentují následující čísla: v kampani 1930/1931 bylo v rámci
celé republiky takto zpracováno 283 tun, avšak o rok později to bylo již 6 373 tun, v kampani 1934/1935 došlo k dalšímu růstu na 25 190 tun; maxima bylo dosaženo v kampani 1936/1937 – 34 757 tun. In: JZ ÚSČSPC 1938. Praha
1938, s. 62–63. Též: Způsob výroby cukru ze sušené řepy. In: LC, roč. 1931, č. 41, s. 572. V sousedním Německu se
z přebytečné cukrové řepy (místo nedostatečného množství brambor) začal pálit líh. I u nás povolila vláda zákonem
č. 86 Sb. z. a n. ze dne 7. 6. 1932 pálit z cukrovky a ze surového cukru líh. Blíže: DUDEK, F.: Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938, c. d., s. 148. Též: ČERNÝ, B.: Vývoj lihovarnictví v českých zemích. In:
Československý časopis historický, 1957, č. 6, s. 712–714.
JZ ÚSČSPC 1931. Praha 1931, s. 55; JZ ÚSČSPC 1933. Praha 1933, s. 51. Detailně rozvedeno: LACINA, V.: K řepařské a obilní krizi v letech 1928–1933, c. d., s. 168. Též: Používání cukru k pohonu motorů. In: LC, roč. 1931, č. 11,
s. 147–149.
Hned v prvních dnech po vzniku druhé Udržalovy vlády (do úřadu nastoupila 7. 12. 1929) došlo k vyhlášení tzv. programu řešení zemědělské krize; program požadoval ustálení cen zemědělských produktů na odpovídající výrobní
ceně, aby byla zabezpečena „rentabilita“ domácího zemědělství. K tomu byla vytyčena celá řada obchodních, výrobních i politických požadavků. Za jejich prosazení iniciovala agrární strana široce pojatou kampaň; na celém území
Čech i Moravy došlo k řadě schůzí a demonstrací. In: Venkov, 11. 12., 17. 12., 19. 12., 25. 12. 1929, 6. 1. 1930. Srv.
ZADINA, J.: Řešení zemědělské krize v Československu. Praha 1929. Podrobněji přiblíženo: ČADA, V.: Politika republikánské strany na počátku velké hospodářské krize. In: Československý časopis historický, 1974, č. 3, s. 329–360.
Hlavní pozornost byla věnována zavedení obilního monopolu.
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pak nejméně 15 km. Zákon současně omezoval znovuobnovení těch cukrovarů, které byly v posledních třech letech mimo provoz; výrobu mohly zahájit jen tehdy, když v okruhu 12 km se nenacházel žádný cukrovar. Současně se hledaly cesty k racionalizaci výroby a ke snižování výrobních nákladů.41 Konečně cukrovarníci a řepaři požadovali zrušení dlouhodobých smluv
o dodávkách řepy, aby i smluvní dodavatelé mohli být podřízeni restrikci.
To nebyly jediné zásahy státu do cukerní krize. Výbor pro provádění bruselské dohody
(1931) stanovil pro jednotlivé cukrovary vedle výrobních a řepných kontingentů také vývozní
kontingenty včetně množství cukru, které musely skladovat. Hromadná vývozní povolení poskytovalo ministerstvo průmyslu, obchodu a živností na základě vývozních osvědčení. V roce
1931/1932 se vyvezlo ještě 51 % cukerní výroby, ale už v následujícím roce 1932/1933 poklesl
export jen na 42 % výroby a cukr spotřebovaný na domácím trhu dosáhl úrovně 58 %. Od kampaně 1933/1934 export mírně stoupl na 45 % domácí výroby a na této úrovni se udržoval i v dalších letech. Radikální omezení vývozu ohrožovalo rozvinutou cukrovarnickou výrobu a vyspělé
české i moravské řepařství.
Ke zmírnění cukerní krize mělo přispět i zvýšení dosud poměrně nízké domácí spotřeby
cukru jako potraviny; roční spotřeba představovala v druhé polovině 20. let v českých zemích
okolo 25 kg na osobu, což činilo zhruba 266 tisíc tun cukru.42 Zvýšení spotřeby cukru bránila
vysoká spotřební daň na cukr, která přinášela do státní pokladny 650 milionů Kč, avšak spolu
s obratovou daní představovala 209 Kč na 1 q cukru; pro srovnání v Německu a v Rakousku
byla spotřební daň pouhých 84 Kč na 1 q. K zlepšení situace měl také přispět příděl nedenaturovaného cukru na konzervování ovoce; distribuci měly provádět samotné cukrovary za cenu
pohybující se okolo 3,50 Kč za 1 kg. Vláda také nařídila povinné používání cukru při výrobě
cukrovinek a nařídila omezení výroby cukerínu.43 Cukerínu se užívalo ke slazení v domácnostech a rovněž v potravinářské výrobě; vedle „zdaněného“ cukerínu se rozšířil pašovaný z Německa a později levnější z Rakouska.44 Během velké hospodářské krize poklesla průměrná spotřeba cukru na 1 obyvatele v ČSR zhruba o 8 % , tedy až na 24,2 kg (v letech 1934/1935),
přičemž v Čechách to bylo 30 kg, na Moravě a ve Slezsku 26,10 kg, na Slovensku 12,80 kg
a na Podkarpatské Rusi dokonce jen 5,1 kg; od podzimu 1935 nastal postupný nárůst.45

41

42

43

44

45

Zákon č. 105 Sb. z. a n. platil nejdříve do 31. 8. 1934, pak byl na základě tzv. zmocňovacího zákona z 9. 6. 1933
vládou několikrát prolongován, a to nařízením ze dne 13. 7. 1934, č. 185 Sb. z. a n. do konce roku 1935, vládním nařízením z 19. 12. 1935, č. 235 Sb. z. a n. do konce roku 1937 vládním nařízením z 21. 12. 1937, č. 257 Sb. z. s n. do
konce roku 1940. K posílení cukerného kartelu napomohl zákon ze dne 12. 7. 1933, č. 141 Sb. z. a n., který právně
uznával kartelové úmluvy a rušil do té doby platný § 4 zákona o koaličním právu ze dne 7. 4. 1870, č. 43 ř. z. Mezi
léty 1927–1935 bylo zrušeno 41 cukrovarnických závodů; současně docházelo ke snížení počtu pracovníků, ke zkracování pracovní doby a také ke snižování platů zaměstnanců (vč. rušení mimořádné 4% prémie a tzv. kampaňové remunerace).
Podle sčítání obyvatelstva k 1. 12. 1930 žilo v českých zemích celkem 10 674 386 obyvatel, z nichž na území Čech to
bylo 7 109 376, na Moravě a ve Slezsku 3 565 010 obyvatel. Vyšší spotřeba cukru byla v Čechách (26,4 kg), na Moravě a ve Slezsku to bylo 23 kg. Mezinárodní srovnání ukazuje, že v těch evropských zemích, kde byly ceny cukru nejnižší (jako v Dánsku, Velké Británii, Švýcarsku a Švédsku), dosahovala spotřeba cukru více než dvojnásobku v ČSR.
Cukerín (též sacharin), první umělé sladidlo (1885), byl přibližně 400 až 500krát sladší než cukr; v Československu
byla v provozu monopolní továrna v Novém Bohumíně, kde se například vyrobilo v roce 1931 147 273 kg tohoto sladidla. Blíže: VILIKOVSKÝ, V.: c. d., s. 412–413.
Pašovaný cukerín byl nejrozšířenějším sladidlem na jižní Moravě a na jižním Slovensku; 1 kg cukerínu stál 200 Kč.
Od roku 1934 zvýšilo Rakousko daň na cukerín a zakázalo jeho volný prodej. Vývoz, ať legální nebo podloudný, se
povoloval jen do výše 5 kg na osobu. In: VÚJŘČS, roč. 1936, č. 3, s. 39.
Předtím nejvyšší spotřeba byla v roce 1932 v Čechách – 29,1 kg, na Moravě a ve Slezsku to bylo 22,9 kg. In: JZ
ÚSČSPC 1933. Praha 1933, s. 96. Též: VÚJŘČS, roč. 1936, č. 3a, s. 75.
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V důsledku organizované restrikce poklesl v celé republice v kampani 1931/1932 osev
cukrovky o 29 %, výroba i vývoz cukru o 27 %.46 V politice redukce řepařství a cukrovarnictví
se pokračovalo i v dalších letech, což hned potvrdily výsledky příští kampaně 1932/1933. Prosazené omezení překročilo dokonce přijaté závazky z mezinárodní cukerní dohody, když výrobní kontingenty jednotlivých cukrovarů a řepařů měly být rovnoměrně sníženy o 20 %.47 Sestupný trend byl v následující kampani ovlivněn katastrofální neúrodou cukrovky v roce 1933,
kdy výroba klesla o 54 % a vývoz o 76 %; v Čechách neúroda pokračovala i v roce 1935. Agrárníci prosadili v roce 1933 setrvání na osevech podle druhé restrikce a také ponechání pevné
ceny cukrovky, která nepřevyšovala 12 Kč/q.
Léta 1932–1934 nejlépe přiblíží následující údaje:48
Kampaň 1932/1933
Osev (ha) Zpracováno
Vyrobeno
Osev (ha)
řepy (q)
cukru (kg)
Čechy 72 432 21 062 429
3 692 708
71 750 (-682)
Morava 50 617
a Slezsko

10 894 640

1 977 971

Kampaň 1933/1934
Zpracováno
Vyrobeno
řepy (q)
cukru (kg)
15 439 764
2 899 487
(-5 622 665)
(-793 221)
51 683 (+1 066) 10 115 147
1 807 784
(-779 493)
(-170 187)

Poté se řepařství a cukrovarnictví pozvolna vzpamatovávalo; pro světovou cukerní výrobu
nastaly náznaky k zlepšení od kampaně 1934/1935, přičemž se však až do sezóny 1936/1937
zůstávalo u restringovaných kontingentů. Na jedné straně se zlepšení zdůvodňovalo poklesem
výroby cukru a na druhé straně vzrůstem spotřeby cukru. Toto krátkodobé oživení bylo vystřídáno již v kampani 1935/1936 opětovným vzrůstem výroby cukru.49 Ukazovalo se, že vývoj
dal za pravdu těm, kteří bojovali za udržení českého cukrovarnictví a řepařství v co největší
míře. Opačné návrhy a hlasy vyzývající k okleštění nebo dokonce k postupnému rušení českého cukerného vývozu nebyly (naštěstí) vyslyšeny. Vzestup byl podmíněn nejen vyššími vývozními kvótami, ale i větší domácí spotřebou cukru.
Zvýšené výrobní náklady při pěstování cukrovky, přinášející ztrátovost zemědělským
závodům, vedly drobné a střední rolníky k výraznému omezování jejího osevu a k nahrazování
jinými plodinami, zejména obilninami, bramborami a čekankou.50 Projevy a důsledky obilní krize měly poněkud jiný průběh, než tomu bylo u řepařské a cukerní krize; rozdíly vyplývaly zejména ze skutečnosti, že cukr byl výrazně exportním produktem, kdežto obilí se dováželo, i když
u jednotlivých druhů obilnin byla situace dosti rozdílná. Zavedení obilního monopolu (vládním
nařízením č. 137 ze dne 13. 7. 1934) napomohlo vrátit zemědělství rentabilitu, čímž se zlepšila
jeho kupní síla.51
46

47

48
49

50

V jednotlivých zemích ČSR vypadala čísla následovně: v Čechách byl osev snížen o 25 %, výroba o 14 % a vývoz
jen o 10 %, na Moravě a ve Slezsku poklesl osev o 24 %, výroba o 25 % a vývoz o 25 %. Nejvíce utrpělo slovenské
cukrovarnictví: osev byl zde snížen o 47 %, výroba poklesla o plných 71 % a vývoz o 86 %.
V celé ČSR poklesl osev cukrovky v této sezóně oproti rokům 1927-1930 o 46 %, výroba cukru o 43 % a vývoz o 60 %.
Restrikce opět nejvíce postihla Slovensko (osev snížen o 72 %, výroba o 63 % a vývoz o 94 %), méně pak zasáhla
Moravu a Slezsko ( u osevu to činilo 39 %, u výroby 47 % a vývoz byl snížen o 66 %) a nejméně se projevilo v Čechách – osev byl snížen o 39 %, výroba poklesla o 34 % a vývoz o 45 %.
VÚJŘČS, roč. 1934, č. 3a, s. 72.
V uváděné sezóně se v Evropě cukerní výroba zvýšila o 507 tisíc tun (5,95 %), a to přesto, že významné produkční
země jako Německo a Československo vykazovaly nižší výrobu. U nás to byl důsledek neúrody, zejména v Čechách.
V sezóně 1935/1936 byly v českých zemích v provozu 104 cukrovary. Podrobněji: VÚJŘČS, roč. 1937, č. 3a, s.
74–79.
Obilniny představovaly nejdůležitější plodinu, protože v rámci celé republiky se v roce 1930 pěstovaly na 60,2 %
osevních plochách. S výjimkou řepařských oblastí představovalo obilnářství páteř rostlinné výroby v českých zemích.
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České (československé) cukrovarnictví ztratilo krizí v první polovině 30. let 20. století původní významné až klíčové postavení cukerní velmoci v rámci světového trhu s cukrem. Současně řepařství přestalo být „páteří zemědělské ekonomiky produkčně nejvyspělejších oblastí“.52
(Zpracováno v rámci řešení grantového úkolu GA ČR č. 409/09/1043)

Summary
Comments on the Course of the Sugar Crisis in the Czech Lands
in the 30s of the 20th Century
From the thirtieth years of the 19th century food industry led by sugar industry gradually occupied an
important place in the industrial structure of the Czech lands. The sugar industry was becoming an
economic base for the incoming Czech small business class, which tried to establish its place against much
stronger German industrial and banking competition. In the Czech lands a dense network of sugar mills
developed and after 1918 more than 80% of all sugar beet plants from former Austro-Hungary could be
found there. After an initial slow return to the pre-war level, up to the mid-twenties of the 20th century the
booming development of the Czech sugar industry was restored in the new Czechoslovak Republic. The
study also describes the post-war situation in the export of beet sugar within the global market in which the
Czechoslovak Republic occupied a leading position. With the advent of the global economic crisis, the
declining consumption of sugar called for export restrictions and interventions in the export policy of major
producers. This affected the Czech (Czechoslovak) export of sugar as well. The course of the sugar crisis
in the Czech lands is approximated from the point of view of different approaches to dealing with this
situation. Restrictive measures to alleviate the crisis situation were reflected both in the sugar industry and
in the sphere of sugar beet growers. The sugar crisis caused the sugar industry in the Czech lands to loose
its original significant position.

51

52

Blíže: ČERNÝ, B.: K otázce zřízení obilního monopolu. In: Československý časopis historický, 1955, č. 3, s. 399–426;
týž: Některé hospodářsko-politické důsledky obilního monopolu. In: Československý časopis historický, 1959, č. 6,
s. 698–719. Nový pohled na obilní monopol, viz: LACINA, V.–SLEZÁK, L.: c. d.
LACINA, V.: K řepařské a obilní krizi v letech 1928–1933, c. d., s. 170–185.
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MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT
(1. světová válka v didaktické a metodické inspiraci dějepisu ZŠ)
KAMIL ŠTĚPÁNEK
The First World War was not waged only on the military and economic front, but also on the propagandistic one.
Key words: World War I, propaganda, film, education

Na západní frontě klid (USA, VB 1979): Pro práci s filmovou verzí proslulého Remarquova románu v dějepisné hodině
zcela postačí první dvě sekvence: „Jste ocelová mládež a vykovají z vás hrdiny z oceli. Je mou povinností a velkou ctí,
připravit vás, abyste přispěli k vítězství v této velké válce… Osud vlasti spočívá na vašich bedrech a na osudu naší vlasti spočívá osud celého světa.“ Proslulá agitka třídního profesora na jejímž základě se studenti jako jeden muž přihlásí
na frontu. Čeká je přežívání v nelidských podmínkách a vraždění nevinných lidí.

Média na historické frontě války a propagandy
Příčiny první světové války jsou dostatečně objasněny a jejich výklad na základní škole
zcela jistě nepatří mezi problémové. S příchodem edukační reformy se však před pedagogy objevily nové úkoly a cíle. Pokusme se tedy pohlédnout na tuto látku alternativně – optikou mediální výchovy a kompetencí – v podobě uplatnění hraných filmů. Filmaři v nich totiž tu a tam ukryli kromě válečného násilí mediální – a jak jinak – dobové propagandistické mechanismy. Právě
tento prvek vytváří z „obyčejného filmařského pohledu“ na historické téma materiál k naplňování vybraných cílů nové podoby edukace.
První světová válka nebyla vedena jen na frontě vojenské a ekonomické, ale i propagandistické. Správně vedená propaganda posílila vlastní vojáky a podryla morálku nepřátelských
i jejich chuť bojovat. V této době sice neexistovala, televize, internet a kyberprostor, nicméně
soudobá média v podobě plakátů, fotografií i jen dobře koncipovaných propagandistických projevů dokázaly vzbudit mezi občany přesvědčení, že vinu za vypuknutí války nese nepřítel
a přimět je ke spolupráci. Učebnicovou ukázkou tohoto mechanismu je pasáž Zweigova románu
ve které fiktivní profesor Kantorek podpoří kolektivní egoismus národa, a vyloží studentům pro-
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bíhající válku jako boj za ochranu a propagaci německého typu civilizace. Není tajemstvím, že
byl úspěšný. Třída jako jeden muž narukovala na frontu.
Lze jen znovu a znovu potvrzovat, že v moderní medializované společnosti jsou představy o minulosti formovány právě filmovými médii. A to v převážné míře. Zejména se to týká
zábavné podoby přijímání inscenované minulosti – tzv. historických filmů. Od velkofilmů na
antická témata přes rytířské filmy o středověku třebas po western. Avšak pozornosti filmařů se
těší i témata soudobých dějin jako je první a druhá světová válka.
Pokud máme posuzovat hodnotu těchto filmů z hlediska ztvárnění historické reality, vždy
skončíme u věcné správnosti. Kritérium sice nevyhnutelné, avšak také neuspokojivé, protože se
vlastně vztahuje jen na dva aspekty: zprostředkovaná fakta představující nejzákladnější oporu
a věrnost vizuální vybavenosti, tedy kostýmy s dekoracemi. Film ale ukazuje víc. Jde o konkrétní realizaci scén, otázky psychologického profilu osobností, jejich jednání a vzájemných
vztahů. Při malé pramenné základně (antika) je však třeba hodně fantazírovat, při bohatém
dokumentačním zázemí je možné naopak uplatnit jen malou část. Takže filmy, které se cíleně
pokouší líčit historii, i když nemají žádné očividné chyby, představují vždy konstrukty.

Gallipoli (Austrálie 1981): Měl to být krátký, rytířský souboj muže proti muži. A potom…sláva. Osoby, jejich motivace,
místo a čas jsou jiné – vyznění protiválečného snímku více než srovnatelné. Oba (Gallipoli a Na západní frontě klid)
začínají euforií a končí nesmyslným krveproléváním. Nahoře: veterán baví znuděné mladíky vzpomínkami na válečná
dobrodružství. Dole: Konečně v akci! Na bodák proti kulometu!

Práce s hraným filmem na téma 1. světová válka nabízí v tomto případě nejen možnost zjistit, co vypovídá dobové ztvárnění o zkušenostech člověka s válečným násilím, ale i mechanismy (mediální) propagandy. Nemusíme se přitom bránit elementárnímu srovnání filmů mezi sebou, případně srovnání nejen obrazových zkušeností (film, plakát), ale i textu (román,
memoáry), krátce by měly být zmíněny rovněž motivy vedoucí k natočení filmu (potřeba společnosti vyrovnat se s válečným traumatem apod.) popřípadě k realizaci filmové adaptace. Žáci si
tak uvědomí skutečnost, že filmové médium zobrazuje válku nejméně ve dvojí podobě. Kromě
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války na lavici obžalovaných existují i filmy stavící do popředí hrdinskou oběť, statečnost vojáků a jejich povinnost k boji za vlast (Zborov).
Asociace, které tzv. protiválečný nebo válečný film vyvolává, nejsou u všech žáků stejné:
Mohou být závislé na rodinných zkušenostech přenášených z generace na generaci, ovlivněny
aktuální situací, postavením společenské vrstvy nebo na změnách společenského klimatu. Promítání filmu nebo vybrané scény může dětskou mysl zaplnit válečnými hrůzami. Pokud se tedy
ve vzdělávací činnosti nechceme zříci uplatnění válečných filmů, je třeba tento problém reflektovat. Reakce žáků pečlivě sledujeme a pokud neodpovídají naším očekáváním je na místě je
s dětmi formou řízené diskuze analyzovat a vyhodnotit.
Filmy o Velké válce
Po pravdě řečeno, filmů o „Velké válce“ není zase tolik a orientace ve filmových titulech
je snadno zvládnutelná. Přesto však, ty v obecném povědomí zapsané, vytvářejí široký rejstřík
přístupů a podávají zejména svědectví o kulturní politice 20. století, o ideologii, manipulaci
s fakty a lidmi před promítacím plátnem nebo obrazovkou ale také trochu o umění, klišé a kýči.
Po jakých titulech tedy sáhnout? Všimněme si těch, které snad ve vícero ohledech představují jistou klasiku: Gallipoli, Na západní frontě klid, Dobrý voják Švejk, Zborov a potom takových, které si získaly mladého diváka vizuální atraktivitou bojových střetů. Stíhači, na start!, Rytíři nebes, Rudý baron.
Gallipoli. Během událostí na východní frontě (na kterou se chystal i náš Josef Švejk)
vedoucích Rusko na pokraj zhroucení, se v černomořských průlivech odehrávala akce, jejímž
prvotním cílem bylo přispět východnímu členu Dohody otevřením úžin a možností zásobovat ho
válečným materiálem – britský pokus dobýt Dardanely. Nápad z ledna 1915, kdy Rusové požádali své západní spojence, aby provedli akci na odvrácení pozornosti Turecka, které proti němu
tou dobou postupovalo na Kavkaze. Do dardanelské úžiny vjela flotila britských a francouzských válečných lodí a ostřelovala turecké pevnosti, které bránily zdejší strategické body. Akce
nebyla úspěšná a měly ji proto rozhodnout pozemní síly složené též z převážně nezkušených
australských a novozélandských vojáků. Příběh armádního sboru zničeného v roce 1915 na skalnatém poloostrově u Bosporu, jehož obsazením si spojenci slibovali rychlé vyřazení Turecka
z války a ovládnutí Středomoří, patří k nejpůsobivějším protiválečným snímkům, vůbec. Osudy
australských mladíků, jejichž naivní představy o válečné slávě a úniku z venkovské nudy jsou
krutým způsobem uvedeny na pravou míru, mají nadčasový význam.
Na západní frontě klid. Film Na západní frontě klid1 podporuje tradici „realistického“
protiválečného filmu, a patří k dodnes nepřekonané klasice. Není od věci připomenout, že natolik závažné téma zlákalo filmaře ke zpracování vícekrát. Poprvé v režii Lewise Milestona.2 Poté ještě dvakrát, přičemž v tomto textu je uplatněno nejnovější ztvárnění Delberta Manna z roku 1979, snadno dostupné na tzv. levných DVD.3 Proti jistotě odstrašujícího působení
znázorněných válečných hrůz jsou v něm však formulovány i jiné argumenty, které je třeba brát
vážně. Je to dramaturgický a estetický zážitkový a napěťový efekt protiválečného filmu. První
adaptace vznikla pouhé dva roky po premiéře literární předlohy v atmosféře skomírající Výmar1
2
3

MANN, D. (režie): Na západní frontě klid (TV film), USA / Velká Británie, 1979.
MILESTON, L. (režie): Na západní frontě klid. USA 1930.
DVD Na západní frontě klid režiséra Delberta Manna vyšlo v roce 2009 jako součást Edice Ráj DVD (www.rajdvd.cz).
Podobně je tomu i s ostatními zde uvedenými snímky. Pokud neexistuje v prodejní síti disk DVD, lze použít internetově dostupný trailer k filmu.
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ské republiky. Není proto bez zajímavosti připomenout žákům dobové militantní reakce
NSDAP, které se protiválečné nálady do programu ale vůbec nehodily.4
V následující trojici snímků Rytíři nebes, Stíhači na start! a Rudý Baron nalezneme mnoho společného, zejména oblíbená klišé, nicméně také další zajímavé odlišnosti a podněty pro dějepisnou výuku. Letecká technika nesehrála v první světové válce významnější roli a ve srovnání s miliony mrtvých v pozičních zákopových bitvách byli Rytíři nebes5 jen jedním z pokusů,
jak vyzrát na nepřítele a romantickým reliktem dřívějších válek. Přesto může být právě pro „dospívající“ muže tím správným motivačním impulzem k zvládnutí vyučované látky.
Protiválečné poselství přináší i syrové drama Stíhači na start!6 Ze tří uváděných titulů časově nejstarší a nejméně stavěné na vnější efekt. Z jednoduchého námětu, obrazu několika dní
v životě válečného letce, se podařilo vytěžit takřka „dobovou“ atmosféru. Nikdo z pilotů neví,
zda nevzlétá proti nepříteli naposled. Akční scény zaujmou spolehlivě i dnešního počítačovými
hrami rozmazleného školáka.
Rudý Baron překvapí především tím, že jej natočili sami Němci a občas se kolem protagonisty příběhu míhají čeští herci.7 Lehce vylepšené osudy německého válečného pilota Manfreda von
Richthofena, který v sebestředném snímku vystupuje spíše jako válečný kritik zřejmě mladistvého
diváka k nevhodné reakci nevyprovokují. Nicméně jeho představy o „sportovním duchu“ leteckých
soubojů zavání mírně narušenou etikou. Kromě atraktivních vzdušných potyček se žádná zvláštní
oslava německého militarismu nekoná a snímek uplatňuje všechna klišé běžná pro tento typ filmů.
Vedle potenciálu vzbuzení základního zájmu o látku první světové války však obsahuje výjimečně
užitečný motiv: Rozkrývá mechanismus válečné propagandy prostřednictvím dobových médií (viz.
foto z filmu) a představuje proto vhodný materiál pro Mediální výchovu v dějepisné hodině.

Rudý baron (SRN 2008): Jistě by se tu lépe vyjímala scéna efektního leteckého souboje, popřípadě jiného vizuálního
klišé vlastního válečným filmům. Jmenovaný snímek je však pro Mediální výchovu v dějepisu přitažlivý ze zcela odlišného důvodu. Čítankovým způsobem totiž demonstruje mechanismy válečné propagandy a propagandy vůbec. Na snímku můžeme zhodnotit výsledek procesu. Protagonista příběhu stíhací pilot Manfred von Richthofen již jako mediální produkt, hvězda ve stylu pop-star, nestačí udělovat autogramy náhodně procházejícím francouzským válečným zajatcům!
4
5
6
7

Srov. blíže MÍŠKOVÁ, A.: Maturanti v zákopech světové války. In: Pop History. Praha 2003, s. 25–31.
BILL, T. (režie): Rytíři nebes, USA / Francie, 2006.
GOLD, J. (režie): Stíhači, na start! Velká Británie, 1976.
MÜLLERSCHÖN, N. (režie): Rudý baron. SRN, VB, ČR 2008. http://film.moviezone.cz/rudy-baron/trailery/;
http://film.moviezone.cz/rytiri-nebes/trailery/. Nalezeno 7.11. 2009. http://www.fandango.com/gallipolimovietrailer/42856;.
http://video.tvguide.com/Gallipoli/Gallipoli/644419?autoplay=true. WEIR, Peter (režie): Gallipoli.
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Zborov. Málokterá událost novodobých českých dějin se stala námětem tolika odborných
i populárně naučných prací jako střetnutí u haličského Zborova.8 Její hraná filmová podoba je
naopak reprezentována jediným titulem.9 Na měřítka dnešních, na děj orientovaných, thrillerů
snad již poněkud zdlouhavým stejnojmenným snímkem. Celonárodní drama o rozchodu s Vídní je personifikováno na osudech několika hrdinů v průběhu let 1914–1917. Tvůrci na postojích
dvou bratrů pod vlivem jejich dlouhodobého působení v Moskvě a Vídni symbolicky reprezentují příslušné postoje rozpolceného českého národa. Třetí postava zástupně reprezentuje postoje
věrnosti k rakouskému mocnářství. V prvních letech války postupují v souladu se svými názory, zatímco děj filmu nezapomíná krátkými prostřihy připomenout utváření československého
dobrovolnického vojska i hrůzy vrcholící zákopové války se zničujícím rytmem útoků a protiútoků. Sběhnutí na stranu nepřítele, zajetí, soud a trest za vlastizradu syna jednoho z protagonistů se stane pojítkem a tmelem jednotícího se postoje dosud názorově rozpolcených Čechů.
Děj mezitím spěje k velkolepému finále. Čtyřminutová rekonstrukce zborovské bitvy je obecně
pokládána za historicky věrohodnou pasáž a řadí se v podstatě na úroveň vojensko-historického
dokumentu. Zároveň přitom nezapomíná na oslavu jedince bojujícího v zájmu kolektivu.10 Film
končí dnem bitvy a potvrzuje dvojnásob platnost obecně uznávané teze o filmu jako obrazu doby svého vzniku. Pro potřeby vyučovacího předmětu jej lze takto i využít. Je totiž dítětem
předmnichovského Československa, nicméně dokončovací práce se protáhly až do změněných
politických i společenských poměrů počátku roku 1939. Jeho vlastní i dobové mediální vyznění tedy bylo zcela jiné. Na místo podnícení bojovnosti ohroženého národa byla předřazena pouze kolektivní paměť a oslava ideálů, které vedly ke vzniku samostatného státu. Potenciál mezipředmětového uplatnění (titulky, články v dobovém tisku) v obou zmíněných tématech výuky
dějin 20. století je zřejmý.

Stíhači, na start! (VB 1976): Hrůzné tajemství 1. světové války „vyzrazeno“ divákovi, a stalo se tak na obědě vysokých
důstojníků. Velitel letky generálovi: „Je tu ještě jedna věc pane. Že potřebujeme padáky. Padáky?! Padáky. Neměl někdo nějakou námitku? Ano pane, že oslabí pilotovi nervy. Ano, v těžké situaci oslabí pilotovi nervy. Dobře řečeno. Takže tak to je…“ Hraný film může s úspěchem pomoci žákovi samostatně odhalit nejen vizuálně (stereotypním rytmem útoků a protiútoků na bodák, ale i filmovým dialogem o zákazu používání padáků) jeden z klíčových rysů 1. světové války.
Míru úcty generálních štábů k životu vojáků: Jen válečný spotřební materiál. Nic víc!

8
9
10

Srov. např. GALANDAUER, J.: Bitva u Zborova. Praha 2002.
HOLMAN, J.A. (režie) – SLAVÍČEK, J.(režie): Zborov, Československo 1938. Srov. např. Český hraný film II.
(1930–1945. Praha 1998, s. 410–412.
LACHMAN, T.: Legionářská tematika v hraném filmu první republiky aneb Od Československého Ježíška ke
Zborovu. In: Film a dějiny, Praha 2005, s. 209–218; KOŘALKOVÁ, K.: Film Zborov ve společenském a politickém
kontextu přelomu roku 1938 a 1939. Praha 1991, s. 39–58.

111

KAMIL ŠTĚPÁNEK

Dobrý voják Švejk.11 Z televizních repríz poměrně známá (i když nikoli první12) adaptace slavného Haškova románu na filmovém plátně nás musí nejprve nasměrovat k otázce, zdali
je Haškův Švejk vůbec vnímán jako historický, válečný nebo humoristický román? Opřeni o autoritu historiků13 konstatujeme autenticitu většiny reálií, se kterými kniha pracuje a co je důležité, včetně psychologie jednajících postav i dobové nálady českého obyvatelstva. Švejk – román je především dokladem doby svého vzniku. Nikoli tedy první světové války, ale především
počátku dvacátých let a vnímání nedávno ukončeného konfliktu. Jeho filmová adaptace z padesátých let 20. století logicky odráží dobové a společenské poměry. Z prostoduchého nebo rafinovaného či anarchistického anebo nejlépe nepostižitelného hrdiny se stal bodrý lidový mluvčí,
který především vnímá problémy jako kolektivní záležitost. I zde tedy lze tematicky navázat nejméně dvakrát na látku 9. ročníku ZŠ v dějepise a hledat mezipředmětové vazby s českým jazykem.
Didakticko-metodické inspirace:
Před učitelem obvykle stojí výukové cíle (úkol) faktografického charakteru: aby si žáci zapamatovali, že první světová válka trvala od roku 1914 do roku 1918, uměli zdůvodnit příčiny,
identifikovali spouštěč konfliktu i charakter této zákopové války, dokud nové zbraně a politická
rozhodnutí – tanky a letadla nebo změny v koalicích (vstup USA do války a ruské revoluce)
– nepřiklonily misku vah na jednu ze stran. Mírová jednání ve Versailles a jeho dalekosáhlé důsledky pro další dějinný vývoj Evropy a světa ve 20. století.
Navrhovaná média umožní uplatnit nejen domácí běžně preferovaný pohled na válku očima Švejka či zásluhami a hrdinstvím legionářů v boji za samostatný stát (Zborov), ale také v zahraničí hojně využívaný přístup14, který přiblíží vývoj války od počáteční naivní válečné euforie mobilizovaných vojáků obou mocenských bloků až po kruté vystřízlivění i rezignaci
(Gallipoli, Na západní frontě klid, Stíhači na start). V neposlední řadě filmy poslouží jako cenná výpověď o době svého vzniku. Uplatnění filmového média však umožní více než kterékoli
jiné i zosobnění s všedním dnem vojáka zákopové války. Předmětem žákovského zkoumání se
mohou stát filmové sekvence (resp. internetové trailery) výše anotované vybrané domácí i zahraniční produkce v časovém rozmezí posledních šedesáti let: Na západní frontě klid, Galipolli,
Dobrý voják Švejk, Zborov, Rytíři nebes Rudý baron a Stíhači na start.
Úkoly pro žáky:
Téma: 1. světová válka v hraném filmu
•
Jak je 1. světová válka ve filmech zobrazována? Představují uvedené snímky odpor proti
válce, její glorifikaci, obžalobu, parodii (jiné přístupy)?
•
Existuje všem zemím společný přístup ke zobrazování válečných událostí? Pokud ne, jsi
schopen rozlišit a popsat místní specifika jednotlivých filmů? Českého, německého, anglického?
11
12
13

14

STEKLÝ, K. (režie): Dobrý voják Švejk. Československo, 1956. O rok později vznikl pod režijní i scénáristickou taktovkou Karla Steklého druhý díl filmové adaptace Haškova románu pod titulem Poslušně hlásím.
LAMAČ, K. (režie): Dobrý voják Švejk. Československo, 1926.
Srov. blíže RAK, J.: Potíže se Švejkem. In: BARTLOVÁ, M. (ed.): Pop History. Praha 2003, s. 9–23; HODÍK, M.:
Encyklopedie pro milovníky Švejka I, II, Praha 1998/1999; ŠEDIVÝ, I.: Češi, české země a Velká válka 1914–1918.
Praha 2001 apod.
Např. učebnice pro devátý ročník základní školy Geschichte plus 9 (Berlin 2005) využívá na stranách 27, 32 a dále
textové prameny ve formě dopisových úryvků. Němečtí vojáci píší z fronty na samém počátku bojů a poté s časovým
odstupem pod tlakem rozvíjející se zákopové války.
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Téma: Filmová parodie (Dobrý voják Švejk).
•
Srovnej svůj dojem ze shlédnuté filmové ukázky s celkovou charakteristikou dobové nálady vylíčenou historikem specialistou na dané období. Dolož konkrétními příklady shody
eventuelně rozdílu mezi vyzněním textu a filmu. Použij materiály připravené učitelem:
Většina historiků se shoduje na konstatování nepřipravenosti české společnosti na válku.
Počáteční reakce na konflikt proto působí značně nevyrovnaným dojmem. Nechuť k válce
ostře kontrastovala s klidným a poslušným průběhem mobilizace. Představovala však
ostrý protiklad k nacionálnímu nadšení, které se zmocnilo Němců. Česká disciplína ovšem
v žádném případě neznamenala přijetí vojenské srážky mocností za svou. V této souvislosti je možné uvést ze Švejka odjezd 91. regimentu na frontu, kdy z německých vagónů
zaznívá vlastenecký zpěv, zatímco Češi hrají karty. O očividném rozdílu v náladách obou
národů se lze dočíst v řadě svědectví pamětníků (taktéž T. G. M.), dobové korespondenci
i policejních hlášeních.15
Téma: Protiválečný film Gallipoli resp. Na západní frontě klid. Oba tituly umožňují časově
úsporné postupy. Jejich protiválečné vyznění lze postihnout vhodným sestřihem sestaveným
z pouhých dvou sekvencí:
Příklad Gallipoli 1) nudící se mladíci závistivě naslouchají válečným veteránům
2) titíž v opakovaných útocích na bodák proti kulometné palbě.
•
Pokus se stručně (ústně, písemně) vyjádřit toto poselství.
Film i román vypráví fiktivní a vymyšlený příběh. K dispozici nejsou žádná historická fakta zato však reálné historické prostředí. Ani román, ani film nepředstavují historický příběh v podobě vědeckého bádání nebo dokumentaci autentických pramenů nýbrž příběh. Film i román
jsou však zároveň zkušenostní retrospektivní postoje. V obou se především vyjadřují vzory zpracování válečných zážitků.
•
Co se autor jako důležité snaží ve filmu znázornit – zachytit? Jak to dělá? S jakou intencí
a výpovědí?
•
Jsou autorovy postoje osamocené nebo existují srovnatelná zpracování válečných zážitků?
Existují i zcela jiné formy(Švejk) a v čem se odlišují?
Odlišnou perspektivu představuje hraný film jako pramen vázaný k době svého vzniku.
Vezměme si již zmiňovaný román a film Na západní frontě klid. Popis jeho pramenného statusu jako úloha nemusí být zdaleka tak jednoduchý a vhodnost podobného úkolování tedy vyžaduje zodpovědné zvážení. Jedná se o americké zpracování Remarquova románu. V tomto ohledu americký pohled na válku a takto jej také lze interpretovat. Optikou literární předlohy je to
však také německé vyrovnání se s válečnými událostmi. Ve stejném časovém a zorném poli učitele a žáka by tedy měla být kritická práce s pramenem postavena na kontextu vnějšího a vnitřního pohledu na válku.
Téma: Akční válečný film Rytíři nebes, Rudý baron.
•
Poznamenejte biografické životopisné údaje hlavního hrdiny ve filmovém úryvku. Hlavní
postava je fiktivní či reálná? Porovnejte s encyklopedií nebo internetem. Co je na ní vymyšlené a co odpovídá skutečnosti?
Faktografie:
•
Které historické události jsou ve filmu přímo nebo nepřímo evokovány?
•
Zaznamenejte všechny události, které film zmiňuje!
•
Doložte důkazy, že film obsahuje konkrétní část 1. světové války!
15

Srov. RAK, Jiří: Potíže se Švejkem. In: BARTLOVÁ, M.(ed.): Pop History. Praha 2003, s. 9–23; ŠEDIVÝ, I.: Češi,
české země a Velká válka 1914–1918. Praha 2001 apod.
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Příčino-vztahové prvky:
Pokouší se film o vysvětlení příčiny, (pozadí) konkrétního historického jevu (zde 1. světové války)?
Klíčová otázka:
•
Proč jsou právě toto téma, historický děj a forma filmově aktualizovány?
Práce s filmem nabízí vedle receptivně-analytických přístupů nejrůznější hravé a tvůrčí
možnosti, které se hodí zejména pro žáky 2. stupně ZŠ. Scénická kvalita filmového média a způsob jeho výroby jsou samostatně využitelné pro výukové situace. Konkrétními činnostmi se žáci
mohou seznámit s formálními filmovými prostředky. Hraní rolí herců, režie, kameramana nebo
producenta povedou u žáků ke střídání perspektivy. Vymaní se z role diváka a podívají se na film
jinak. Jak se herec vciťuje do své role? Proč se kameraman rozhodl pro tento výřez? Jak režisér
vytváří scénu? Jak mohu vyjádřit pomocí plakátu estetické kvality a obsah filmu?
Neexistuje žádná všeobecně platná metoda pro práci s filmem nebo jeho částmi ve výuce.
Její použití závisí mnohem více na konkrétním filmu, schopnosti a zkušenosti žáků. Na základě
právě těchto okolností by měl učitel dějepisu rozhodnout, která z níže uvedených metod je nejvhodnější. Významná část je komunikativně orientovaná, což v konečném důsledku rozvíjí
(v dějepise zprostředkovanou) výchovnou složku komunikativní, či aktuálněji kompetenci komunikativní, a to jak v ústní, tak i písemné podobě. Podobně podporuje kompetenci sociální
a personální. Stejně užitečné je v tomto smyslu činnostní vyučování, které zase podporuje rozvoj kompetence k řešení problémů:
Žák komentuje filmové scény při vypnutém zvuku nebo zrychleném chodu obrazu.
Jinou variantu představuje popis, pocitů a postojů hrdinů ve filmové scéně během dialogu
(žák se inspiruje výrazy v obličeji, grimasami, postoji, gesty apod.). Lze plnit při vypnutém zvuku.
Významná část filmů s historickou tématikou je adaptací literárního díla (Na západní
frontě klid, Dobrý voják Švejk…). Zfilmování je zpravidla kratší než textová předloha,16 tento
rozpor mezi filmem a textem však může být využit tvořivě a mezipředmětově (český jazyk – dějepis). Žák plní úkoly typu: Které pasáže kapitol, či textu mohou být zkráceny nebo odstraněny,
má-li vzniknout několikaminutový film nebo filmový trailer? Může být vhodně vybranou
sekvencí naveden na stěžejní poselství filmu (Na západní frontě klid, Gallipoli) a z přiloženého
úryvku literární předlohy má za úkol doplnit příhodný filmový komentář, monolog nebo dialog.
Technikou několika živých obrazů a jejich fotodokumentace mohou žáci provést vizualizaci vybraného literárního textu. Výsledek po doplnění textu představuje něco na způsob přípravného scénáře. Pouze podle názvu filmu, žánru a prozrazeného tématu (nevyplývá-li z titulu) navrhnou do sešitu plakát. Po shlédnutí traileru, respektive filmu, přehodnotí původní návrh
a vytvoří druhou verzi.
Popisem videopauzy filmu zachycujícího známé historické skutečnosti se žák „odrazí“
k zopakování předcházející či následující látky = historických událostí.
Ústní popis videopauzy. Mnohostrannost informací které jsou ve filmu sdělovány také pomocí kulis, pozice osob jejich výbavou lze zachytit pomocí videopauzy na klíčových místech filmu (viz. např. obrazová příloha tohoto textu).
„Zvukový obraz“ představuje zvukový úryvek z filmu bez obrazu. Žáci mají uhádnout
místo děje, osobu, události (Rudý baron).
Na téma filmu slovně připomenutého učitelem vytvoří obrazovou koláž ze starých časopisů, tiskem a následnou koláží z internetu.
16

Doba potřebná k přečtení je delší než stopáž filmu.
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Žáci v rámci opakování rozsáhlejšího úseku látky (za ročník), rozdělení do skupin, sestaví žebříček popularity vhodných filmů (dle internetových trailerů), písemně zdůvodní svá rozhodnutí (absence brutality, napětí, efektní scény, výstižné dialogy, dobře vystavěný příběh, humor, originální zápletka…) mluvčí skupiny přednese výsledky.
Pedagog žákům pomocí fotozařízení na PC (běžné JPG) zdokumentuje klíčové scény z filmu (sekvence) a zpřehází. Úkolem je správné seřazení, pracovní popis fixem a sestavení komiksu. – Sestavíme zájmové skupiny, které v kampani propagují nebo napadají zvolený film.
Zájmové skupiny: národnostní menšiny a jejich političtí zástupci, filmové studio, svaz filmových autorů, majitelé kin, mladiství fanoušci, učitelé (Na západní frontě klid v meziválečném
Německu, Zborov v předmnichovském Československu), zástupci národnostních menšin, církví, představitelé politických stran, rodičovské sdružení. Média s jejichž pomocí je (reklamní)
kampaň realizována mohou být minimální (transparenty, plakáty, karikatury, letáky…). Představitelé jednotlivých skupin předvedou svoje mínění před ostatními žáky třídy.
Předložený text alternativně upozorňuje na „klasické téma“ z výuky dějin 20. století, které
školáci obvykle sledují „v kině“ i bez našeho přičinění. Zejména „mužská část“ tohoto publika
je obvykle fascinována válečnými výjevy a nezřídka vykazuje lepší orientaci v příslušné filmotéce, než sám učitel. Je však schopna odhalit mediální záměry, poselství tvůrců, skrytá nebezpečí jiného druhu? V podstatě pouze bereme na vědomí nejistou hranici, která u žákovského publika zřejmě není dostatečně prozkoumána. Sleduje totiž mladý divák ztvárněné válečné dění bez
psychického ohrožení vlastní osoby a spíše by na něj rušivě působilo přerušení filmu, než utrpení lidí na plátně? Nebo jej válečné hrůzy a výjevy násilí traumatizují? Odpovědi na položené
otázky budou pravděpodobně komplikované a ani nemohly být stěžejním předmětem úvahy.
Podněty zde uvedené však snad podpoří kultivaci žákova historického vědomí nad úroveň
pouhého sledování napínavých válečných dějů. Podaná ruka s jejíž pomocí bude pod vedením
učitele schopen elementární analýzy poselství díla podle očekávaných výstupů vyučovacího
předmětu, průřezových témat, což v konečném důsledku může vést k rozvoji klíčových kompetencí tak, jak to naznačuji postupně rozpracovávané požadavky edukační reformy a názory odborníků sdělované učitelské veřejnosti.17

Summary
The War in the Media
The text gives an alternative viewpoint of the topic of World War One in the teaching of history in
primary school – a topic imparted to schoolchildren by the media outside school independently of the
teacher, primarily in the form of films. It emphasises the importance of the film media in shaping the child’s
historical awareness. It also notes the need for developing the child’s skills in analysing the media message
encoded into war films. It offers methodical support to school teaching with the use of suitable examples,
which can help to elucidate this conflict for schoolchildren with details that are not confined exclusively to
the front lines, and help them understand contemporary propaganda by depicting the mechanisms it
employs.

17

Srov. Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století, s. 8, 11 apod. http://www.msmt.cz/vzdelavani/doporuceni-msmtk-vyuce-dejin-20-stoleti. Nalezeno 1. 1. 2010; BENEŠ, Z.: Dějiny 20. století jako didaktická i metodická výzva I, II.
In: Společenskovědní předměty VII/2007, č. 2, s. 3–7, č. 3, s. 5–7.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd č. 24
DROBNOSTI
HRABSTVÍ VADUZ ZA VLÁDY HRABAT Z MONTFORTU
A WERDENBERGU (1180–1416)
MAREK VAŘEKA
After the death of Emperor Charles the Great the situation led to centrifugal tendencies and
collapse of former government formation into dozens of family territories, which retained
a substantial degree of independence, and only formally outwardly belonged under the Empire
Key words: County of Vaduz, count of Montfort and Werdenberg
V minulém roce navázala Česká republika s Knížectvím Lichtenštejn diplomatické vztahy,
které byly přerušeny od roku 1938. Díky porozumění obou stran se podařilo nalézt politickou
souhru, aby se mohly vztahy obou zemí slibně rozvíjet do budoucna. Samo Lichtenštejnsko prošlo složitým vnitřním vývojem, který ho determinoval již od 12. století. Většina lidí si zemi spojuje pouze s knížaty z Lichtenštejna, kteří vtiskli zemi nezaměnitelný charakter a utvářeli,
utvářejí a budou utvářet vývoj v této malé alpské zemi v budoucnu. Jenže historie této země je
daleko bohatší, než si dovedeme představit. To je také hlavní poslání tohoto příspěvku, který má
českému čtenáři přiblížit zajímavou historii hrabství Vaduz ve vrcholném středověku.
Situace po smrti císaře Karla Velkého vedla k odstředivým tendencím a rozpadu dřívějšího
státního útvaru na desítky rodových území, které si zachovávaly velkou míru nezávislosti, a pouze formálně navenek náleželi pod Říši. Moc v Říši nyní nebyla fakticky v rukou císaře, ale u jednotlivých knížat, hrabat a jejich rodin. Jejich hlavním zájmem bylo zabezpečení získaného majetku a jeho pojištění pro budoucnost. Záleželo tedy vždy na osobě císaře, jak dalece dovolí
jednotlivým složkám tehdejší šlechty zajít. Vztah voleného panovníka a desítek šlechtických rodů nebyl jednoduchý. Pro většinu šlechty bylo tedy lepší podporovat na trůně méně průbojného
panovníka, který jim nebude zasahovat do jejich pravomocí a svobod. Ovšem čas od času se stalo, že na trůn dosedla silná osobnost, která chtěla opětovně sjednotit dřívější římskou říši a vládnout železnou rukou tehdejší západní Evropě. Z mnoha silných panovníků jmenujme například
otonskou dynastii (Ota I., Ota II. a Ota III.) nebo Jindřich IV. (1024–1106).1
Také na území budoucího Lichtenštejnska nacházíme další vlastníky, kteří náleželi k říšské
šlechtě. Jednalo se o hrabata z Bregenzu, která vlastnila v průběhu 13. století několik hradů
v oblasti Vorarlberska a měla přídomek z Montfortu (von Montfort). Okolo roku 1150 nacházíme první příslušníky rodu, kteří vlastnili majetky v hrabství Bregenz. V roce 1182 žil první prokazatelný zakladatel rodu Hugo I. z Montfortu (†1235). Ten dal postavit Schattenburg
a založil město Feldkirch. Synové hraběte Huga z Montfortu se stali zakladateli vlastních rodových linií. Z nich nejstarší Hugo II. z Montfortu (†1257) si nechal rodové jméno a jeho další potomci nosili přídomek z Montfortu. Tento Hugo II. z Montfortu měl dva syny, z nichž nejstarší
Rudolf II. (†1302) založil linii Montfort-Feldkirch, která dostala svůj přídomek od města, které
držela. Tato linie však vymírá smrtí Rudolfa V. z Montfort-Feldkirchu (†1390). Bratrem Rudol1

Obecně k problematice císařství. COLLINS, R.: Evropa raného středověku 300–1000. Praha 1991. Zájemce o středověké dějiny Evropy zde nalezne základní literaturu.
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fa II. (†1302) byl Hugo III. (†1309), který se stal zakladatelem linie Montfort-Tettnang, tato linie vymřela až v roce 1787. Z ní se ještě vytvořila další linie Bregenz, která vymírá v roce 1523.2
Nyní se vrátíme k mladšímu synu Huga I. z Montfortu Rudolfovi I., který se stal zakladatelem rodové linie Werdenber. Tato linie se vzápětí rozděluje na dvě části Werdenberg-Heiligenberg (zakladatelem Hugo I. †1280) a Werdenberg-Sargans (zakladatel Rudolf IV. †1361). Linie
Werdenberg-Sargans vymírá až v roce 1504, ale nárok na Vaduzsko již neměla, protože ten přešel na potomky Agnes z Montfort-Feldkirchu. Vaduz a jižní část od Schellenberka dostala linie
Werdenberg-Sargas, severní část získává druhá linie Werdenberg-Heiligenberg.
Prvním známějším příslušníkem tohoto rodu byl Rudolf I. Ten držel ve svých rukou asi deset hrabství. Později byl jmenován z Werdenbergu, což bylo jeho sídlo nacházející se na levé
straně řeky Rýna. Území zvané Werdenberg se stalo základním kamenem pro vznik vaduzského panství, které bylo až do poloviny 14. století integrální součástí zmíněného Werdenbergu.
Protože se ovšem většina území nacházela na pravé straně řeky Rýna, bylo logické, aby došlo
k vyčlenění levobřežní části území. K tomuto rozdělení došlo 3. května 1342. Tehdy dostali bratři Rudolf IV. a Hartmann III. z Werdenberku-Sargansu od svého otce pravobřežní území
nazvané „Vaduz“. Tímto dokumentem bylo poprvé zmíněno hrabství Vaduz. Protože na tomto
území nebylo vybudované dostatečně reprezentativní sídlo, přistoupili bratři k výstavbě hradu
ve Vaduzu. Tento hrad měl symbolizovat jejich moc nad nově vytvořeným územím, které se
ještě nestačilo vrýt do paměti okolních sousedů. Výstavba hradu se ukázala jako velmi vhodná
pro další rozvoj vaduzského panství, které se stalo sídlem této části rodu.3
Osídlení na vyvýšeném ostrohu nad hlavním městem dnešního Lichtenštejnska můžeme zaznamenat dlouho před skutečnou stavbou dnešního hradu. Podle nejnovějších archeologických
bádání, žili na místech dnešního hradu lidé již v pravěku. Vyvýšené místo jim poskytovalo dostatečnou ochranu a kontrolu celého území v meandru řeky Rýna. Navíc odsazení vyvýšeniny
od okolních kopců umožňovalo zřízení pevného opěrného bodu právě zde. Nálezy dokládají
obydlení již ve vrcholné a pozdní době bronzové. Můžeme předpokládat souvislé osídlení
i v dalších dobách, kdy bylo toto místo voleno kvůli své významné strategické poloze.4
Skutečná stavební fáze současného hradu/zámku se započala takřka před 700 lety za vlády
rodu Montfort a Werdenberg. Právě z této doby pochází typická hranolovitá věž, která vtiskla
nezaměnitelnou podobu dnešnímu hradu. Kolem věže byly vybudovány obytné stavby sloužící
pro reprezentaci tehdejších držitelů Vaduzska. Z velké části se původní stavba zachovala a mi ji
můžeme vidět na vlastní oči.5
Založení vaduzského hrabství a hradu přilákalo nové obyvatele, kteří přišli z horského kantonu Oberwallis a snažili se přirozeně osídlit údolí, kde by nemuseli čelit horskému klimatu.
Okolí Vaduzu k tomuto osídlení přímo vybízelo a stalo se pro nově příchozím vhodným místem,
2
3

4
5

SABLONIER, R.: Regionale ländliche Gesellschaft im mittelalterlichen Liechtenstein: eine Ideenskizze. In:
Bausteine zur liechtensteinischen Geschichte Vaduz und Schellenberg. Zürich 1999, s. 19–37.
Landesarchiv Liechtenstein Vaduz (dále jen LLA), Urkundensammlung, Nr. U 099, 3. května 1342, listina již bylo
vaduzské panství povýšeno na hrabství. K této problematice srovnej základní literaturu. Nejpodrobněji FROMMELT,
H.: „1342“ Zeugen des Späten Mittelalters. Festschrift 650 Jahre Grafschaft Vaduz. Vaduz 1992. Další obecné informace nalezneme. KRAETZL, F.: Das Fürstentum Liechtenstein und der gesamte Fürst Johann von und zu Liechtenstein Güterbesitz. Brünn 1914, s. 95–96; WANGER, H.: Die Regierenden Fürsten von Liechtenstein. Vaduz 1995,
s. 200–201; BEATTIE, D.: Liechtenstein Geschichte und Gegenwart. Triesen 2005, s. 4. VOGT, P.: Brücken zur Vergangenheit. Ein Text- und Arbeitsbuch zur liechtensteinischen Geschichte 17. bis 19. Jahrhundert. Vaduz 1990,
s. 11–15.
BILL, J.: Ergrabene Geschichte. Die archäologischen Ausgraubungen im Fürstentum Liechtenstein 1977–1984.
Vaduz 1985, s. 12–15.
JUŘÍK, P.: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Praha 2009, s. 320–325.
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kde pevně zapustili svoje kořeny. Protože se začal slibně rozvíjet Vaduz, bylo rozhodnuto novými osadníky založit další sídlo Triesenberg. Ten se nachází jižně od Vaduzu a nabízí podobné
klimatické podmínky jako Vaduz. Nově příchozí obyvatelé byli nazváni Walser, což mělo odkazovat na jejich horskou domovinu v kantonu Horní Walis (Oberwallis). Kromě vesnice Triesenberg založili i horskou vesnici Planken nacházející se severovýchodně od Vaduzu. V době vlády
Hartmanna z Werdenbergu-Vaduzu (†1353) dochází k útlumu svobodných Walserů a obyvatelstvo vaduzského panství se ustaluje na své budoucí podobě.6
Kromě poddaných nalezneme na místě kupujícího v roce 1361 také vrchnost – hraběte Rudolfa IV. z Werdenbergu. Ten se rozhodl využít svého finančního potenciálu a zakoupil od krachujícího Alberta Vaistli ovčí desátek ve vesnici Triesen. Ovčí desátek byl podíl na chovu určitého stáda a svému vlastníkovi přinášel pravidelný zdroj peněz. Sám hrabě Rudolf IV. se snažil
všemožně podporovat také církevní instituce, jak to vidíme u kláštera Sv. Jana v Toggenburgu,
který obdaroval dvěma loukami ležícími u Rýna.7
Významné bylo pro vaduzské panství povýšení na svobodné říšské hrabství se všemi tehdejšími právy. K tomuto kroku přistoupil český a německý král Václav Lucemburský. Právní akt
byl zpečetěn 22. července 1396. Je symbolické, že se rodu Werdenberg-Vaduz podařilo zapsat
Vaduzsko mezi svobodná říšská léna na konci jejich vlády nad tímto územím. Předposlední příslušník této linie byl Jindřich Werdenberg-Vaduz, jež umírá bez potomků. Na světě žil ještě
jeho bratr biskup Hartmann z Churu, ten se stal po smrti svého bratra držitelem svobodného
léna Vaduz.8
Biskup Hartmann II. z Churu byl znám svými drobnými rozmíšky se sousedy. Právě koncem
14. století docházelo k nejrůznějším sporům mezi tehdejšími držiteli panství, hrabství a knížectví. Je to doba, kdy se tyto spory řešily zbraněmi. Také biskup Hartmann II. z Churu se chopil
zbraní a bránil biskupské zájmy proti světským šlechticům. Hlavní biskupské vojenské síly směřovaly na fojta Ulricha z Mätschenu, s kterým měl řadu sporů o pozemky a poddané. Vojenské
akce trvaly v zásadě až do konce 14. století. S nastupujícím 15. století se situace uklidnila a biskup Hartmann II. se mohl již plně věnovat duchovní správě biskupství Chur. Kvůli rozsáhlým
válečným akcím neměl biskup Hartmann II. příliš času věnovat se správě svobodného vaduzského hrabství. Léno držel až do své smrti v roce 1416. Právě tímto rokem nám ze scény odchází
rod, který položil základy Vaduzu a dalších okolních vesnic. Svým počínáním vybudoval ucelenou sídelní síť, na níž budou navazovat další držitelé Vaduzska.9
Služebná šlechta rodu Vaistli
První písemné zmínky o konkrétních obyvatelích Vaduzska nacházíme v 30. letech 14. století. Z této doby se nám zachovalo několik dokladů o převodu majetku mezi jednotlivými příslušníky rodu Vaistli. Asi za nejstarší doložené vaduzského šlechtice můžeme považovat bratry
Ulricha a Alberta z Vaistli. Ty zaznamenáváme v červenci roku 1338 při převodu jakého majetku ležícího u kopce ve Vaduzu. Právě v této době byla vesnice Vaduz jednou z mnoha v okolí,
ničím významným se nevyznačovala. Čas rozkvětu Vaduzu měl teprve přijít s dělením majetku
a vznikem hradu. Jak se zdá, tak právě po roce 1342 zaznamenáváme rozkvět hospodářských
aktivit rytířů z Vaistli a hrabat z Werdenbergu. Hned v roce 1356 zachycujeme koupi dalšího
6
7
8
9

WANGER, H.: c. d., s. 200–201; BUGG, M.: Der Rhein als Verbindung und Trennung. Entwicklung einer Grenzlinie
im Gebiet zwischen Balzers/Wartau und Bendern/Haag im 15. und 16. Jahrhundert. Zürich 1999, s. 39–72.
LLA, U 089/04, 9. dubna 1361, hrabě Rudolf z Montfortu-Feldkirchu kupuje od Alberta Vaistli ovčí desátek
v Triesenu.
BEATTIE, D.: c.d., s. 3–4.
VOGT, P.: c.d., s. 13.
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drobného šlechtice Ruedi Ammanna z Feldkirchu, který koupil od Alberta Vaistli z Vaduzu jeho
dvůr zvaný Furgs u vesnice Schaan za 22 liber. Tento případ nám ukazuje, že docházelo
k vzájemné koupi nemovitostí nejen vlastní šlechtou z vaduzského panství, ale i mimo něj.10
Právě v případě rodu Vaistli zaznamenáváme již v průběhu 14. století hodně zápisů ohledně
převodu jejich majetku jednak mezi sebou nebo i na další rody, které žily v okolí hrabství
Vaduz. Právě tyto informace nám dávají nahlédnout do života nižší říšské šlechty, který nebyl
vůbec jednoduchý a v mnoha aspektech se podobal života drobných zemanů v našich zemích.
Drobná šlechta doslova zápasila o přežití. Záleželo na okolnostech a situaci jak se vypořádají
s nelehkými překážkami života. Jak můžeme soudit, tak rytíři z Vaistli se z životem snažili poprat. Dobře věděli, že musejí navazovat dobré kontakty s okolními rody a skupovat pozemkový
majetek. To je vidět i na jejich dalším jednání. Nejprve bratři Vaistli kupují pro svoji sestru
Agnes louku u Vaduzu. Tento majetek měl sloužit právě Agnes Vaistli a jejím dětem. Protože se
již v roce 1367 stala vdovou, bylo zapotřebí konsolidovat majetek pro její děti. Toho si byl dobře vědom i fojt Jindřich z Schönsteinu, který Agnes, její děti, bratra Hanse a další sourozence,
kteří obdrželi do zástavy desátek z vesnice Schaan, libru feniků z ročních peněz a ročně pět korců obilí z vesnice Balzers. Výše uvedené platy měly sloužit pro sirotky po Ditrichovi z Schönsteinu, který byl manželem Agnes Vaistli.11
V pozdějších letech zaznamenáváme Agnes na místě prodejce značné části majetku po svém
manželovi. Dostala se patrně do vleklých dluhů, které nebyla schopna zaplatit a vše musela
řešit prodejem. Také v 80. a 90. letech 14. století nacházíme na mnoha místech zmínky o rodu
Vaistli. Jednalo e většinou o majetkové převody, svatební smlouvy a další kontakty s okolními
rody jako byli rytíři z Feldkirchu nebo Vaduzu.12
Závěr
Na příkladě vlády prvního hraběcího rodu vlastnícího hrabství Vaduz můžeme vidět jejich
zakladatelské snahy, které vedly k celkovému zabezpečení vlády v daném hrabství. Také rod
hrabat z Werdenbergu nevlastnil pouze hrabství Vaduz, ale daleko více hrabství jak na pravém,
tak levém břehu Rýna. Proto pro ně držba samotného Vaduzu neznamenala něco velkého.
Podobných hrabství drželi asi sedm. Proto je potřeba se na jejich vládu v pozdějším knížectví
Lichtenštejn dívat tímto zorným úhlem. Prakticky až do konce 17. století se jednalo o nevelké
panství, jakých v Evropě byly tisíce. Ovšem ne všechna panství měla statut svobodného hrabství, což byl hlavní důvod, proč nakonec hrabství koupila knížata z Lichtenštejna.
Na příkladě drobné šlechty Vaistli jsme si chtěli ukázat v jakých životních situacích se nacházeli. Právě na přelomu 14. a 15. století hráli důležitou roli při rozvoji hrabství a utváření jeho pozdější identity. Do dnešní doby se nám ve Vaduzu zachoval jejich rodný dům, který nám
dává nahlédnout do jejich soukromého života.

10
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LLA, U 089/01, list z 23. dubna 1338, Ulrich Vaistli kupuje od Alberta Vaistli pozemky ve Vaduzu. U 089/1–44 informace o majetku rodu Vaistli od roku 1338 do 17. století.
LLA, U 089/03, list z 24. srpna 1367, koupě louky ve Vaduzu pro Agnes Vaistli.
LLA, U 089/05-U 089/035. Listiny z let 1368–1398.
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Summary
The county of Vaduz under the Reign of earls of Montfort and Werdenberg (1180–1416)
In the example of the reign of the first count’s family owning the county of Vaduz we can see the efforts
of the founders leading to the overall security of the reign in the county. The family of earls of Werdenberg
did not posses only the Vaduz county, but many more counties on the right and the left bank of the Rhine.
Therefore holding Vaduz meant anything important to them. They held about seven similar counties as
well. Therefore it is necessary to perceive their reign in later principality of Liechtenstein from this angle
of view. In fact, until the end of the 17th century it was only a small estate, similar to thousands of others
in Europe. However, not all estates had the status of a free county, which was the main reason, why the
county was eventually bought the Princes of Lichtenstein.
In the example of small nobility Vaistli we wanted to show their real lives. Just on the turn of the 14th
and 15th century they played an important role in the development of the county and formation of its future
identity. Until now, there is the house in which they were born in Vaduz, which gives us a glimpse into their
private lives.
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ÚLOHA KNIHOVNY V ŘÁDOVÉ KAŽDODENNOSTI V BAROKU
VÁCLAV BARTŮŠEK
Since the first emergence of monasteries and similar religious institutions it was predetermined
that their mission is not only purely spiritual, but also educational and cultural.
Key words: Baroque, church orders, library
Již od prvních dob existence klášterů a jim podobných řeholních institucí bylo předurčeno
jejich poslání nejen v ryze duchovní, ale i v osvětové vzdělávací a kulturní činnosti. Vždyť právě
největší zásluhou řeholních komunit klášterního typu bylo přežití antické vzdělanosti a později
také její rozvoj nejen do středověku nebo raného novověku, ale vlastně mnohde až do dnešní
současnosti. S touto jejich funkcí velmi úzce souvisela také činnost klášterních knihoven, kde
byla uchována, shromážděna a přepsána většina nejdůležitějších rukopisů s myšlenkami antických myslitelů a vzdělanců, sebraná z různých částí tehdejšího známého světa. K nim se postupně přidružovala také další nová díla dobových teologů, filozofů i jiných vědců a myslitelů.
Jak tomu bylo o několik století později? Neoslabil nebo dokonce nenahradil úlohu klášterů a jejich kulturně osvětové poslání v tomto směru nový převratný vývoj, např. zeměpisné objevy nebo vynález knihtisku, případně i důležité historické události, jako např. třicetiletá válka apod.
Udržely si řeholní instituce v tomto směru alespoň v období baroka a počátků klasicismu nějakou úlohu a jakou roli sehrávala v barokní epoše klášterní knihovna obecně i v rámci jednotlivých konkrétních řeholních komunit a institucí, z nichž ty nejdůležitější pracují a částečně pečují o tento bohatý kulturní odkaz u nás po obnově na konci 20. století vlastně až do dnešních
dnů,1 v jejich každodenním životě?
Jak se dozvídáme zpravidla při monasteriologických studiích, je možné rozdělit řeholní instituce zastoupené na našem současném území Čech, Moravy a Slezska zhruba do dvou základních skupin – mužské a ženské (ty většinou bývaly jako sekundární nebo terciářské odnože).
Každou z nich pak lze ještě dělit do tří podskupin – řády, kongregace a řeholní společnosti, z nichž
měly nejvíce propracovanou organizaci řády, které bývaly i v námi sledovaném období baroka
v 17. a 18. století nejvíce činné. Mezi mužské řády zpravidla můžeme zařadit rytířské řády
(např. johanity nebo německé rytíře), křížovníky (např. křížovníci s červenou hvězdou), řeholní
kanovníci (augustiniáni chorregenti, premonstráti aj.), mnišské řády, z nichž nejstarší byli benediktini (a dále např. cisterciáci nebo kartuziáni), mendikanti – žebravé řády (dominikáni, minorité, obutí i bosí augustiniáni, obutí i bosí karmelitáni, milosrdní bratři, servité a řada dalších reformovaných i nereformovaných řeholí). K nejvzdělanějším a nejrozvinutějším církevním
řádům patřili řeholní klerikové, kam náleželi zejména teatini (kajetáni), barnabiti, jezuité, piaristi a další u nás i v době baroka vlastně ani nezastoupené řády.2 Mužské kongregace, např. oratoriáni, zasahovaly v době baroka do řeholního života v Čechách pouze sporadicky. Ženské řády
jako např. benediktinky, řeholní kanovnice sv. Augustina, premonstrátky, cisterciačky, klarisky,
alžbětinky, magdalenitky, voršilky, františkánky apod. nebyly v baroku tolik rozšířené jako mužské. Ženské odnože od řeholních kleriků podobně jako ženské kongregace a společnosti větši1
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Nejnověji shrnula problematiku soudobých klášterních knihoven, jejich rekonstrukcí a péče o staré tisky v nich
BAĎUROVÁ, A.: Historické knižní fondy v České republice a současný stav jejich knihovního zpracování. Sborník
archivních prací, roč. LIII – 2003/2, s. 641–684. O největších klášterních knihovnách zejména shrnující informace na
s. 643–653.
BUBEN, M.: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III. díl, 3. svazek: Řeholní klerikové. Praha 2008.
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nou v době baroka neexistovaly nebo se do českých zemí ještě nenastěhovaly. Výjimku tvořily
pouze anglické panny.3 Ne vždy bylo ovšem možné ihned určit, zda šlo o řeholní společnost,
kongregaci nebo řád. U jednotlivých řeholních institucí docházelo i ke změnám v tomto směru.
Např. voršilky se v 16. století z řeholní společnosti staly kongregací a v roce 1612 dokonce
i řádem.4
Knihovny jednotlivých řádů i řádových domů (klášterů, konventů, kolejí, rezidencí apod.) se
mezi sebou lišily po obsahové náplni zejména podle zaměření jednotlivých řeholí, jejich spirituality a poslání apod. i podle úlohy konkrétních řádových domů v rámci fungování celého řádu
i podle bohatství jednotlivých lokalit, štědrosti fundátorů apod. To ukazuje obecnou nezbytnost
přítomnosti takového zařízení, jakým knihovna byla, v jednotlivých sídlech příslušné řeholní
instituce. Asi nejvíce v tomto směru působila z praktického života nutnost vzdělávat jednotlivé
členy řádu individuálně, o což pečovala zejména soukromá řádová studia v počátcích kariéry
řeholníků, ať se jednalo o noviciáty i pozdější filologické kursy a zejména pak o vyšší studia filozofie a teologie, případně i kanonického práva nebo další specializace zaměřená podle potřeb
a konkrétní spirituality příslušného církevního řádu nebo i terciální formy vzdělávání v probačních domech před nástupem do vyšších řádových funkcí jako např. u jezuitů v Telči a možná
i u piaristů v Lipníku, případně další formy rozšiřujících studií pro dospělé řeholníky.5 Příchod
profesora nebo i skupiny řádových pedagogů, kteří se takovéto činnosti věnovali, vždy znamenal zlepšení kulturního klimatu v celém příslušném řádovém domě, ale zejména pak i zlepšení
situace knihovny, kvůli lepším možnostem nákupu knih i větší pravděpodobnosti získání sponzorského daru.6 Stejně pozitivní vliv mělo, pokud se příslušná lokalita stala sídlem vyššího
řádového představitele, zpravidla opata nebo provinciála, což se stávalo většinou též u domů
v hlavních městech příslušných územních celků, kde bývala pochopitelně již dřívější řádová generální studia a v sídlech příslušných řádových generalátů a provincií, kde se rovněž scházela
shromáždění představených a volených reprezentantů (tzv. vokálů) jednotlivých provincií nebo
řeholních domů – tzv. generální nebo provinciální kapituly. Zde se jednalo o dotvořování
řeholních pravidel, jejichž základy zpravidla vytvořili příslušní zakladatelé řádů, kongregací
i řeholních společností a často schválili tehdejší nejvyšší církevní představitelé jednotlivých diecézí i celé tehdejší katolické církve, tedy nejčastěji papežové. Proto také jednotlivé výnosy těchto kapitul obsahovaly občas vlastně i jakési dodatky k jednotlivým knihovním řádům nejrůznějších barokních knihoven řeholních institucí u nás i ve světě, která vlastně občas tímto
3

4
5

6

Podrobněji: BUBEN, M.: c. d. Praha: Libri, 2002, přehled na s. 18 a 19. (dále EŘK I.); FOLTÝN D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005. (dále EMSK), zejména s. 52–133; VLČEK, P.–SOMMER,
P.–FOLTÝN, D.: Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997 (dále EČK), zejména s. 100–168.
Srov. nejnověji MACKOVÁ, M.: Voršilky v Čechách do roku 1918. Pardubice: Fakulta filozofická, Monographica
VII., 2007.
Těmto formám rozvoje, o nichž se s výjimkou jezuitů v naší literatuře nemluví, ale občas lze v tomto směru najít
určité náznaky v pramenech bude třeba ještě se pokusit podchytit v budoucích výzkumech. O postgraduálním studiu
u piaristů srv. BARTŮŠEK, V.: Bernard Bartlík (1646–1716) – Nejstarší strážnický historik a významný piarista. In:
Okolo Strážnice. Sborník Městského muzea ve Strážnici 2009, s. 47–60; BARTŮŠEK, V.: Eugenius Sebastiani z Častolovic (1681–1762) významný piaristický literát, historik a matematik, příklad východočeského vlastence. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.–29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. K vydání připravili Václav PETRBOK, Radek LUNGA a Jan TYDLITÁT. Boskovice: Albert,
1999, s. 324–329.
BARTŮŠEK, V.: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím k českým zemím.
In: In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty (dále SKTF), sv. IV., Praha 2001, s. 40–60, zvl. s. 56–57.
Srv. zejména KUCHAŘOVÁ, H.: Řádové koleje a domácí studia premonstrátů a cisterciáků. Nárys jedné z forem mimo univerzitního vyššího církevního školství doby baroka. Documenta Pragensia. Barokní Praha – Barokní Čechie
1620–1740 (dále DPBPBČ), s. 589–599.
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prostřednictvím dávala nahlédnout do všedního života v příslušné lokalitě i využívání a chodu
zdejší knihovny.7
Ještě i v námi zkoumané době prosluly nejčastěji svými knihovnami v Čechách na Moravě
a ve Slezsku především tzv. staré, ve středověku založené, řády, které o své knihovní fondy pečovaly a rozvíjely je již od středověku, stejně jako svoji spiritualitu a vzdělanost. Mezi nimi vynikali zejména benediktýni a to jak v Čechách, tak také na Moravě. Jejich knihovny bývaly značně pestré, neboť měly v duchu řádového hesla ora et labora obsáhnout většinu tehdejších
literárních žánrů a odvětví – od práce v kuchyni nebo na zahradě až po výuku ve škole a vědeckou činnost v různých oborech.8 Benediktinská pravidla vedení i provozu klášterních knihoven
se stala vzorem i pro ostatní řády a i většinu dalších řeholních institucí. Kromě všeobecně
známých knihoven u benediktinů v Praze – Břevnově a v Broumově je možné ještě rovněž připomenout alespoň knihovnu benediktinů v Rajhradě na Moravě. Významné se rovněž v tomto
směru staly také knihovny premonstrátů, které se musily několikrát přizpůsobit i změnám poslání řádu, např. i jeho vyučování na gymnáziích v 17. a 18 století. Také ty měly, především
v Praze na Strahově, v Teplé u Mariánských Lázní, v Želivě, v Milevsku nebo v Hradišti
u Olomouce a v Louce u Znojma velmi pestrý obsah, jak můžeme posoudit i podle díla významného člena řádu Jiřího Evermoda Košetického.9 Z dalších významných řádů je možné v tomto
směru připomenout i např. knihovny cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou, kde se dnes nachází
Muzeum knihy Národního muzea v Praze, nebo též knihovnu v Plasech, knihovny servitů v Nových Hradech i v Praze, františkánů v Praze u chrámu Panny Marie Sněžné a mnohé další, na
které odkazuje starší i novější literatura.10 Výjimečného postavení dosáhly rovněž knihovny jezuitů, obzvláště spojené s jejich působením na vysokých i středních školách. Významného postavení dosáhla knihovna jezuitů v Klementinu na Starém Městě v Praze, kde se zabývali zdejší
jezuité nejen výukou na filozofické a teologické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity
v Praze, ale kolej byla zároveň i sídlem česko-moravsko-slezské jezuitské provincie. V této provincii se Praze mohly ještě významem i rozsahem blížit koleje v Olomouci, ve Vratislavi,
případně i v Brně, kde jezuité vzdělávali své novice.11
Ačkoliv piaristické knihovny bývaly v tomto směru daleko skromnější, zdůrazňovala se v jejich řádových pravidlech úloha knihovny velmi razantně právě ve vazbě na vzdělávání školní
mládeže, zejména na středních školách gymnaziálního typu. Bez existence knihovny (totéž platilo také o školní zahradě) nemohla být založena piaristická gymnázia, tedy střední školy.
Takovéto lokality piaristé ze žádostí o založení kolejí zpravidla vylučovali. Nutnost provozu kolejní knihovny i kolejní zahrady při fungování piaristických domů a zejména řádových středních
škol i učilišť, obzvláště noviciátů. Jakoby se i do tohoto spojení promítalo ono benediktinské
heslo Ora et labora a zároveň přecházelo do nebeských výšin namířeného piaristického řádového hesla Ad maius pietatis incrementum. Knihovna zde nebývala pouze místem duševní práce,
7
8
9

10

11

BARTŮŠEK, V.: Přehled organizace piaristického řádu v českých zemích do josefínských reforem. In: XXVII.
mikulovské sympozium. Vývoj církevní správy na Moravě 9.–10. října 2002. Brno 2003, s. 271–276.
TŘÍŠKA, J.: Kázání a rétorika litomyšlských piaristů. Litomyšl, duchovní tvář českého města, Litomyšl 1994,
s. 79–120.
Lexikon české literatury. Praha 1993, 2./II. K–L, s. 874 a 875, heslo Evermod Košetický, zprac. pvt (= Petr VOIT);
viz též RYBA, B.: Soupis rukopisů Strahovské knihovny IV.–VI., Praha 1979. Jedná se zejména o položku č. 1556 (d.
III.), kde jsou obsažena i Košetického Quodlibetica.
BAĎUROVÁ, A.: c. d.; Z poměrně četné literatury připomínám alespoň tři tituly, které lze v tomto směru považovat
za klíčové: DOKOUPIL, V.: Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Univerzitní knihovny v Brně. Brno
1972; TOŠNEROVÁ, M. a kol.: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Praha 2001; TOŠNEROVÁ, M.
a kol.: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Praha 2004.
VOIT, P.: Pražské Klementinum. Národní knihovna v Praze. Praha 1990, zvl. s. 28–29.

124

ÚLOHA KNIHOVNY V ŘÁDOVÉ KAŽDODENNOSTI V BAROKU

podobně jako zahrada nebyla zaměřena jen na rozvoj poznávacích schopností studentů, nebo
možná i místem určité drobnější tělesné práce pro žáčky elementárních škol, ale i zdrojem čerpání nových poznatků pro věd chtivé piaristické profesory. Proto tento řád, podobně jako většina tehdejších školních řádů (jezuité, premonstráti případně i cisterciáci a benediktini nebo
možná i jiné řády) bylo typické dělení kolejních nebo klášterních knihoven na oddělení pro vyučující (profesorská knihovna s poměrně pestrým zastoupením nejrůznějších teologických, filosofických, filologických i dalších vědeckých oborů) a pro žáky a studenty, kde byla zastoupena
zejména díla používána při výuce čtení a psaní rovněž i náboženství (zejména Canisiův Katechismus) i pro výuku počtů a aritmetiky a různá vydání antických (latinských i řeckých) klasiků, předepsaných pro školní četbu v tak dostatečném množství, aby mohly být zapůjčeny během
školního roku do užívání některým chudším studentům, pokud si učebnice nemohli pořídit. Jinak si studenti opatřovali učebnice nejrůznějšími způsoby a na základě vlastnických podpisů se
dá doložit, že k četbě používali dokonce i prvotisky. Ve větší míře pak lze ještě najít případně
další školní knihy (zejména výkladové jazykové slovníky). Piaristé se stejně jako většina ostatních řádů starali o kulturní vzhled i dobré technické vybavení svých kolejních knihoven, snažili se, aby je reprezentovali před vzácnými návštěvami, které vždy toužily tyto prostory vidět.
Také zahrada byla často rozdělena na část, kde se pěstovala zelenina pro užitek kolejní kuchyně,
a na tu, kde se pěstovaly léčivé byliny, případně i rostliny pro další výzkumy řádových vědců.
To platilo zejména tam, kde působily u piaristů (a jezuitů) kolejní a u jiných řádů klášterní lékárny.12 Někdy právě zahrady kolejí i klášterů bývaly ještě v baroku kulturním místem, kde
mohli řeholníci předávat různé kulturně osvětové zkušenosti co nejširší veřejnosti.
Vedle pravidelného získávání knih nákupem bývaly důležitou součástí doplňování klášterních nebo kolejních knihoven i věcné knižní dary od různých příznivců, mezi které zpravidla
nejčastěji náleželi zakladatelé nebo obnovitelé klášterů kolejí, hospiců či rezidencí (menších
lokalit než kláštery nebo koleje), většinou z řad šlechty a jejich další různou měrou štědří mecenáši, nebo příbuzní členů řádů, případně bohatší rodiče žáků klášterních škol a někdy i další
sympatizanti nejčastěji z řad tehdejší šlechty a později rovněž i měšťanstva. Některé knižní donace bývaly dokonce takového charakteru i rozsahu, že mohly vytvářet základy knihovnách fondů jednotlivých klášterů nebo kolejí i dalších řeholních domů. Jedním z nejznámějších příkladů
v tomto směru je jistě vznik jezuitské knihovny v koleji v Klementinu na Starém Městě v Praze, jejímž základem se stala klášterní knihovna z Ojvína,13 věnovaná v roce 1556 císařem Ferdinadem II. nově příchozímu řádu, jehož představeným byl tehdy sv. Petr Canisius, autor známého katechismu. Také piaristům povolovali šlechtičtí zakladatelé jejich kolejí, aby si základní díla
do budoucí piaristické knihovny vybrali sami, jako např. v Benešově v letech 1704–1718 v jejich zámeckých knihovnách.14 Dary tvořívaly někdy větší, častěji však menší celky a většinou
se týkaly těch tématických oddílů knihoven, které nějakým způsobem souvisely se zaměřením
na činnost, kterou se určitý řád zabýval nebo s výukou v soukromých řádových studií. Velký
význam mívala tato darovací praxe zejména na počátku zřizování knihoven řeholních institucí,
kdy byla pro jejich pravidelnější provoz vítána asi každá odborná kniha, proto byly přijímány
i jednotlivé knihy. Po přikoupení další literatury a uspořádání vznikaly samostatné knihovny.
12

13
14

Lékárny z církevních řádů zakládali v barokní době nejvíce jezuité. Piaristé v barokní době provozovali lékárny
v Benešově a v Bílé Vodě. Provozovaly je také mnišské řády, např. benediktini. Srv. BARTŮŠEK, V.: K dějinám piaristické lékárny v Benešově v letech 1725–1769. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka (dále SVPP)
28/1987, s. 175–185.
Tamtéž, s. 28.
BARTŮŠEK, V.: Benešovské gymnázium v prvním období své existence. SVPP, 43/2003, s. 37–116. Knihy byly
později také částečně využity od roku 1752 i v piaristické knihovně v Praze, kam jich část byla předána.
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V knihovnách byly rovněž často i další sbírky, např. astronomického charakteru, mnohde s názornými občas i mechanickými pomůckami, propracovanými téměř do detailu, pro výuku, kabinety kuriozit, matematická muzea, numizmatické sbírky apod. Velmi známé v tomto směru bylo
matematické muzeum u pražských jezuitů v koleji v Klementinu, jehož správcem býval Jan Tesánek (1728–1788), znalec Newtonova díla. Zajímavý kabinet kuriozit se v poměrně neporušené
formě zachoval také u premonstrátů v jejich klášteře v Praze na Strahově.15 Dokonce také pražští
piaristé na Novém Městě Na Příkopech měli podobné, ačkoliv rozsahem značně menší sbírky.16
O fondech klášterních knihoven posílali v určitých časových intervalech nebo na vyžádání,
např. při kanonické vizitaci, představení jednotlivých řeholních domů zpravidla informace svým
nadřízeným. Šlo většinou o stručné statistické přehledy o oborové skladbě fondu příslušné
klášterní knihovny a prostředcích k nákupu literatury. V hospodářských výkazech o řeholních
domech, zejména z 2. poloviny 18. století, které byly někdy využívány již i jako zdroj při vyplňování i různých informací pro tehdejší státní úřady. Najdeme pravidelně i rubriky, kolik bylo
z rozpočtu jednotlivých řeholních institucí věnováno na nákup knih konkrétně. Knihy měly být
pokud možno soustředěny v domě, jehož tehdejší řádoví obyvatelé si je opatřili. Řeholníci totiž
nesměli u sebe shromažďovat žádný majetek. Proto např. řeholní klerici, kteří vynikali v nějaké
vědní disciplině, především historikové nebo matematici, a při tehdy poměrně časté výměně
osob mezi jednotlivými řádovými domy, pokud si chtěli vzít alespoň základní jádro své knihovny s sebou, museli o to požádat svého nadřízeného, tedy rektora, ten zpravidla žádal provinciála
a provinciál (v 17. století a v 1. polovině 18. století většinou i pravidelně) tuto žádost postupoval generálovi řádu. Někdy tyto žádosti mohly projednávat i příslušné kapituly, kde bylo dodržování těchto nařízení zdůrazněno, případně doplněno o nová opatření v tomto směru v rámci
celého příslušného řádu nebo jeho provincie. Půjčování mezi jednotlivými řády bylo vlastně
tedy nemožné, ačkoliv máme doložené pozitivní kontakty mezi jednotlivými řády i po vědecké
stránce i v mnohých oblastech církevního života. Takovéto kontakty se mohly realizovat příležitostným studiem v jednotlivých klášterních knihovnách po předchozím ohlášení nebo
i náhodně. V rámci knihoven jednotlivých řeholních domů si pak knihovníci, kteří většinou
rovněž připravovali knihovní řád, mohli vést v některých případech i jmenovité seznamy výpůjček na celách jednotlivým řeholníků, které se však většinou nezachovaly.17 Nejvýznamnější
a ve vědách zasloužilí členové řádu si mohli některé knihy ponechat, ale po jejich smrti je bylo
nutné vrátit do knihovny zpět. Někteří z nich si dokonce za života mohli vybudovat i jakousi
sbírku knih, kterou používali ke svým bádáním jako např. jezuitský historik a historiograf Bohuslav Balbín, nebo piaristický osvícenský historik Gelasius Dobner nebo i topograf piarista Jaroslav Schaller, který dokonce označoval knihy vlastním razítkem.18 O tom, komu kniha patřila nás zpravidla informují vlastnické vpisky v různých částech knihy, nejčastěji na lícní straně
titulního listu. U řeholních institucí jde spíše o uvedení domu v určité lokalitě. Pokud je uvede15

16

17
18

SRŠEŇ, L. a kol.: Katalog předmětů pocházejících z „Matematického muzea“ identifikovaný ve sbírkách Národního
muzea. In: Památky Univerzity Karlovy. Praha 1999, přílohy s. 297–308; KOŘÁN, I.: Klementinum. In: Ibid. Stavební památky, s. 47–52. Viz též SLAVÍČEK, L.: Sběratelství a obchod s uměním v Čechách 17. a 18. století. Stav
a úkoly českého bádání. DPBPBČ, s. 491–538, obr. příl. Zde je uvedena další literatura zejména odkazy na práce Bohumila Lifky, Ivana Hlaváčka, Pravoslava Kneidla a Jiřího Cejpka.
Národní archiv Praha, ŘPi., kol. Praha, Familiae domus Pragensis, 1753–1941, č. kn. 141, zejm. l. 21–24. Tento pramen uvádí na počátku osmdesátých let 18. století v seznamech nižších kolejních funkcí i funkci prefekta matem
atického muzea. Většinou ji vykonával knihovník, ale ve školním roce 1781/82 to byl i zdejší vicerektor významný
piarista, pedagog, P. Gotthard Liehne a S. Vito (*29. 5. 1738 Ostrov u Karlových Varů, †13. 5. 1789 Praha).
Jako příklad od piaristů ze sousední Uherské provincie může posloužit Štátný oblastný archiv Levoča. Seznamy
vypůjčených knih po r. 1716, č. kart. 8.
RICHTEROVÁ, A.: Osud knihoven Bohuslava Balbína a Michala Adama Francka z Frankensteinu. DPBPBČ, s. 643–652.
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no jméno, znamená to na rozdíl od knihovny farní, zámecké nebo měšťanské, že měl řeholník
knihu většinou pouze doživotně půjčenou. Z tohoto důvodu docházelo i méně často k vylepování exlibris než u knihoven soukromých.19
Pokud existovaly i nějaké vztahy mezi řeholními knihovnami a knihovnami světských kněží,
byly podobně jako vztahy mezi řeholními a zámeckými knihovnami, obzvláště když se jednalo
o vztahy ke knihovnám vyššího kléru. Jinak kněží v kaplanské službě mohli těchto knihoven
používat stejně bez ohledu na to, zda byli řeholníci nebo ne, protože to byli vlastně vrchnostenští zaměstnanci. Literatura i prameny dokládají někdy dokonce preferenci některých řeholních
řádů v tomto pro katalogizaci i pro vedení a provoz diecézních sídelními určitými biskupy. Jednalo se konkrétně o knihovnu olomouckých biskupů v Kroměříži. Ta na zdejším zámku patřila
vlastně k nejvýznamnějším církevním knihovnám na Moravě na konci 17. století a ve století 18.
Byla uložená v jejich rezidenci – na zámku Kroměříži. Od konce 17. století (od r. 1700) se za
biskupa Karla III. Josefa Ignáce, vévody Lotrinského, po uspořádání, které provedl augustiniánský mnich, profesor teologie a filozofie též i knihovník P. Augustin Kneutgen, ujali její správy
a provozování na biskupovo přání kroměřížští piaristé. Mezi jejich knihovníky se nacházela
celá plejáda významných členů tohoto řádu, jehož nejhlavnějším a nezastupitelným posláním
bylo vzdělávání mládeže (většinou mužské) na základních a středních školách.20 Je rovněž
známo, že mnozí z nich prožili část svého života v cizině nebo na různých zahraničních cestách.
Můžeme si zde proto klást otázku, jak se tito členové řádu osvědčili jako knihovníci a zda jejich
činnost byla ke prospěchu kroměřížské biskupské knihovny, nebo jak naopak mohla jejich
pozdější činnost v zahraničí být poznamenána působením právě v této knihovně. V Kroměříži
vypracovali piaristé i knihovní řád a pečovali např. i o numizmatické sbírky. Běžné farní knihovny bývaly pochopitelně menší. Mnozí faráři však obzvláště, pokud měli mezi řeholníky své sourozence, nebo jiné blízké příbuzné, dávali často z takových knihoven řádům dary. Často se jednalo o odkazy, mezi nimiž se nacházely i rukopisy, jako byl např.odkaz Václava Bernarda
Singera, faráře z Pacova (†1717), jehož bratr Jakub Ferdinand Singer (* 1. 7. 1669 Litomyšl,
†7. 8. 1730 Benešov) byl v letech 1713–1720 vicerektorem benešovské koleje a užíval řádového jména P. Ferdinandus a S. Jacobo. Tento odkaz pak tvořil podstatnou část zdejší kolejní
knihovny otevřené v roce 1725.21 Někdy přešla do vlastnictví řádu i celá knihovna. Došlo k tomu
např. ještě počátkem 19. století u farní knihovny v Ořechu nedaleko Prahy, která přešla jako
celek do vlastnictví pražské piaristické koleje. Často ji řádu odkázal v závěti její majitel, který
již za života byl velkým příznivcem řádu, někdy, což bylo spíše výsadou majitelů zámeckých
knihoven, i několika řeholí současně. Později se stále více stávaly formujícím prvkem obsahu
jednotlivých knihoven nákupy od knihkupců, jejichž obchody se většinou spolu s nakladatelskou činností začínaly slibně rozvíjet a jejichž obchod do konce 18. století značně vzrostl a dokonce byl i podřízen světské vrchnosti a cenzuře.22
19

20

21
22

BARTŮŠEK, V.: Vlastníci starých knih historických knižních fondů knihovny Státního ústředního archivu v Praze.
In.: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska (dále PVHK) 2004, Lidé okolo
knih (autor – tvůrce – recipient). Sborník z 13. odborné konference, Sdružení knihoven České republiky. Brno 2005,
s. 87–96. Srv. též KAŠPAROVÁ, J.: Několik obecných poznámek na téma stav bádání v oblasti dějin knižní kultury
českých zemí. DPBPBČ, s. 611–628.
O poslání piaristů srv.: BARTŮŠEK, V.: Dějiny a specifika piaristických gymnázií v českých zemích v 17. a 18. století (do r. 1778). In.: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělání. Sborník referátů z konference konané
ve dnech 24.–25. června 1999 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 5, Semily 2000, s. 15–22.
BARTŮŠEK, V.: Benešovské gymnázium v prvním období své existence. SVPP 43/2003, zejména s. 62, 63; Srov. též
BARTŮŠEK, V.: Z dějin piaristického knihovnictví v Benešově. PVHK, 1993, s. 67–71.
WÖLGEBAUER, M.: Četbou k občanské společnosti. Knižní kultura a četba v Praze 1780–1800. In.: Praha Mozartova.
Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800. Praha 2006, s. 82–92, kde je odkaz i na další literaturu v tomto směru.
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Charakteristickým znakem každé barokní a rokokové nebo klasicistní a někdy i pozdější
klášterní knihovny (zhruba do období romantismu) bývalo její roztřídění na základě jednotlivých oborů, podle něhož se řídilo i označování jednotlivých knih značkami – knihovnickými
signaturami.23 Tento systém používalo většinou též ve svých knihovnách i mnoho církevních
řádů, avšak struktura oborů i jejich velikost byla u jednotlivých řeholí specifická. V rámci
jediného řádu mohlo být v tomto směru asi jistě více shod než tomu bylo mezi knihovnami různých řeholí. Obsah knihoven řeholních institucí se pochopitelně řídil jejich specifickým posláním nebo zaměřením, ačkoliv jejich jádro bývalo většinou shodné. Většinou bývaly knihy
v takto utříděných knihovnách zařazovány od písmene A do dalších signatur, které zabíraly zhruba písmena z druhé poloviny abecední řady, pokud nedošly do jejího konce. Písmena označovala často zároveň i příslušnost svazků do jednotlivých knihovních skříní. Pod písmenem A se
zpravidla, zejména v knihovnách roztříděných ve starších obdobích baroka, ukrývala nejrůznější vydání biblí, písmeno B většinou obsahovalo konkordance, C spisy církevních otců apod. Ne
vždy takové nebo podobné třídění bývalo pravidlem, např. v pražské piaristické knihovně, která vznikla až kolem roku 1753, se náboženská literatura nacházela až ke konci třídění pod písmeny L, M, N a P.24 Za tímto písmenem následovaly další znaky, většinou se jednalo o římské
a pak i arabské číslice, které podávaly vlastně informace o velikosti jednotlivých knih a jejich
pořadí v řazení policích knihovních regálů. V některých klášterních knihovnách této doby asi
nejspíše v jezuitských a dominikánských bývaly přechovávány ve zvláštních odděleních některé
zakázané knihy uvedené v Indexu librorum prohibitorum. Zda tomu mohlo tak být u všech řádů
by asi musil objasnit zvláštní výzkum. Je např. známá událost, kdy jezuita P. Antonín Koniáš
dokonce zabavil v červnu 1740 zakázané knihy z knihovny kláštera františkánů ve Voticích, která byla jistě vedena v katolickém duchu.25
Nejdůležitějšími prameny, které nás do dnešní doby celkem spolehlivě informují o stavu piaristického knihovnictví jsou inventáře tehdejších knihoven. Podoba (ve formě knihy, sešitu nebo
svázaných listů papíru s údaji v kolonkách) nejstarších z nich byla s většími či menšími rozdíly
stejné od středověku, kdy již některé řády do českých zemí přišly až do 19. století, kdy se zejména v jeho druhé polovině začaly přístupy ke zpracování knih měnit a kdy se začala dávat přednost lístkovým katalogům složeným z volných listů a zejména pak menších lístků jednotného
formátu (alespoň pro jeden určitý katalog), zpravidla uložených v zásuvce, před katalogy svazkovými, tak jak se většinou dochovaly z nejrůznějších klášterních a kolejních knihoven i dalších
v našich zemích církevních řádů, případně i jiných církevních institucí.26
Doba baroka a počátků klasicismu vyjadřovala také úlohu klášterní knihovny tím, že se jí dostávalo zpravidla velmi luxusního vybavení v podobě na míru vyrobených regálů z kvalitního
dřeva a specificky zdobených, ale především i v podobě samostatných knihovních sálů, které
23

24

25
26

Jako knihovnickou signaturu zde míním signaturu, která označuje lokaci příslušné knihy, jak ji např. uvádějí v exemplářovém popisu směrnice pro program STTI (Baďurová, A.–Vítek, A.), nikoliv signaturu tiskařskou, která odkazovala na obsah předcházející stránky, srov. např. Pravidla jmenné katalogizace starých tisků a prvotisků. Praha 1971.
Srov. KAŠPAR, J.: Knihovna slánské piaristické koleje. In: Piaristé ve Slaném 1658–2008. 350. výročí příchodu piaristů do Slaného. Za barokními památkami slánských piaristů. Slaný 2008, s. 15–22; BARTŮŠEK, V.: K problematice zpracování tisků z 1. poloviny 19. století v pražské piaristické knihovně uložené ve Státním ústředním archivu. In:
Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení
jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny. Jindřichův Hradec 1998, s. 106–112.
VLASÁK, A. N.: Okres Votický. Nástin statisticko-historický. Praha, Fr. A. Urbánek 1873. Bibliotéka místních dějepiscův pro školu a dům. Sv. 1., s. 15 a 16.
Lístkové katalogy začaly např. vznikat v 1. pol. 19. stol. v knihovně Musea Království českého v Praze (Národní
muzeum) nebo ve 30. letech 19. stol. v C. k. universitní knihovně v Praze v Klementinu (Národní knihovna ČR), ale
systematická práce na generálním katalogu této knihovny začala až koncem 19. stol.
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bývaly zpravidla hned po refektáři druhým nejluxusnějším prostorem v celém řeholním domě.
Bývaly vybaveny většinou parketovou podlahou, zdobeny freskami odborných malířů, kteří se
někdy zabývali výmalbou těchto honosných prostor. Ve 2. polovině 18. století byli dokonce
i malíři, kteří se specializovali na výmalbu jako např. Josef Hager (* 1726 Přísečnice, †1781 Praha), který se uplatnil především ve výzdobách tří pražských knihoven – klášterní knihovny bosích karmelitánů na Malé Straně (r. 1773), piaristů na Novém Městě (r. 1778) a servitů na Starém
Městě (nedatováno). V malbách se projevily iluzionistické prvky inspirované iluzí Andrea Pozzi.27 Dokonce někdy prozrazoval již vstupní portál nebo dveře knihovny, o jak výjimečný prostor jde, jako např. v piaristické knihovně v Praze, kde na dveřním dřevorytu půjčoval andílek
knihy geniovi.28 Bohaté a významné kláštery mívaly tyto prostory někdy i dva, jak můžeme vidět ve Strahovském klášteře. Zřídit nebo povznést a udržet klášterní knihovnu v pořádku
a dobrém chodu patřilo tehdy k vizitce těch nejlepších představených řádových domů, o jejichž
činnosti se pak psalo i v řádových kronikách. V tomto směru je možné připomenout i jména
některých významných řádových opatů jako byli např. Jeroným Hirnhheim v 17. stol. na Strahově nebo později v 18. stol. Václav Vejmluva u cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou, Hieronymus Hlína u premonstrátů v Želivě nebo u piaristů v Praze rektor a pozdější historik P. Gelasius
Dobner.29
Vlastní výkon knihovnické funkce obstarávali knihovníci, případně i jejich pomocníci. V této době již vykonávání povinností knihovníka nepatřilo vždy mezi výlučně dominantní povinnosti řeholníků, ale často mezi tzv. menší přidružené povinnosti. Knihovníky nejmenoval tedy
většinou generál nebo provinciál řádu, ale představený jednotlivých řádových domů. Ti vybírali do této funkce řeholníky, většinou kněze, u nichž pozorovali lásku ke vzdělání a ke knihám
vůbec a kde bylo někdy třeba, aby si knihovník před zastáváním řádových funkcí své vzdělání
prohloubil. Ukazuje to příklad z piaristického řádu, kde bychom našli mezi knihovníky pražské
piaristické koleje i významné historiky jako byli P. Adauctus Josephus Calasanctius a S. Geramano, vlastním jménem František Mikuláš Voigt (Horní Litvínov 14. 5. 1733 – Mikulov 18. 10.
1787), významný profesor historie na univerzitě ve Vídni a zakladatel české numizmatiky, nebo
P. Leopoldus Schwamberger a S. Venceslao (* 23. 11. 1733 Praha, †29. 3. 1782 Lipník n. Bečvou), který se soustavněji zabýval biografií. V piaristické koleji v Praze se většinou tato menší
povinnost pojila s funkcí prefekta škol, což byla již vyšší poněkud váženější řádová funkce.30
Podobně tomu asi bylo také u ostatních řádů, kde mohlo knihovnictví souviset s výukou na soukromých řeholních učilištích nebo vyšších třídách řádových škol. V každém případě lze říci
o knihovníkovi, že náležel k váženějším členům řádu.
Průlomy v dobové knihovnické praxi vznikaly hlavně v souvislosti s postupem osvícenských
reforem, kdy po roce 1777 vznikla také veřejná knihovna pražské univerzity, která se stala vlastně tehdejší nejdůležitější knihovnou v Praze a rozsahem i věhlasem předčila klášterní knihovny,
které pak ovšem ve službě tehdejší vědě stály i na prahu 19. století čestně po jejím boku.31
V souvislosti se zrušením jezuitského řádu v roce 1773 převzala pak tato knihovna postupně
i mnohé svozy ze zrušených jezuitských knihoven,32 podobně jako některé, zejména větší,
27
28
29
30
31
32

Dějiny českého výtvarného umění II/2. Od počátku renesance do závěru baroka. Praha 1989, s. 777.
BARTŮŠEK, V.: Knihovníci piaristické koleje v Praze v letech 1753–1780. In: Paginae historiae, 12/2004, s 5–46,
viz obr. příl.
BARTŮŠEK, V.: Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice pražské piaristické koleje. In: PVHK.
Paměti – způsob zobrazení skutečnosti. Sborník z 10. odborné konference. Olomouc, 2001, s. 117–125.
BARTŮŠEK, V.: Knihovníci piaristické koleje v Praze v letech 1753–1780. In: Paginae historiae, 12/2004, s 5–46.
VOIT, P.: c. d., s. 83; WÖLGEBAUER, M.: c. d.
VOIT, P.: c. d., s. 84–85.
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klášterní knihovny, které na konci 18. století přebíraly knižní fondy z jiných knihoven zrušených
klášterů, což můžeme např. poměrně dobře pozorovat na Moravě.33 Veřejná knihovna pak také
jistě převzala i některé technické a metodické podněty z klášterního knihovnictví, vždyť většina
z tehdejších nemnoha pracovníků knihoven získala vzdělání na církevních gymnáziích nebo dokonce v klášterních a církevních učilištích. Příkladem v tomto směru byl dokonce i Karl Rafael
Ungar, který stál v čele Veřejné c. k. univerzitní knihovny v letech 1780 – 1807, byl příslušníkem
premonstrátského řádu i odchovancem jejich někdejšího gymnázia v Žatci.34
Na základě několika obecných postřehů k funkcím klášterní knihovny v době baroka a počátků klasicismu i mnohých zde vybraných a shromážděných konkrétních příkladů z jednotlivých lokalit, je zřejmé že ve druhé polovině 17. století a v 18. století došlo k posílení a často
i k obnovení funkce knihoven v rámci řeholních domů nejen u nás, ale i v jiných katolických
zemích, kde katolická víra vycházela ze zásad tridentského koncilu. Ty byly skutečně živoucí
a organickou součástí řádové komunity, kde si za pomoci fundovaného knihovníka mohli najít
jednotliví členové komunity odpovědi na všechny otázky pro svou specifickou činnost v jejím
rámci, které potřebovali znát. Tuto funkci si udržely knihovny některých řeholních řádů ještě
dlouho do 19. století, ačkoliv postupně svou úlohu přenechávaly knihovnám, jejichž zřizovatelem byl stát a jeho instituce. Právě klášterní knihovny zůstaly do různých státních zásahů a reforem na konci 18. století místy s nejlépe uchovaným kulturním dědictvím, o něž mají některé
řády příležitost starat se znovu svědomitě dodnes a také ji skutečně využívají. Právě výzkum
této problematiky, která vlastně v současnosti představuje u nás zatím poměrně spletitý řetězec
nezodpovězených otázek, by v mnohých oblastech mohl zdokonalit stejně činnost jak státních,
tak i řeholních, zejména klášterních institucí v tomto směru.

Summary
Role of the monastery library in the daily life in baroque
The meritourious deed of the monastries was the holding of the old cultur and knowledge and skills.
Libraries of varius monastries were dissimilar. The role of the monastery library in the single monastery,
cloister, convent or college was irreparable. The biggist of monastery libraries in Bohemia were the
libraries at the Benedictine monks (Praha Břevnov, Rajhrad), at the Premonstratensian monks (Praha
Strahov, Želiv), at the Cistercian monks (Žďár nad Sázavou), at the Augustinians (in Brno) or at the Jesuits
(Praha, Olomouc, Opava, Brno, Jihlava et al.). Number of documents and sources on the activites of
monastery libraries are preserved in the archives too. In baroque before origin public library on the late 18.
centuy (1777) were monastery libraries very important.
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Srov. např. DOKOUPIL, V.: c. d.
KUBÁTOVÁ, L.: První ředitel a počátky sjednocené Universitní knihovny 1777–1780. Národní knihovna, 12, 2001,
č. 2., s. 117–124.
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Kolej v Mikulově patřila mezi nejvýznamnější působiště piaristického řádu u nás. Proto ji
byla věnována zasloužená pozornost řady historiků, ač šlo v mnoha případech pouze o drobné
příspěvky.1 Tato pozornost se týkala především doby, kdy byla zdejší kolej na vrcholu své činnosti. Menší pozornost je poté věnována době, kdy se piaristický řád dostával do útlumu. Dějiny piaristického řádu v Mikulově ve 20. století, kdy můžeme říci, že šlo již o pouhé doznívání
činnosti řádu, jsou již historiky zcela opomíjeny. To je pochopitelné z řady důvodů – význam
piaristického řádu značně upadl, ubývalo pramenů atd. Na tomto místě se pokusíme zaplnit
tuto mezeru a alespoň v krátkosti nastínit situaci řádu v Mikulově ve 20. století.
Piaristický řád, založený Španělem Josefem Kalasanským, byl do Mikulova uveden roku
1631.2 Mikulovská kolej se stala první kolejí řádu na našem území a zároveň také první zaalpskou řádovou kolejí vůbec. O uvedení řádu do města se zasloužil především kardinál František
Dietrichštejn, který se osobně setkal se zakladatelem piaristického řádu.3
Mikulovská piaristická kolej patřila, vedle kolejí v Praze, Kroměříži a Litomyšli, mezi nejvýznamnější řádové koleje v našich zemích. K tomu přispíval také fakt, že zdejší kolej byla od
svého založení až do poloviny 19. století sídlem provinciála, čemuž odpovídalo také její personální obsazení.
Piaristický řád je neoddělitelně spojen s výchovou a vzděláváním.4 Jedním z řádových slibů
je právě slib řádné a bezplatné výchovy chudých dětí. U všech řádových kolejí a rezidencí byly
1

2
3

4

ZEMEK, M.: Gymnázium a Mikulov. Almanach k třístému padesátému výročí založení mikulovského gymnázia.
Brno 1981; ZEMEK, M.: Mikulovské gymnázium v 17. století. K 350. výročí založení. In: Jižní Morava 1981, s. 90–109;
ZEMEK, M.: Školní divadlo v Mikulově v 17. a 18. století. Vlastivědný věstník moravský 18. Brno 1966, s. 37–46.;
SVÁTEK, J.: Mikulovští profesoři 19. století a jejich vědecká činnost. In: XI. mikulovské sympozium 1981. Pokrokové
proudy ve výchově a vzdělávání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. Praha 1982, s. 225–229; SAJNER, J.: Jan
Evangelista Purkyně a Mikulov. K 100. výročí smrti Purkyně. In: Jižní Morava, roč. 5., 1969, s. 45–51; EIBEL, Z.:
Z dějin piaristického gymnázia v Mikulově. 1631–1873. In: Jižní Morava, roč. 3., 1967, s. 67–75; SKUTIL, J.: Odkaz
mikulovského gymnázia na poli českého dějepisectví doby obrozenecké. In: XI. mikulovské sympozium 1981. Pokrokové
proudy ve výchově a vzdělávání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. Praha 1982, s. 209–214; ALTRICHTER,
A.: Historia gymnasii Nicolsburgensis. In: Tribus saeculis peractis. Festschrift des Staatsrealgymnasiums in Nikolsburg.
Nikolsburg 1931; VRBKA, S.: Kronika gymnázia Mikulov. Almanach k 370. výročí založení piaristického a 65. výročí vzniku českého gymnázia v Mikulově. Mikulov 2001; KORDIOVSKÝ, E.: Archivní prameny k dějinám mikulovského piaristického gymnázia. In: Piaristé v Příboře. Sborník příspěvků z odborného symposia 300 let piaristického
gymnázia v Příboře, konaného 1.–3. června 1994. Státní okresní archiv Nový Jičín, Nový Jičín 1995, s. 233–237.
K osobě zakladatele piaristického řádu blíže např. Svätý Jozef Kalazanský. Jeho životopis s dodatkom o slovenskej
piaristickej provincii. Nitra 1932.
K osobě kardinála Dietrichštejna blíže např. BALCÁREK, P.: Kardinál František z Dietrichsteina. Kroměříž 1980.
Ke vztahu kardinála Dietrichštejna a Josefa Kalasanského blíže SVÁTEK, J.: Dopisy k počátkům gymnázií na Moravě z let 1632–1636. In: Studie muzea Kroměřížska ´80. Muzeum Kroměřížska v Kroměříži a Muzejní vlastivědná
společnost v Brně 1981, s. 43–51.
K piaristickému školství blíže např. HÝBL, F.: Metodika výuky na piaristických školách. In: Studie muzea Kroměřížska ´89. Muzeum Kroměřížska a Muzejní vlastivědná společnost v Brně 1989, s. 86–89.
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proto zakládány školy různého typu. Piaristický řád se postaral o narušení monopolního postavení řádu jezuitů v oblasti školství. Tomu napomohl zejména fakt, že se piaristický řád vyhnul
zrušení během osvícenských reforem Josefa II. Osvícenské reformy přesto zásadním způsobem
proměnily piaristické školství.5
Celkem založili piaristé na našem území 31 kolejí a rezidencí, při kterých zakládali svoje
školy.6 Nejinak tomu bylo také v Mikulově. Na zdejších školách se vystřídala celá řada významných osobností, jako např. v 18. století osvícenský dějepisec Gelasius Dobner, obrozenec Mikuláš Adaukt Voight, či autor významného místopisu Jaroslav Schaller. Na zdejší koleji působili
také významní historici Adolf Pilař a František Adolf (Qualbert) Moravec. V 19. století zde poté působili profesor literatury a literární kritiky František Dominik Kinský, vynikající fyzik, matematik, astronom a přírodovědec František Ignác Kassián Halaška, filozofové Bonifác Buzek
a Josef Kalasanský Likavec či matematik, fyzik a astronom František Oktavián Šofka.7 Zdejšími
školami prošla také celá řada významných žáků, z nichž jmenujme alespoň Jana Evangelistu
Purkyně.8 Ten se zde rozhodl vstoupit do piaristického řádu. Později ale řád opustil. Významnou kapitolou v dějinách piaristického řádu v Mikulově byla existence filozofického učiliště,
které zde fungovalo v letech 1807–1848.
Až do konce 60. let 19. století se počet piaristů v Mikulově pohyboval mezi dvaceti a třiceti.9 Postupem času se ale piaristický řád začal dostávat do stále větších problémů.10 Průvodním
znakem byl velmi rychlý pokles členů řádu, který se nevyhnul ani mikulovské koleji, a následný přechod řádových škol do rukou státu. Mikulovské gymnázium přešlo do rukou státu roku
1873. Nepomohlo ani dočasné obnovení noviciátu, který byl vytvořen právě v Mikulově. Poté,
5
6
7

8

9

Blíže např. JIREČEK, M.: K situaci piaristických kolejí na jižní Moravě v 19. století. (Diplomová práce.) Brno: PdF
MU, 2009, s. 13–20.
Rezidencemi byly nazývány menší řádové koleje.
Značnou pozornost těmto významným osobnostem, z nichž řada dnes upadá v zapomnění, věnoval ve svých pracích
zejména Josef Svátek. Např. SVÁTEK, J.: Mikulovští profesoři 19. století a jejich vědecká činnost. In: XI. mikulovské sympozium 1981. Pokrokové proudy ve výchově a vzdělávání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. Praha
1982, s. 225–229; SVÁTEK, J.: Bonifác Buzek. In: Zpravodaj krajské sekce pro dějiny učitelstva při KV odborného
svazu pracovníků školství a vědy v Ostravě, číslo 9, 1972; SVÁTEK, J.: Filozof Bonifác Buzek jako profesor na gymnáziu v Příboře v letech 1826–1829. In: Sborník k dějinám moravského školství II. Vlastivědný ústav Přerov, Olomouc 1971, s. 37–59; SVÁTEK, J.: Prof. Bonifác Buzek a jeho filozofický odkaz. In: Věstník okresního muzea
v Kroměříži. Holešov 1972, s. 20–29; SVÁTEK, J.: Dopisy pedagoga Bonifáce Buzka z let 1831–1837. In: Slezský
sborník, sv. 62, Opava 1964, s. 92–100; SVÁTEK, J.: K učitelské činnosti Bonifáce Buzka na Moravě. In: Zprávy
vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 123, Olomouc 1965, s. 12–15; SVÁTEK, J.: Nad dílem Františka Kassiána Halašky. In: Jižní Morava, roč. 3., 1967, s. 76–82; SVÁTEK, J.: Neznámý dopis prof. Dr. Františka Kasiána Halašky
z roku 1822. In: Oderské vrchy. Vlastivědný Zpravodaj, ročník V., číslo 1.–3. Spálov 1972; SVÁTEK, J.: Univerzitní profesor Dr. Franišek Kassián Halaška z Budišova – učenec světového významu. In: Vlastivěda Severomoravského kraje – Vítkovsko, číslo 11–12, 1961, s. 1–5; SVÁTEK, J.: K vědecké činnosti astronoma a meteorologa prof. Dr.
Oktavia Šofky. In: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, číslo 124, 1965, s. 9–13; SVÁTEK, J.: Nad dílem
astronoma a meteorologa profesora dr. Oktavia Šofky (1811–1879). In: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, číslo 116, 1964, s. 1–4; SVÁTEK, J.: Octavianus Šofka a jeho pedagogická i vědecká práce. In: Sborník vlastivědných
prací z Podblanicka, roč. 8, 1967, s. 91–102; SVÁTEK, J.: Piarista PhDr. Josef Kalasanský Likavec (1733–1850)
a jeho vědecké dílo. In: Studie muzea Kroměřížska ´91. Muzeum Kroměřížska v Kroměříži a Muzejní vlastivědná
společnost v Brně 1992, s. 87–97.
K jeho pobytu v Mikulově blíže ZEMEK, M.: Gymnázium a Mikulov. Almanach k třístému padesátému výročí založení mikulovského gymnázia. Brno 1981; SAJNER, J.: Jan Evangelista Purkyně a Mikulov. K 100. výročí smrti Purkyně. In: Jižní Morava, roč. 5., 1969, s. 45–51; SAJNER, J.: Purkyně a Morava. In: Lékařské listy, ročník VII., 1952,
s. 84–88, 117–120; SAJNER, J.: Purkyňova moravská léta. Léta učení a zrání. In: Jan Evangelista Purkyně. Badatel
a národní buditel. Soubor příspěvků o jeho životě a práci. Praha 1955, s. 19–35.
Srovnej Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA), fond E 53 Piaristé Mikulov, karton č. 28, kniha č. 85–90,
sgn. B 20 – B 21/5 – Katalogy české piaristické provincie 1783–1873, různé strany.
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co piaristé ztratili svoje školy, ztratili do jisté míry také smysl své existence. Nejen, že piaristé
ztratili většinu svých škol, ale během druhé poloviny 19. století opustili také většinu kolejí, ve
kterých u nás až dosud působili.
Do velkých problémů se dostávala také nejstarší řádová kolej na našem území s velmi slavnou historií. Po postátnění gymnázia vedli piaristé v Mikulově pouze loretánský seminář.11
Kromě toho vyučovali někteří piaristé i nadále na státním gymnáziu.
Do 20. století tak vstoupil piaristický řád značně oslaben. Pokles členů řádu se navíc nezastavil ani na začátku tohoto století. Roku 1900 působilo v celé provincii ještě 53 piaristů.12 Roku 1913 jich již bylo pouze 35.13 Tento pokles pokračoval velice rychle i dále. Roku 1932 u nás
působilo 15 piaristů v 6 kolejích. Z toho bylo 12 pátres, 2 klerici a 1 laický bratr.14 Piaristický
řád tak neměl v této době žádného novice. Roku 1937 pak již u nás působilo pouze 12 piaristů.15
Pokles členů řádu byl patrný také v Mikulově. V roce 1900 působilo v mikulovské koleji 5
řeholníků – rektor P. Alfred Paul, P. Gustav Grünes, P. Josef Klofecius, P. Oktavián Pražák
a laický bratr Marcus Schloesser.16 Na gymnáziu učili ve školním roce 1899/1900 ještě 3 piaristé – P. Josef Gustav Grünes, který učil latinu, řečtinu a stenografii; P. Josef Klofecius, který
působil na gymnáziu jako exhortátor a P. Octavian Pražák, který učil češtinu. Poslední piaristický profesor odešel na odpočinek v roce 1900 a poté již působili piaristé na gymnáziu pouze
jako externí učitelé náboženství a dějepisu.17 Roku 1907 již ve městě působili pouze 3, v roce
1912 pak dokonce pouze 2 piaristé. Ve funkci rektora mikulovské piaristické koleje se ve 20. století vystřídali P. Josef Grünes, P. Josef Klofecius, P. Amadeus Slavík, P. Julius Lenz a P. Gavlát.
Mikulov byl převážně německým městem. Ve městě během 20. století postupně sílil nacionalismus. Bohužel se národnostní rozpory nevyhnuly ani mikulovské piaristické koleji. To můžeme doložit i na několika událostech. Do řádu jako laik vstoupil Antonín Sperling z rakouského Salcburku. Měl být umístěn v mikulovské koleji. Proto musel zažádat o povolení pobytu
v Československé republice. Roku 1929 žádal také o přiznání československého státního občanství.18 To ovšem neobdržel. Rektor P. Lenz žádal roku 1936 o povolení zaměstnávat rakouského státního příslušníka F. M. A. Sperlinga jako řádového bratra-posluhu. To ale zemský úřad
v Brně také nepovolil.19
Mikulovská kolej se dočkala i útoků ze strany českých nacionálních kruhů. List „Národní politika“ otiskl 23. září 1933 článek, v němž se tvrdě pustil do mikulovských piaristů a také do dal10
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Blíže např. DVORSKÝ, P.: Příčiny, proč piaristických ústavů v Čechách a na Moravě ubylo. In: Časopis katolického duchovenstva, roč. 27, svazek IV., Praha 1886, s. 235–236; ZEMEK, M.–BOMBERA J.–FILIP, A.: Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950. Prievidza 1992, s. 260–262; JIREČEK, M.: c. d., s. 105–115.
V loretánském semináři byla pěstována hudba, zpěv a divadlo. V dobách své největší slávy byl mikulovský loretánský seminář považován za jakousi konzervatoř. Viz ZEMEK, M.: Vývoj školství na jižní Moravě od třicetileté války
do první světové války. In: XI. mikulovské sympozium 1981. Pokrokové proudy ve výchově a vzdělávání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. Praha 1982, s. 31–44.
MZA Brno, fond E 53 Piaristé Mikulov, karton č. 28, kniha č. 93, sgn. B 21/8 – Katalogy české piaristické provincie
1883–1913, katalog pro rok 1900, s. 19–20.
MZA Brno, fond E 53 Piaristé Mikulov, karton č. 28, kniha č. 93, sgn. B 21/8 – Katalogy české iaristické provincie
1883–1913, katalog pro rok 1913, s. 20–21.
Svätý Jozef Kalazanský. Jeho životopis s dodatkom o slovenskej piaristickej provincii. Nitra 1932, s. 32.
FOLTÝN, D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005, s. 106.
Srovnej MZA, fond E 53 Piaristé Mikulov, karton č. 28, kniha č. 93, sgn. B 21/8 – Katalogy české piaristické provincie 1883–1913, katalog pro rok 1900, s. 9.
Srovnej Jahres–Bericht des Staats – Real und Ober – Gymnasiums in Nikolsbur für das Schuljahr
1874/1875–1937/1938.
MZA Brno, fond E 53 Piaristé Mikulov, karton č. 35, kniha č. 197, sgn. B a 13 – Osobní písemnosti koleje 1928–1936,
s. 18.
Tamtéž, s. 23.
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ších mikulovských kanovníků. V článku se uvádí: „Okresnímu městu Mikulovu bylo dosud věnováno velice málo pozornosti. Proto se město stalo hnízdem nejen hitlerčíků, ale i sídlem protičeské propagandy Kulturverbandu a celé řady jiných spolků a organisací, které zuřivě
cení zuby na všechno, co je jen trochu českým. Ve městě byla zřízena česká měšťanská škola,
a tu byl hledán kněz, který by vyučoval českému náboženství…. P. Lenz, který pro samé starosti
o protičeskou politiku nemá času se starat o úkoly řádu, odpověděl, že nemá nikoho, kdo by mohl
nebo chtěl vyučovat českému náboženství…. do Mikulova tak musí dojíždět český kněz z Valtic….
Proč není postupováno podle církevního zákona, který výslovně stanoví, že kněží duchovní správy musejí bezpodmínečně ovládat jazyk svých farníků?....“20
Ve skutečnosti byli tři z kanovníků v Mikulově Čechy. Navíc jeden z piaristů zavedl v Mikulově v kostele české bohoslužby a ujal se chudých českých dětí, kterým věnoval veškerou péči
na české obecné škole.21 Proto se piaristé museli tomuto útoku bránit. Na obranu sepsali dopis,
jehož část byla v „Národní politice“ otištěna 1. října. V článku se píše: „Ke zprávě o nedostatku českých učitelů v Mikulově se nám sděluje, že z 9 tamních kanovníků skoro všichni umějí česky, někteří z nich jsou však již pokročilého věku nebo trpí chorobou, a proto vyučovati nemohou,
jiní jsou zase prací přetíženi. Od 1. t. m. převzal český člen řádu vyučování náboženství na české
škole. Duchovní správa nás ujistila, že stejně pečuje o české i německé věřící.“22
Piaristický řád se později pokusil oživit svoji činnost. Tomu mělo napomoci přijetí noviců do
řádu. Roku 1933 tak byl do Mikulova přijat novic Vladimír Komárek a o rok později novic
Josef Kowarsch.23 Ne vždy se ale podařilo novice začlenit do řádu. Novicové někdy opouštěli
řád sami, někdy z něj byli pro svoje prohřešky vylučováni. To byl případ Josefa Kotka, dalšího
mikulovského novice, který byl propuštěn z piaristického řádu poté, co byl spatřen, jak popisují prameny, v „choulostivé situaci s dívkou“.24
Situace piaristického řádu nebyla jednoduchá ani za druhé světové války. Po obsazení pohraničí Čech a Moravy v říjnu 1938 německými vojsky se Mikulov ocitl v německém záboru.
Češi odtud museli odejít. Za druhé světové války bylo město velmi poškozeno, vypálen byl
i zámek.
Na konci války byla piaristická kolej proměněna na nemocnici Rudé armády. V ní byla použita řada věcí patřících piaristickému řádu. Vypůjčené vybavení bylo při přemístění nemocnice
odvezeno, spotřebovány byly také zásoby piaristů. Za ně a za další věci, které během války zmizely, požadovali piaristé náhradu. Seznam věcí, za které žádali piaristé odškodnění, je velice
dlouhý – od mrkve a brambor, přes 31 kusů dojných krav, 6 kusů jalovic, 5 kusů těžkých volů,
3 malé chovné býky, 7 tažných koní, až po traktor značky Lauz-Buldog, vyrobený roku 1939.
Dále byly ve prospěch nemocnice použity stoly, židle, ale třeba i klavír.25
Piaristé dále žádali potvrzení, že jejich majetek není konfiskátem a že nebyl dán podle příslušných dekretů pod národní správu a že jejich kolej jakož i nadační velkostatek je jako společnost „národně a politicky spolehlivá“.26 To vše bylo piaristům roku 1948 potvrzeno.27
Piaristé získali nejprve zálohu 150 000 Kčs a dva koně v hodnotě 8 000 Kčs. Piaristé tvrdili, že bez vydání další zálohy, nelze uvést do provozu hospodářství a kolej, která je závislá na
20
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23
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Tamtéž, s. 4. – Jde o výstřižek Národní politiky z 23. září 1933.
Tamtéž, s. 5.
Tamtéž, s. 3. – Jde o výstřižek Národní politiky z 1. října 1933.
Tamtéž, s. 13, 14.
Tamtéž, s. 9.
Srov. MZA v Brně, fond E 53 Piaristé Mikulov, k. č. 29, kniha č. 96, sgn. B 24 – Opisy fundací smluv 1637–1949,
s. 133.
Tamtéž, s. 132.
Tamtéž, s. 135 a n.
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příjmu z velkostatku. Dále piaristé uváděli, že v letech 1946 a 1947 byl velkostatek postižen velkým suchem, které způsobilo značné škody.28 Pro nedostatek finančních prostředků byla nucena správa koleje a nadačního velkostatku velkostatek pro rok 1948 pronajmout.
Celkově piaristé požadovali 1 561 850 Kčs. Komise Okresního národního výboru v Mikulově ocenila věci, kterých se nárok týkal, na 1 251 140 Kčs.29 Okresní národní výbor v Mikulově
také doporučil poskytnutí další zálohy ve výši 500 000 Kčs jako náhradu za věcná plnění pro
Rudou armádu.30
Výše popsané skutečnosti jsou dokladem relativně klidného soužití mezi státem a katolickou
církví mezi léty 1945–1948. Ale již v této době docházelo ke sledování církevních osobností,
které se komunistické straně jevily jako potencionální nepřátelé. To se týkalo také piaristů, přestože jejich činnost již byla v této době silně utlumena.31
Ještě horší situace pro církevní řády nastala po únoru roku 1948. Přestože se komunistická
strana zpočátku snažila o jakousi dohodu s katolickou církví,32 došlo k zesílení nátlaku a k pronásledování řádových představitelů. Komunistickému režimu vadila výborná organizovanost
řádů a kontakty mezi jednotlivými domy u nás i v zahraničí. Trnem v oku bylo režimu hlavně
odesílání zpráv o situaci církve a řádů u nás generálním představeným do Vatikánu. Některé
řehole navíc měly značný vliv a spoluutvářely duchovní a kulturní život země.33 Piaristický řád
v této době již mezi tyto vlivné řehole nepatřil.
Církevních řádů se dotkla také pozemková reforma, která znamenala „zestátnění“ části jejich
majetku. To pocítili také mikulovští piaristé. Jejich nadační velkostatek vlastnil v této době 111 ha
orné půdy, tři ha luk a dva ha vinic.34 Tento zemědělský majetek byli piaristé po pozemkové
reformě nuceni předat v prosinci roku 1948 československému státu.35
Poslední ranou pro piaristický řád byly události roku 1950, kdy bylo rozhodnuto o likvidaci
všech mužských klášterů. Při tzv. akci „K“ (kláštery)36 došlo k obsazení všech mužských klášterů a převezení všech řeholníků do centralizačních středisek.37 Piaristické kláštery byly zlikvidovány v druhé etapě akce „K“. Tato druhá etapa proběhla 27.–28. dubna 1950. V Mikulově
v té době působili 4 piaristé, v celé provincii jich působilo pouze 15.38 Piaristé byli internováni
ve sběrném táboru v Oseku.39 Kromě nich zde byli soustředěni salesiáni, školští bratři, augustiniáni a salvatoriáni. Později zde byli soustřeďováni také řeholníci z dalších řádů.40 Centralizační tábory neumožňovaly další svobodnou náboženskou činnost, jak bylo slibováno. Naopak
řeholníci zde museli tvrdě manuálně pracovat. Režim se snažil o jejich politickou převýchovu.
Osecký centralizační tábor byl zrušen v květnu 1953. Řeholníci odtud byli rozděleni do jiných
centralizačních táborů. „Obzvláště nebezpeční“ řeholníci byli posíláni do internačního tábora
28
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v Želivě. Zde byli soustřeďováni také provinciálové řádů a představení jednotlivých domů.41
Piarista zde byl internován jediný, a to P. Poláček ze Strážnice.
Při akci „K“ byly uzavřeny školy a internáty všech mužských klášterů. Mikulovští piaristé
již své školy neměli, pedagogické činnosti se přesto věnovali do poslední chvíle, když i po druhé
světové válce působili na zdejším gymnáziu jako externí učitelé náboženství.
Akce „K“ byla vysvětlena jako preventivní opatření proti další protistátní činnosti řádů.
Kláštery byly vykresleny jako centra velezrádné a špionážní činnosti. Řeholníci byli popisováni
v nejčernějších barvách.42 Řada řeholníků byla odsouzena ve vykonstruovaných procesech.43
Používáno bylo brutálního fyzického i psychického nátlaku vyšetřovatelů.44
Z mikulovských piaristů byl souzen P. Bohuslav Opěla.45 Ten byl obžalován u Státního soudu v Praze pro pobuřování proti republice. Toho se měl dopustit při kázání 22. ledna 1950, když
k věřícím prohlásil: „Nebojte se přijít k těm opovrhovaným a pronásledovaným kněžím.“ Trestní stíhání P. Opěly bylo 26. září 1950 na základě milosti prezidenta republiky zastaveno.46
Tak skončilo působení piaristického řádu v Mikulově. 20. století již můžeme považovat za
doznívání činnosti řádu v důsledku krize, kterou řád prodělal ve století předcházejícím. Přesto
má piaristický řád v našich dějinách důležité místo a jeho zásluhy zejména v oblasti školství jsou
nezpochybnitelné.
Nepříliš dobře dopadla také piaristická knihovna v Mikulově. Vzhledem k nedostatku místa
v Brně byly po zrušení kláštera knihy ponechány v přízemní místnosti mikulovského kláštera.
Po roce měly být knihy odvezeny do nově získaného depozitáře. Knihy ale byly porostlé souvislou vrstvou plísně, která začala mezi ně prorůstat.47
V šedesátých letech 20. století bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci celého komplexu
piaristických budov a jejich úpravě pro potřeby zde umístěných škol, tedy gymnázia a učňovské
školy.48 Od roku 1971 se kolejní budova stala učňovským internátem. Z původní zahrady piaristického kláštera bylo vytvořeno hřiště, dřívější hospodářský dvůr byl uzavřen sportovní halou. O velikosti piaristického areálu v Mikulově svědčí to, že zde dnes sídlí hned tři školy – gymnázium, střední odborné učiliště a soukromá střední průmyslová škola.
Většina řádů pokračovala i během doby vlády komunistického režimu ve své činnosti v ilegalitě. Piaristický řád byl již u nás ale v nevyhnutelném úpadku. Přesto v této době u nás stále
ještě existoval, když ještě roku 1969 byl řádovým generálem provinciálem české piaristické provincie jmenován F. Stříteský.49
Do Mikulova se piaristický řád již nevrátil. Většina řádů a kongregací obnovila po roce 1989
své působení. Piaristický řád ale nebyl hned po revoluci obnoven.50 V současné době působí pia41
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ristický řád u nás pouze ve Strážnici, kam se piaristé vrátili roku 1994. Došlo ale k přetrhání
veškerých historických pout, na které bude těžké navázat.

Obr. 1. Pohled na komplex bývalých piaristických budov v Mikulově, foto Jiří Mihola.

Obr. 2. Pohled na piaristický kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově, foto autor.
50

K činnosti piaristického řádu ve světě během 20. století blíže ČELOVSKÝ, F.–KOLLÁR, P.: Rehola piaristov v 20.
storočí. In: Piaristé v Příboře. Sborník příspěvků z odborného symposia 300 let piaristického gymnázia v Příboře, konaného 1.–3. června 1994. Nový Jičín 1995, s. 9–12.
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Summary
Contribution to the history of Piarist Order in Mikulov in the 20th Century
The paper deals with the history of the Piarist College in Mikulov in the 20th century. At that time the
activity of the college and the entire order was already suppressed. The Piarist order struggled with
numerous problems. The activities of the Piarist order in Mikulov were forcibly terminated in 1950 during
the so-called “K” operation (monasteries).
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ČESKÝ KULTURNÍ ŽIVOT V HALIČI A DÍLO FRANTIŠKA ŘEHOŘE
VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ1
PETR KALETA
In the 19th century, Galicia and especially its eastern part belonged to the least economically
and culturally developed areas of the Austrian monarchy, and in terms of ethnic aspects to the
most interesting ethnic historic regions in Europe
Key words: Galicia, Czechs, 2nd Half of 19th Century, F. Řehoř
Halič, hlavně pak její východní část, patřila v 19. století k nejméně hospodářsky a kulturně
vyspělým oblastem rakouského mocnářství a z národnostního hlediska k nejzajímavějším etnohistorickým regionům Evropy. V roce 1880 zde žilo celkově 5 958 907 obyvatel, z toho
3 844 775 ve východní Haliči a 2 114 140 v její západní části. Hlavní město Lvov mělo 109 746
obyvatel. S národnostními zvláštnostmi souvisela i náboženská specifika. V etnicky pestřejší
východní Haliči převládali v roce 1880 řečtí katolíci (2 433 080), následovali římští katolíci
(859 545), židé (516 912), evangelíci (28 041), pravoslavní (2 448) a významné postavení zde
zaujímala i arménská apoštolská církev. Podle jazykového členění převládal v roce 1880 ve
východní Haliči jazyk rusínský (2 494 320), pak následovaly jazyky polský (1 076 150),
německý (277 947) a jiné slovanské jazyky (3 961).2
Rakousko se od začátku snažilo tuto „zapomenutou oblast“ kulturně pozvednout a jako úředníky sem posílalo i desítky Čechů, kteří zdejšímu prostředí rozuměli lépe než Němci. Napomáhala jim k tomu jazyková příbuznost se slovanským obyvatelstvem Rusínů a Poláků, relativní teritoriální blízkost a poměrně vysoká úroveň vzdělání Čechů. K důležitým pramenům pro
výzkum Čechů v Haliči patří dvoudílná práce Ludvíka Feigla Sto let českého života ve Lvově
(I. Od roku 1830–1866. Čeští spisovatelé ve Lvově. Lvov 1924; Od roku 1867–1895. Založení
„České besedy“ ve Lvově a život v ní. Lvov 1925) a nejnověji pak publikace Evžena Topinky
Archiv spolku Česká beseda ve Lvově (1867–1936). K 140. výročí založení spolku Česká beseda ve Lvově (Lvov 2007), v níž autor publikoval archivní materiály z Náprstkova muzea v Praze.
Halič byla pro Rakousko periferií, kam posílali buď mladé úředníky na začátku kariéry nebo ty, kteří již byli pro vládnoucí moc nepohodlní a bylo třeba je někam „umístit“. Tak se do Haliče dostala i řada českých úředníků. Nebyli to však pouze úředníci, mnozí Češi se uplatnili jako učitelé (hlavně středních škol a univerzity ve Lvově), hudebníci, podnikatelé a příslušníci
dalších povolání. Většinu z nich zaujala nejen polská šlechtická kultura a mohutně se rozvíjející
literatura, ale i jedinečná archaičnost rusínského venkova. Někteří z Čechů o Rusínech
a jejich životě začali psát a vytvořili důležitý pramen pro studium rusínského haličského národopisu 19. století. Byli to např. Jan Pravoslav Koubek (1805–1854), Ludvík Rittersberg
(1809–1858), František Jáchim (1811–1871) nebo Karel Vladislav Zap (1812–1871). Z prací
těchto autorů připomeňme alespoň Zapovu knihu Cesty a procházky po Halické zemi (Praha
1844). V Haliči, především ve Lvově, však působila i řada dalších představitelů technické i humanitní inteligence. Z nich lze jmenovat např. architekta Karla Boublíka, filozofa Ignáce Jana
1
2

Příspěvek ze semináře Češi na Ukrajině 28. září 2009.
ZAMORSKI, Krzysztof: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857–1910. Kraków–Warszawa 1989, s. 46–108.
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Hanuše, filologa a spisovatele Františka Krčka a mnoho dalších. V Haliči však byli také i čeští
podnikatelé a živnostníci, jako např. pivovary K. Kysely, J. Procházky a L. Lukeše, plzeňská restaurace T. Najsárka nebo kavárny Praha a Čech. Vedle nich to bylo také několik desítek Čechů,
kteří v sedmdesátých letech 19. století ve východní Haliči zakoupili nebo si pronajali velkostatky a pokusili se zde, podobně jako Češi na Volyni, s vidinou vysokých výnosů hospodařit. Nepříznivé klimatické podmínky a složitost adaptace na zdejší prostředí jim to však v plné míře
neumožnily a z velké části byly jejich snahy neúspěšné.
Česká inteligence, která do Haliče přicházela především v prvních desetiletích po rozpadu
Polska, neměla mezi místní polskou inteligencí příliš lehkou situaci. Poláci brali české úředníky
jako vetřelce, přicházející do „jejich“ kulturního a národního prostoru, nikoliv jako slovanské
přátele. Dokumentuje to např. i Jáchimův dopis Zapovi z 28. října 1848: „Drahý příteli, nemůžete si ani pomysliti, jak nemilé je naše položení zde. Zvláště od toho času, co se naši deputovaní proti milým bratránkům na říšském sněmu opřeli, stará nenávist proti Švábům ustoupila daleko v pozadí a nenávist proti Čechům a Slovanstvu vůbec vystoupila na nejvyšší stupeň.
Zajisté, kdyby měli volné ruce, všechny Čechy by ze země vyhnali, ne-li na hák pověsili.“3
Lvov jako hlavní město Haliče, poskytoval české společnosti poměrně široké kulturní vyžití. Početná komunita haličských Čechů ve Lvově založila v roce 1867 Českou besedu (zakladatelé: T. Chocholoušek, F. Fiala, K. Fiala, A. Ponec, Jedlička a A. Janda), jejímiž členy mohli být
jen Češi a Slováci, jiní Slované mohli být přijati pouze za mimořádné členy.
K aktivním členům České besedy patřil např. učitel a básník Matěj Knaisel (1805–1890),
kancelista c. k. policejního ředitelství ve Lvově, který také působil jako výpomocný úředník při
ředitelství dráhy Karla Ludvíka. Knaisel podával návrhy na výlety a zábavy České besedy, seznamoval lvovské Čechy s událostmi v Čechách a upozorňoval je na polskou literaturu a polský
jazyk. Mezi členy České besedy ve Lvově můžeme najít i některé důstojníky rakousko-uherské
armády, jako např. podmaršálka a známého malíře Emanuela Salomona Friedberga-Mírohorského (1829–1908). Ze zápisů České besedy se dovídáme, že počet Čechů, žijících ve Lvově na
přelomu let 1875/1876, se pohyboval okolo tisíce osob, členů spolku však tehdy bylo jen pětadvacet z nich.4 O něco později, v roce 1892 měla Česká beseda podle zachovaného seznamu
z 5. března tohoto roku pětašedesát členů, někteří z nich však pouze navštěvovali spolkové akce, což potvrzuje i Ludvík Feigl.5 Počet Čechů, kteří se aktivně účastnili národního života ve
Lvově, pak dále rostl a v roce 1914 již bylo ve spolku organizováno sto tři osob.6
V roce 1867, stejně jako Česká beseda, byl založen i lvovský Sokol. K velkému rozvoji lvovského Sokola došlo za působení učitele tělocviku a bývalého náčelníka smíchovského Sokola
Františka Hochmanna. Další důležitou institucí se stala filiálka banky Slavia, která byla otevřena v roce 1874. Většinu úředníků této banky tvořili Češi, kteří se vždy aktivně zúčastňovali jednání v České besedě. K cílům banky patřilo nejen uskutečňovat obchodní záměry, ale i šířit slovanské ideje mimo české hranice. Slavia navázala zásluhou svého ředitele B. Dědického
kontakty s maloruským spolkem Kačkovskij. Tyto kontakty ovšem daly nepřátelské konkurenci
podnět k agitaci proti ní. Agitace vyvrcholily za první světové války, kdy byla Slavia prohlášena za ústav podporující protirakouské snahy. V roce 1920 pak Slavia přešla do polských rukou
a její název byl změněn na Polonia.
3
4
5
6

FEIGL, Ludvík: Sto let českého života ve Lvově. Díl první. Od roku 1830–1866. Čeští spisovatelé ve Lvově. Lvov
1924, s. 9.
Týž: Sto let českého života ve Lvově. Díl druhý. Od roku 1867–1895. Založení „České besedy ve Lvově“ a život v ní.
Lvov 1925, s. 178.
Tamtéž, s. 403–408.
TOPINKA, Evžen: Archiv spolku Česká beseda ve Lvově (1867–1936). K 140. výročí založení spolku Česká beseda
ve Lvově. Lvov 2007, dokument č. 404, s. 347–349.
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ČESKÝ KULTURNÍ ŽIVOT V HALIČI A DÍLO FRANTIŠKA ŘEHOŘE VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

V rámci zemědělské migrace se do Haliče dostal v roce 1877 i rodák z Královéhradecka
František Řehoř (1857–1899). Nikdy nedokázal pochopit, proč jeho rodiče zanechali ve Stěžerách7 poměrně prosperující hospodářství a vydali se do neznámého prostředí východohaličské
vesnice, kde se jim vůbec nevedlo. Musel se vzdát ambicí studovat na pražské technice, avšak
nové archaické prostředí jej očarovalo tak, že svůj zbývající život věnoval národopisnému výzkumu v této oblasti. Brzy se zorientoval v poměrně složité národnostní situaci. Stýkal se s místními Čechy a z pramenů víme, že v roce 1881 vstoupil do České besedy, jejíž kulturních akcí se
účastnil.8 Měl také přátele mezi Poláky, znal se i s některými Židy, avšak nejbližší mu byli venkovští Rusíni, jejichž život pečlivě zkoumal dvě desítky let a během systematického výzkumu
v osmdesátých a devadesátých letech 19. století vytvořil ve svých časopiseckých statích, národopisných sbírkách a fotografiích důkladný národopisný obraz rusínské vesnice. F. Řehoř se stal
nejvýraznější osobností českého kulturního a literárního života v Haliči ve druhé polovině
19. století. Byl nemocen, nepracoval a celé dny se mohl věnovat hlubokému zájmu o venkovské
Rusíny. Zaujal jej jejich archaický způsob života a projevila se u něj paternalistická snaha pomoci jim při rozvoji národního uvědomění a budování vlastní identity. Řehořova osobnost nám
ukazuje výbornou úroveň školství a vzdělanosti v Čechách, kde už na konci 19. století negramotnost prakticky neexistovala. Jako „pouhý“ absolvent reálky se stal díky značnému rozhledu
a nezbytným schopnostem jedním z největších odborníků na výzkum haličských Rusínů. Své
dílo mohl vytvořit jen díky výrazné podpoře manželů Náprstkových, jejichž muzeum získalo
velkou část Řehořem sebraných národopisných předmětů. Řehoře přitahoval každodenní život
vesnického rusínského obyvatelstva a zvlášť obdivoval karpatské Huculy, mezi nimiž každoročně pravidelně pobýval během svých haličských cest. Ve svých pracích si ovšem všímal i Židů,
Lemků, Bojků a jiných specifických etnik.
V tamější složité národnostní situaci a četných konfliktech ve svých pracích téměř ignoroval
život Poláků, jejichž kultura a vzdělanost byla na mnohem vyšší úrovni než rusínská. Zájmem
o polskou kulturu nechtěl příliš „provokovat“ ukrajinské patrioty a veškerou práci proto věnoval zejména Rusínům. Jeho rozsáhlé sbírky, uložené dnes v národopisném oddělení Národního
muzea, znamenaly pro rozvíjející se národní hnutí haličských Ukrajinců značnou podporu a jeho národopisné články posilovaly národní vědomí haličskoukrajinské společnosti. V Čechách
Řehoř zase sehrál úlohu nejvýznamnějšího popularizátora rusínské kultury.
Publikacemi o haličských Rusínech, jejich hospodářském a kulturním životě v osmdesátých
a devadesátých letech 19. století Řehoř výrazně popularizoval haličskorusínskou problematiku
v českých časopisech a novinách a stal se největším odborníkem na toto téma v českém prostředí. Proto se stal autorem více než sto šedesáti hesel v Ottově Slovníku naučném. Haličské Rusíny (spolu s uherskými a ruskými Rusíny) pokládal za rovnoprávný slovanský národ, měl
bohaté kontakty s haličskorusínskou inteligencí, která dokázala ocenit jeho přínos v popularizaci haličskorusínského problému i v odborných národopisných pracích.9
Češi v Haliči netvořili základní element východohaličské společnosti 19. století. V ní dominovali Poláci, Rusíni a Židé, ale žili zde i Arméni, Němci a některá další etnika. V tomto tradičně zaostalém koutu Evropy však vedle českých úředníku jako zaměstnanců rakouského mocnářství žili i mnozí, které přilákalo neznámé prostředí, zřetelně se vymykající jakýmkoliv
středoevropským měřítkům. Někteří se zde pokusili zbohatnout jako živnostníci nebo zeměděl7
8
9

Vesnice, která leží 5 km západně od Hradce Králové.
TOPINKA, Evžen: c. d., s. 71, dokument č. 71.
Podrobněji o Řehořovi a jeho díle pojednávají KALETA, Petr: Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života
východní Haliče ve druhé polovině 19. století. Olomouc 2004; VALÁŠKOVÁ, Naďa: František Řehoř (1857–1899)
a jeho etnografická činnost (S ukázkami článků F. Řehoře z Haliče). Praha 1999.
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ci, všechny však zaskočily velmi tvrdé životní podmínky a málo organizovaný způsob života.
Zvláště pak haličská rusínská vesnice musela díky své archaičnosti a čistotě přetrvávajících tradic na Čechy působit nesmírně intenzivně. Mnozí z nich si tak začali zapisovat své zážitky
z východní Haliče a publikovali je pak v Čechách v populárních a populárně-naučných článcích.
Díky tomu máme v českých časopisech po celé 19. století poměrně podrobné a zajímavé informace o haličském životě. Mezi nimi vynikají v první polovině 19. století zvláště Zapovy články. V posledních desetiletích 19. století to pak byly příspěvky Františka Řehoře. Díky tomu, že
nebyl v Haliči zaměstnán, jen částečně vypomáhal na rodinném statku ve Volkově, mohl důkladně poznat Rusíny a jejich tradice. Jeho práce s detailním popisem a rozborem rusínského života druhé poloviny 19. století jsou tak nepřekonatelným pramenem pro poznání východní Haliče tohoto období.

Summary
Czech cultural life in Galicia and work of František Řehoř in the second half of the 19th century
The Czechs in Galicia did not form a basic element of East-Galician society of the 19th century. The
dominating positions were occupied by Poles, Ruthenians and Jews, but also Armenians, Germans and
some other ethnic groups lived here as well. In this traditionally underdeveloped corner of Europe,
however, in addition to Czech officials as employees of the Austrian Empire, also many others lived who
were attracted by unknown environment, clearly distinguished from any Central European standards. Some
of them tried to get rich here as entrepreneurs or farmers, but they all were surprised by very hard living
conditions and little organized way of life. Especially Galician Ruthenian village, due to its archaism and
the purity of old remaining traditions, had to have an extremely intense impact on the Czechs. Many of
them started to record their experiences from Eastern Galicia, and published them in Bohemia in popular
and educational popular articles. Thanks to that throughout the entire 19th century we have quite detailed
and interesting information about life in Galicia in Czech magazines. Among them, in the first half of the
19th century, particularly Zapa’s articles excelled. In the last decades of the 19th century this concerned the
contributions of František Řehoř. As he was not employed in Galicia, in was only a co-helper in the family
farm in Volkov, he could thoroughly become familiar with the Ruthenians and their traditions. His work
with a detailed description and analysis of Ruthenian life of the second half of the 19th century is thus an
immense source of information about Eastern Galicia of that period.
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PŘÍNOS EVŽENA RYCHLÍKA KE STUDIU
HISTORICKO-KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČECHŮ NA UKRAJINĚ
LJUDMILA PAVLENKO
Complexity of deep and comprehensive study of the Czechs, who lived in Ukraine, was based on
the fact that a researcher needed to speak perfect Czech, he needed to possess and combine
knowledge and experience of a historian, philologist, ethnographer and in best case – come from
a family of Czech expatriates.
Key words: Ukraine, Czechs, Evžen Rychlík
Moderní historická věda vysoce hodnotí plodné politickoekonomické a duchovně kulturní
vztahy mezi českým a ukrajinským národem, které trvají celá století. Avšak podle mého názoru
za jedno z nejsložitějších a nejdůležitějších období ukrajinsko-českého vzájemného působení lze
považovat druhou polovinu XIX. – první třetinu XX. století. Toto období je spojeno s hromadnou emigrací Čechů na Ukrajinu a s dalším rozvojem českých rolnických osad a růstem vlivu
české inteligence ve vědě, vzdělávací soustavě a v tvůrčím životě Ukrajinců.
Až do 20. let XX. století byl problém české kolonizace Ukrajiny v ruské historiografii zkoumán pouze v kontextu vnitřní a zahraniční politiky Ruské říše. Historické osudy českých přesídlenců, jejich sociálně-ekonomická, duchovně-kulturní svébytnost, etnicko-mentální unikátnost nebyly předmětem speciálního komplexního vědeckého výzkumu.
Teprve po nastolení sovětské moci potíže, spojené s nutností likvidovat těžké následky první světové a občanské války, značné ekonomické zaostávání za předními evropskými státy, stimulovaly zájem o národnostní menšiny, mezi jiným i o Čechy. Řada praktických úkolů, spojených se „sovětizací“ ekonomiky a veřejného života, vyžadovala od vlády využití všech zdrojů
mnohonárodnostního státu.1
Složitost hlubokého všestranného studia Čechů, kteří žili na Ukrajině, spočívala v tom, že
výzkumný pracovník musel dokonale znát češtinu, musel mít a kombinovat znalosti a zkušenosti
historika, filologa, etnografa a ještě lépe – pocházet z rodiny českých přesídlenců.
Právě proto obětavá a nezištná práce ukrajinského vědce českého původu Evžena Antonoviče Rychlíka (1888–1937), zaměřená na shromažďování a zpracovávání informací, na vyhledávání a interpretaci pramenů, zapojování nadšených amatérů i kvalifikovaných odborníků do
práce, na vědeckou analýzu a popularizaci výsledků výzkumu duchovního a kulturního dědictví
Čechů na Ukrajině, zasluhuje dnes pozornost široké veřejnosti a má vědeckou hodnotu.
Evžen Rychlík se narodil v české osadě Olšanka Čudnovské volosti Žitomirského újezdu ve
Volyňské gubernii2 a s vyznamenáním ukončil jednu z nejprestižnějších univerzit Ruské říše
– Univerzitu sv. Vladimíra v Kyjevě, kde studoval na slovansko-ruském oddělení historicko-filologické fakulty.3 Jeho učiteli byli vynikající bohemisté T. Florinskij a A. Stěpovič.4 Evžen
1

2
3
4

PAVLENKO, L. A.: Predposylki kompleksnogo naučnogo issledovanija nacionalnych menšin Ukrajiny v 1920–1930
gg. In: Archeologija i etnologija Vostočnoj Evropy: matěrialy i issledovanija, tom 3. Oděssa 2002, s. 209–210. Příspěvek ze semináře Češi na Ukrajině 28. září 2009.
Otděl Gosudarstvennogo archiva Černigovskoj oblasti v Něžině (dále jen NO GAČO), fond R-6121, soupis 2, spis
3301, list 4.
Tamtéž, list 41.
PAVLENKO, L. A.: Jevgenij Rychlik: formirovanije i evoljucija istoričeskogo mirovozrenija. In: Severjanskaja letopis, No 5, 2001, s. 91.
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Rychlík získal výchovu v rodině,5 během jeho tříletého pobytu v Praze v jinošském věku6 v něm
vzplály vlastenecké pocity. Získal vynikající humanitní vzdělání a osvojil si devět jazyků,7 dokonale znal a miloval český jazyk, dějiny a kulturu.
V době, kdy již působil jako profesor slavistiky, vrátil se v roce 1920 z pověření Etnografické komise Ukrajinské akademie věd v Kyjevě do rodné vesnice, aby se zabýval dialektologickým studiem Čechů na Volyni a ukrajinsko-českých etnografických vztahů.8 Jeho studijní
cesta, v té době populární forma etnografické expedice s názvem Monografický výzkum vesnice, přes všechny plány a očekávání trvala čtyři roky a kardinálně změnila světový názor, odborné priority a osud Evžena Rychlíka. Právě tehdy mladého vědce uchvátila a strhla myšlenka duchovního a kulturního obrození Čechů, kteří si dobrovolně jako svoji druhou vlast zvolili
Ukrajinu. Později motivoval svoji činnost takto: „Bál jsem se, že Češi na Volyni jako národnost
zmizí“.9
Když se po poměrně dlouhé době vrátil na Volyň, zmocnil se ho velký nepokoj a obava
o osud Čechů na Ukrajině. Se vší jasností pochopil, že agresivní tlak ze strany administrativy
carského Ruska, který se projevil násilným zaváděním pravoslaví, ruského jazyka a způsobu
života ve spojení s méně výraznou přírodní asimilací v ukrajinském etnicko-kulturním prostředí přivedl ukrajinské Čechy k reálnému nebezpečí ztráty národnostní identity.
Při pozorování každodenního života Olšanky Evžen Rychlík konstatoval zhoršení hmotné situace vesnických rodin.10 Český jazyk mládeže byl často chudý a obsahoval plno cizích slov. Lexika, fonetika, slovní zásoba a zejména gramatika se výrazně změnily.11 Protože od roku 1888
všechny národní školy „jinorodců“, jak se v Ruské říši pohrdavě nazývali občané neruské národnosti, byly přeměněny na jednotřídní školy bez výuky rodného jazyka, dějin a literatury,12 mnohé
olšanské děti i dospělí nesprávně psali svojí mateřštinou. Kromě toho v Olšance, stejně jako
v mnoha jiných českých vesnicích na Volyni, již nebyly knihovny s českými knihami ani ochotnická divadla, založená ještě prvními přesídlenci.13 V každé české vesnici se zpravidla pokoušeli napravit situaci dobrovolníci, kteří doma, soukromě, po vyučování, učili děti jejich rodnému jazyku. Avšak v Olšance to vzhledem k různým okolnostem žádný patrný úspěch nepřineslo.14
Na začátku 20. let XX. století se tedy stalo nepochybným, že česká kultura na Ukrajině se
dostala na pokraj zničení a že vyžaduje okamžitou ochranu a aktivní rozvoj. To chápali národnostně uvědomělí a vlastenecky naladění Češi na Ukrajině, mezi jinými i Evžen Rychlík. Vedle
takových známých a obětavých pracovníků české kultury jako Bouček, Vodseďálek, Štrombach,
Křižánek aj. ho lze zcela oprávněně považovat za jednoho z vůdců hnutí za národnostní a kulturní obrození ukrajinských Čechů.
Během pobytu na Volyni v letech 1920–1924 se Evžen Rychlík stal známým veřejným činitelem, který hájil zájmy Čechů u místní administrace, organizoval kulturní a vzdělávací činnost.
A nejen to. Postupně důsledně a podrobně prostudoval politicko-právní status, základy hospo5
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dářské činnosti, kulturu každodennosti, dialekty, folklór, mentálně psychologické a morálně
etické zvláštnosti, estetické názory, tradice ve výchově volyňských Čechů, jejich vztah k místnímu ukrajinskému obyvatelstvu, správním orgánům a orgánům moci atd.15Je nutné zdůraznit
fakt, že již po deseti letech by bylo nemožné provést obdobný rozsáhlý a podrobný průzkum
vzhledem k výrazné změně národnostní politiky sovětské moci směrem k úplné internacionalizaci, ale fakticky k rusifikaci.
Po návratu do Kyjeva se vědec začal zabývat analýzou shromážděného materiálu, aby předložil výsledky svých odborných výzkumů k posouzení domácím slavistům. Na zasedání Etnografické komise při Všeukrajinské akademii věd (dále jen VUAV) vystoupil s přednáškou České
kolonie na Volyni16 a připravil celou řadu článků, které byly později uveřejněny na stránkách
ukrajinského odborného a populárního tisku.17 A tehdy započala jeho práce na monografii
– komplexním výzkumu české kolonizace Ukrajiny a osudů Čechů na Ukrajině.
Během let 1924–1925 Evžen Rychlík zastával funkci vedoucího české pracovní školy č. 105
v Kyjevě.18 Nacházela se v obvodu Šuljavky, který byl osídlen českým obyvatelstvem. Škola
byla přímo spojena s závodem na výrobu hudebních nástrojů, který před nastolením sovětské
moci patřil známému českému podnikateli a mecenáši Jindřichu Jindříškovi.19 Nová práce
umožnila Evženu Rychlíkovi jako vědci seznámit se blíže s životem Čechů v Kyjevě, srovnat
zvláštnosti vesnické a městské kultury ukrajinských Čechů, provést analýzu rychlosti a následků sovětizace.
Vědec studoval a shromažďoval kyjevský tisk vydávaný česky, pozorně sledoval rozvoj
ukrajinsko-českých odborných a kulturních vztahů, zajímal se o politické názory, zájmy a nálady kyjevských Čechů. Materiály, které shromáždil, obsahují velmi zajímavé informace o dějinách českého tisku v Kyjevě, o osudu závodu na výrobu hudebních nástrojů, o české šuljavské
škole, o Společnosti J. A. Komenského, vztahu kyjevských Čechů k první světové válce a o jejich pomoci Čechům, kteří upadli do válečného zajetí.20
Stejně jako dříve Evžen Rychlík věnoval zvláštní pozornost mladému pokolení. Během výuky i mimo vyučovací dobu byl ve styku se žáky školy a do speciálního sešitu si zapisoval písně,
jazykolamy a přísloví, které byly nejpopulárnější mezi šuljavskými dětmi.21 Pro současného badatele je to nesmírně zajímavý pramen, který umožňuje hovořit o vzájemném poměru ruského,
ukrajinského a českého jazyka v hovorové mluvě dospívajícího pokolení ukrajinských Čechů,
o úrovni gramotnosti a mnohém jiném.
Na konci roku 1925 se Evžen Rychlík s rodinou z celé řady závažných důvodů přestěhoval
do města Něžin u Černigova. Tam se stal vlivným veřejným činitelem a jedním z předních pedagogů v Něžinském institutu národního vzdělávání, před revolucí známé vysoké školy se silnou
historickou školou.22 Aktivně publikoval, osvětloval a objasňoval problém ukrajinských Čechů,
15
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PAVLENKO, L. A.: Učastije E. Rychlika v dviženii nacionalno-kulturnogo vozrožděnija ukrainskich Čechov v 1920
– ch gg. In: Vestnik Černigovskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universitěta imeni T. G. Ševčenka, serija Istoričeskije nauki, vypusk 27, no 2, 2004, s. 96–104.
NO GAČO, fond R-6121, soupis 2, spis 3301, list 6.
RYCHLIK, E. A.: Issledovanija češskich kolonij na Ukraině. In: Zapiski Etnografičeskogo obščestva, kniga 1, 1925,
s. 33–37; Týž: Iz litěratury pro Čechov na Ukraině. In: Etnografičeskij vestnik, kniga 2, 1926, s. 154–155; Týž: Iz etnografičeskich studij. Selo Olšanka na Žitomirščině v svetě leksiki. In: Zapiski Něžinskogo instituta narodnogo obrazovanija, kniga 7, 1927, s. 193-220.
GAČO, fond R-8840, soupis 3, spis 7753, list 43.
Tamtéž, list 79.
IIFE, fond 7, spis 6a/25, 6a/32, 6v/37, 6a/38, 6v/40, 6g/43, 6g/48a, 6z/69, 6i/71.
IIFE, fond 7, spis 6a/32, 6z/69.
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vedl český seminář vyššího typu pro nadané studenty a aspiranty vědecko-výzkumné katedry
institutu, pokračoval v práci na monografii o Češích Ukrajiny.23 Kromě toho se podílel na činnosti Stálé komise pro vypracování biografického slovníku osobností Ukrajiny při Všeukrajinské akademii věd. Shromáždil materiál a připravil biografické studie o známých ukrajinských
Češích, např. o skladateli a hudebníkovi A. Francevičovi.24
Je nutné poznamenat, že kolegové profesora Rychlíka v Československu, s nimiž si až do
svého uvěznění dopisoval, měli o jeho práci velký zájem. Např. v roce 1926 mu nabídl odbornou spolupráci prof. Jiří Polívka. Požádal vědce, aby připravil článek o etnografii Čechů na
Ukrajině pro sborník o české etnografii. Kromě toho Polívka plánoval, že uveřejní v češtině monografii Evžena Rychlíka, jakmile tato bude napsána. Těmto plánům bohužel nebylo souzeno,
aby se uskutečnily.25
V roce 1926 profesor Rychlík navázal písemný styk s doktorem Janem Auerhanem, redaktorem časopisu Naše zahraničí, v němž byly poté uveřejněny jeho články o českém obyvatelstvu
na Ukrajině, např. o českých učitelských kurzech v Kyjevě v roce 1927.26
V roce 1926 profesor Rychlík publikoval v českém časopisu Slavische Rundschau, a to na
osobní žádost jeho redaktora Romana Jakobsona. V roce 1930 Evženu Rychlíkovi napsal profesor Jirásek, který shromažďoval materiál pro druhý díl své knihy Rusko a my, jenž měl obsáhnout dějiny česko-ruských vztahů od roku 1863 do roku 1917. Prosil ukrajinského kolegu, aby
mu pomohl osvětlit dějiny české kolonizace Ukrajiny.27
Hlavním zaměřením jeho odborné činnosti v „něžinském“ období bylo vytvoření Kabinetu
pro studium národnostních menšin Ukrajiny při Etnografické komisi Všeukrajinské akademie
věd. Několik let Evžen Rychlík neustále předkládal tuto záležitost k posouzení vedení Všeukrajinské akademie věd, připravil odborné zdůvodnění,28 vypracoval přibližný plán činnosti,29 vypracoval seznam eventuálních členů a dopisovatelů Kabinetu.30 28. ledna 1929 byl usnesením
Prezídia Všeukrajinské akademie věd zřízen Kabinet národnostních menšin31 a 29. března téhož
roku byl Evžen Rychlík schválen do funkce zástupce vedoucího Kabinetu.32
Během dvou let se mu podařilo vyřešit kádrové záležitosti poté, co si zajistil podporu zástupců národní inteligence USSR, známých ukrajinských, ruských a českých vědců, mezi jiným
i prof. Polívky, prof. Tichého, prof. Jiráska aj. Dosáhl, aby byly vyčleněny značné prostředky
pro zahájení prací, spojených se studiem národnostních menšin, v archivech, knihovnách, muzeích, vzdělávacích zařízeních republiky, pro pořádání etnografických expedic s využitím filmové, zvukové a fotografické techniky.33
Vědec vykonal rozsáhlé práce v oblasti zpracování národnostní statistiky, shromažďování
historických dokumentů, tisku a odborné literatury pro studium národnostních menšin Ukrajiny,
23
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popularizaci činnosti Kabinetu na stránkách domácích odborných a populárních publikací.
Bylo zahájeno vydávání periodického tištěného orgánu Kabinetu národnostních menšin – sborníku Národnostní menšiny sovětské Ukrajiny, pro jehož první číslo Evžen Rychlík připravil
článek o Češích na Ukrajině.34
Evžen Rychlík vyčlenil do zvláštní strukturní jednotky jím vypracovaného a teoreticky podloženého studia národnostních menšin studium české národnostní menšiny Ukrajiny.35 V létě
1929 uskutečnil expedici na Volyň. Účelem této expedice bylo vytvoření sítě dopisovatelů
v tomto regionu, kteří by shromažďovali materiál o historii českých kolonií a osad. Tímto způsobem zapojil do spolupráce s Kabinetem národnostních menšin značnou část dobrovolných
pomocníků z řad české inteligence, etnografů, regionalistů, pracovníků muzeí, vzdělávacích
zařízení a místních orgánů moci.36
Vědec inicioval práce v oblasti vyhledávání a soustřeďování českých materiálů ve Volyňském
archivu v Žitomiru37 a pomohl organizovat studium Čechů pod vedením Volyňského státního muzea.38 Za krátké období, během něhož Evžen Rychlík řídil Kabinet národnostních menšin, položil základy Archivu ukrajinských Čechů, jehož materiály doplnil dokumenty ze své osobní sbírky: originály a kopiemi úředních dokumentů, programy, plakáty, vyhláškami, ručně psanými
zpěvníky, notami, dopisy, deníky, sborníky ručně psaných básnických a prozaických děl atd.39
Evžen Rychlík shromáždil sbírku materiálů Dějiny českého tisku na Ukrajině, která obsahovala knihy, brožury, noviny, časopisy, kalendáře, které byly vydávány na Ukrajině v češtině,
ruštině a ukrajinštině pro občany českého původu. Seznam názvů shromážděných výtisků obsahoval více než sto položek40
Kromě toho vypracoval universální dotazník Program pro shromažďování údajů o českých
přistěhovalcích na Ukrajině a jeho ručně psanou variantu rozeslal svým dopisovatelům.41 S využitím zkušeností domácích i zahraničních vědců Evžen Rychlík vypracoval také celou řadu pokynů, návodů a programů, týkajících se organizace vyhledávacích prací dopisovatelů Kabinetu
národnostních menšin (Programy a dotazníky Kabinetu národnostních menšin,42 Pěstování
chmele, Dožínky, Písňový repertoár, Vánoční zábavy atd.).43 Díky tomu obdržel popisy českých
osad a kolonií na Ukrajině. Největší pozornosti zasluhují odpovědi Kohuta, Vodseďálka, Křižánka, Martinovského a Čermáka.44
Zvláštní pozornosti zasluhuje pomoc vedoucího Kabinetu národnostních menšin Evžena
Rychlíka organizátoru soukromého muzea českého způsobu života a zvyklostí ve vesnici Krošna
na Žitomirsku. Sbírka obsahovala k roku 1930 již 334 položky: vzorky nábytku, nádobí, dřevěné
sochy, oděv, doplňky, fotografie, dětské hračky atd.45 Evžen Rychlík pravidelně posílal předměty spojené s českým způsobem života a zvyklostmi i osobní prostředky na získávání exponátů
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pro muzeum, poskytoval cenné rady a dokonce se přimlouval za kolegu a jeho unikátní muzeum
u místních orgánů sovětské moci.46
V kontextu prací na mapování a statistice národnostních menšin vědec vypracoval Seznam
českých osad Volyňského a Šepetovského okruhu, Statistický popis národnostního složení na
Korosteňsku, Národnostní vesnické sověty na Volyni, Seznam a adresy kyjevských Čechů
bývalého Ruska v roce 1915, mapu Češi Ukrajiny a jiné mapy, schémata, diagramy, seznamy
a tabulky, v nichž byly obsaženy informace o kvantitativních charakteristikách českého obyvatelstva Ukrajiny.47
Poté, co položil základy bibliografie národnostních menšin, Evžen Rychlík sestavil alba novinových výstřižků Sovětští Češi v zahraničním tisku, Česká národnostní menšina v sovětském
tisku, kartotéku české bibliografie, přehled české bibliografie.48 Kromě toho vědec shromažďoval sbírku fotografických materiálů, věnovanou Čechům – přestěhovalcům na Ukrajinu. Zachovalo se kolem 50 fotografií českých rodin z vesnic Vyšehrad, Krošna, Vysoké aj.49
Bohužel v roce 1931 byl Evžen Rychlík obviněn z kontrarevoluční činnosti a špionáže ve
prospěch Československa a uvězněn.50 Ke své práci se již nikdy nevrátil a zemřel v nápravném
pracovním táboře SIBLAG v roce 1937.51
Nicméně však analýza programové a plánovací dokumentace Kabinetu národnostních menšin Etnografické komise Všeukrajinské akademie věd vypracované jeho vedoucím Evženem
Rychlíkem umožňuje tvrdit, že studium Čechů na Ukrajině mělo ke konci 20. let XX. století vynikající perspektivy. Byly vytvořeny všechny předpoklady a podmínky pro podrobný komplexní vědecký výzkum statistiky, ekonomiky, veřejného a politického života, pedagogiky, etiky
a estetiky, náboženských názorů, mentálních a psychologických zvláštností, jazyka, literatury,
kultury – jinými slovy, všech aspektů rozvoje české diaspory na Ukrajině. Evžen Rychlík vytvořil knihovnu národnostních menšin s oddělením českých knih, připravoval k otevření aspiranturu pro přípravu českých odborníků pro studium národnostních menšin.52
Ve studiu duchovního a kulturního dědictví Čechů na Ukrajině zvláštní místo patří vynikajícímu ukrajinskému vědci českého původu Evženu Antonoviči Rychlíkovi, který je zcela
oprávněně považován v ukrajinské historiografii za zakladatele „vědecké školy studia Čechů na
Ukrajině“.53
(Přeloženo z ruštiny)

46
47
48
49
50
51
52
53

PAVLENKO, L. A.: Vklad J. Rychlika v razvitije muzejnogo děla v Ukraině. In: Literatura i kultura Polesja, vypusk
18, 2002, s. 175.
IIFE, fond 7, spis 1/1, s. 1.
Tamtéž, spis 6k/85.
Tamtéž, spis 6i/72.
GAČO, fond R-8840, soupis 3, spis 7753, list 42.
Tamtéž, list 2.
Tamtéž, list 36.
STAVICKAJA, N. P.: Dějatělnosť organizacij i učrežděnij Vseukrainskoj akaděmii nauk po issledovaniju istoriko-kulturnogo nasledija nacionalnych menšinstv. 20–30 gg. Kijev 1994; RAFALSKIJ, O.: Nacionalnyje menšinstva Ukrainy v XX. veke. Kijev 2000; PAVLENKO, L. A.: Naučno-pedagogičeskaja i obščestvennaja dějatělnosť Jevgenija
Rychlika. (Dissertacija.) Černigov 2007.

148

PŘÍNOS EVŽENA RYCHLÍKA KE STUDIU HISTORICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČECHŮ NA UKRAJINĚ

Summary
Contribution of Evžen Rychlík to the study of historicial-cultural heritage of Czechs on Ukraine
Within the study of spiritual and cultural heritage of the Czechs in Ukraine a special place belongs to
the outstanding Ukrainian scientists of Czech origin, to Evžen Antonovič Rychlík, who is absolutely
rightfully considered the founder of “the scientific school of study of the Czechs in Ukraine” in the
Ukrainian historiography.
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PŘÍSPĚVEK K OBSAHOVÉ ANALÝZE UČEBNIC DĚJEPISU
JANA STEJSKALÍKOVÁ
In the period of ongoing curricular reforms in the Czech Republic the issue of textbooks is more
than topical. The article is aimed at the content analysis of history textbooks for primary
schools. The aim was clear about methodology that deals with the topic Europe in history textbooks for class 9.
Key words: textbook of history, content analysis, Europe
Problematika učebnic je v období probíhajících kurikulárních reforem v České republice
více než aktuální. Jelikož by učební text měl být východiskem pro práci s žáky, je smysluplné
se obsahem učebnic zabývat.
Příspěvek, pojednávající o obsahové analýze učebnic dějepisu pro 9. ročník ZŠ z pohledu tématu „Evropa v učebnicích dějepisu“, přímo souvisí s disertačním výzkumem autorky. Téma
bylo vybráno s ohledem na jeho živost – v souvislosti s integračními snahami EU, a s široce diskutovaným tématem „evropská dimenze ve vzdělávání – se jeví jako přínosné. Učebnice dějepisu se většinou zaměřují na Evropu v kontextu dějin středověku, avšak současné integrační procesy jsou nazírány spíše skepticky. Obraz Evropy je kromě toho vázán hlavně na podíl velkých
evropských zemí a národů v historickém vývoji, kdežto malé národy jsou značně opomíjené.
V České republice se nad těmito otázkami zamýšlel historik Čornej.1
Evropa, společně s dalšími dvěma pojmy jako jsou evropanství a evropská identita, jsou
výchozími tématy „evropské dimenze ve vzdělávání“ ve vztahu k občanství. S ohledem na zaměření našeho tématu „Evropa v učebnicích dějepisu“ se budeme blíže zabývat pouze pojmem
Evropa.
Pojem Evropa není jednoznačný ani statický. Podle Walterové nejméně problematické je vymezení geografické. Mnohem složitější je vymezení politické a kulturní. Evropa je především
chápána jako komplex času, prostoru a kultury. V neposlední řadě spojujeme chápání Evropy
s politickou institucí – Evropskou unií. Rovněž se můžeme setkat s pojetím Evropy jako sdíleného prostředí pro setkávání, spolupráci a hledání společných perspektiv.2
Hlavním zdrojem pro získání přehledu o dosavadních poznatcích týkajících se výzkumu
učebnic jsou práce Průchy3, nejvýznamnějšího autora v této oblasti. Základy strukturální a funkční teorie učebnic dějepisu (ale i školních učebnic vůbec) bychom nalezli v pracích Čapka4
a Michovského5. Rovněž učebnicemi dějepisu se zabývá historik Beneš6, který se zaměřuje na
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MICHOVSKÝ, V. Nový model učebnice dějepisu. Tvorba učebnic, 5, Praha: SPN, 1981.
BENEŠ, Z. Dějepisné učebnice. In: Manuál Encyklopedie českých dějin. Praha: Historický ústav AV ČR 2003,
s. 314–323; BENEŠ, Z. Obraz druhé světové války v československých a českých učebnicích dějepisu. In: Historický
obzor, 8, 1997, č. 1–2, s. 41–45; BENEŠ, Z. České učebnice dějepisu po r. 1989. In: Česko-slovenská ročenka 2003.
Brno 2003, s. 281–289.
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to, jak jsou historické události interpretovány v „historickém textu“, včetně „didakticko-historického textu“. Na obsahovou analýzu učebnic dějepisu se zaměřila např. Pokorná7, Hloušková8, Klapko9. Problematikou Evropy v učebnicích se u nás zabývá např. Škachová.10
Obecně můžeme říci, že výzkum učebnic dějepisu v Evropě se snaží postihnout specifika
vývoje určitých širších regionů, jako je západní, střední Evropa, balkánské země, země středomořské apod. Jde o postižení tradic zemí Evropské unie, a tím pomoci evropské jednotě.11
Konkrétně tématem Evropa v učebnicích se zabývali ve svých disertačních pracích Zecha12,
Mentz13, Weibrenner14. Dále se můžeme opřít o publikace Pingela15, Natterera16, aj.
V našem výzkumu, jako metodologického nástroje k získání dat, bude použita metoda obsahové analýzy (pojem Evropa ve vybraných učebnicích) výkladového textu. Metodologickou
oporou nám přitom budou publikace např. Neuendorfa,17 Mayringa,18 Gläsera, Laudela.19
Obsahovou analýzu můžeme uskutečňovat nekvantitativním nebo kvantitativním způsobem:
• kvantitativní analýza (celkový počet stran jednotlivých učebnic a počet stran věnující se tématu Evropa, kategoriální systém)
• kvalitativní analýza (detailní zhodnocení, porovnání způsobu zpracování tématu: „První světová válka“).
V rámci nekvantitativní obsahové analýzy textu se zaměříme pouze na jednu kategorii převzatou z kvantitativní analýzy: „První světová válka“. Kategorie byla vybrána s ohledem na to,
že je jednou z 15 základních témat tzv. sdíleného kurikula evropských zemí, které mají, jak
uvádí Stradling,20 o minulém století společně sdílenou dějinnou zkušenost. Také je jednou z desíti ústředních témat, která by měla být podle Borriese začleněna do výkladu evropských dějin21.
Pro porovnání všech učebnic zkoumaného souboru a doplnění jejich charakteristik o komplexní pohled bude využita v závěru výzkumu metoda srovnávací (srovnání interpretace tématu: „První světová válka“ ve vybraných učebnicích).
7
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POKORNÁ, A.: Strukturální a obsahová analýza vybraných zahraničních učebnic dějepisu z hlediska interpretace
nejnovějších dějin. Praha: FF UK, 1993.
HLOUŠKOVÁ, L.: Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu. In: Studia Pedagogica. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno, Masarykova univerzita, 2001, s. 79–89.
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Výzkumné otázky
• deskriptivní (popisné):
1. Jak je prezentována Evropa v současných učebnicích dějepisu?
2. Existují nějaké rozdíly mezi učebnicemi ve způsobu zpracování i hloubce tématu? Pokud
ano, jaké?
3. Kolik stran je věnováno tématu Evropa v každé ze zkoumaných učebnic?
Kategoriální systém je modifikací kategorií Weibrenner22 i Zechy23 a předpokládá nezbytné
další úpravy na základě výsledků předvýzkumu – analýzy učebnic. Prozatím bylo stanoveno
celkem jedenáct hlavních kategorií, které jsou dále členěny do subkategorií:
1. Evropa jako celek (bez hranic jednotlivých států)
2. Evropské makroregiony (území přesahující hranice jednotlivých států)
3. Jednotlivé státy Evropy
4. Již neexistující státy Evropy
5. Vnitrostátní území uvnitř jednotlivých evropských států (regiony, kantony…)
6. Evropská společenství
7. Již neexistující evropská uskupení
8. Hospodářství
9. Kultura
10. Společnost
11. Politika.
V plánovaném výzkumném šetření by měl být vyhodnocen výběrový vzorek (soubor) současných učebnic dějepisu pro 9. ročník základní školy, které byly vydané v letech 2000–2009
v různých nakladatelstvích (Dialog, Fraus, Prodos, Scientia, SPN a.s.). Všechny zkoumané
učebnice mají doložku MŠMT ČR. Učebnice pro 9. ročník ZŠ jsme zvolili právě proto, že podle RVP ZV je výuce dějepisu důraz kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Shrnutí
Nadpis článku jednoznačně určuje, co má být jeho obsahem. Jedná se o výzkum kurikula,
který zahrnuje i výzkum učebnic. K této problematice existuje široké spektrum zahraniční literatury – především se jedná o publikace z Georg Eckert Institutu pro výzkum učebnic v německém Braunschweigu. Cílem článku bylo poukázat na jeden z možných metodologických přístupů ke zkoumání této problematiky. Na tomto místě je dobré zmínit, že v metodologické
rovině pak můžeme čerpat z tematicky odlišných výzkumů např. Nohn24, Poenicke25, neboť
předpokládáme, že výzkumné nástroje použité v těchto výzkumech mohou sloužit jako inspirace pro zdokonalení námi zvoleného výzkumného nástroje.
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WEINBRENNER, U. CH.: Erziehung zu europaïscher Solidarität durch geographische Schulbücher der Sekundarstufe I: eine quantitative und qualitative Inhaltsanalyse. Nürnberg 1998.
ZECHA, S.: Darstellung Europas in der Geographiedidaktik Portugals. Untersuchung von Geographieschulbüchern
der 7.–9. Jahrgangsstufe. Aachen 2005.
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POENICKE A.: Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern. Sankt Augustin 2001.
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Summary
Contribution to the content analysis of history textbook
The title of the article clearly indicates what should be its content. It is a research of curriculum that
also includes research of the textbooks. In terms of this issue there is a wide range of foreign literature
– in particular publications from the Georg Eckert Institute for Textbook Research in Braunschweig,
Germany. The aim of the article was to point out one of the potential methodological approaches to
examine this issue. At this point it is worth mentioning that in terms of methodology we can draw from
different researches such as Nohn, Poenicke, because we assume that research tools used in these studies
may serve as inspirations to improve a research tool that we have selected ourselves.
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GRUNDTVIGIAN SCHOOL FOR LIFE – BETWEEN TRADITION
AND MODERNITY OF EDUCATION IN RURAL AREAS
TOMASZ MALISZEWSKI
Článek ukazuje, jakým způsobem lze využít vzdělávacích tradic při hledání moderních řešení
v oblasti vzdělávání dospělých.
Klíčová slova: Grundtvig, škola pro život, venkov
At the beginning of 20th century, when Polish modern views on education were formed,
many discussions focused on the chances of development of agricultural education. The heated
public debate was also based on observation of the most up-to-date European solutions in this
area. Two institutions: Scandinavian folk high schools and Czech agricultural schools were of
special interest to the Poles. The development of many agricultural education institutions in
Polish territory in the period of 1900–1914 was based on those Czech and Danish-Swedish
models.1
And the Polish agricultural education institutions became models for development of aboveelementary education in rural areas of the II Republic of Poland (1918–1939). One could thus
say that – in a sense (simplifying) – educational solutions adopted for Polish rural areas have
Polish but also Scandinavian and Czech roots.
But while Polish-Scandinavian educational co-operation survived for decades, Polish-Czech
connections were limited due to various reasons.
The paper presents joined efforts of the Poles, the Danish, the Swedes and the Germans on
restoring the old educational ideas under one of the joint projects implemented at the beginning
of 21st century. I introduce the project to the Czech colleagues and pedagogues hoping that
maybe also the one hundred years old Polish-Czech traditions of co-operation on agricultural
education could be restored and could become a basis for undertaking common work of Polish
and Czech pedagogues and historians of education, referring to the past connections in the same
way as almost a decade ago Polish-Scandinavian connections were restored with the purpose of
creative use of another idea from the past – the concept of a folk high school.
Introduction
As everybody knows – folk high schools (in Czech: vyšší lidové školy) have a very special
place among forms of adult education. Developed on the philosophical and political traditions
of Scandinavian countries (Nicolai Frederik Severin Grundtvig /1783–1872/, Christen
Mikkelsen Kold /1816–1870/, Luis Gerhard de Geer /1818–1896/, Emil Key /1822–1892/,
Christen Brun /1828–1917/, Abraham Victor Rydberg /1828–1895/ and others), they now
constitute more or less significant elements of educational systems of a few tens of countries on
a few continents.2 The distinguished, recently deceased Czech andargogue Jindra Kulich also
1

2

WIECZOREK, T.: Ludowe szkoły rolnicze związane z ruchem zaraniarskim [Folk Agricultural Schools Focused
around “Zaranie” Periodical Magazine]. In: Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918 [History of
Education in Polish Rural Areas up to 1918]. Warszawa 1982, pp. 214–215.
BYCZKOWSKA, S.–MALISZEWSKI, T.: Scandinavian inspirations: Looking for a True “School for Life”. In:
Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between the Universities in Linköping and
Gdańsk. Linköping 2005, pp. 137–148.
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notes that fact.3 The Scandinavians are proud of that as well.4 The reality of that educational
concept proves that it was undoubtedly one of the most significant achievements in the history
of adult education in the world. The opinions of a distinguished Polish researcher of history of
education, Ryszard Wroczyński, or Steven M. Borish – a famous America sociologist can be
considered as representative. The first one indicated that that “great movement in non-school
education in rural areas [...] had great impact on the direction of the development of European
education of the end of 19th and the beginning of 20th century”.5 The second one pointed out that
the originally Danish idea of folk high schools constituted not only original but first of all
genuine and significant contribution of that region to the world’s solutions concerning education
and upbringing6.
The question is whether in the modern reality there is still scope for the institutional form of
education of folk high school type? And among them – for the classical one – boarding type of
folk high school? The answer seems obvious… It should be: Yes! One cannot, however, ignore
the discussions about folk high schools that is going on in various parts of the globe. And the
conclusions and views about the future of folk high schools are not the same everywhere… They
are not always so obvious and so optimistic for the future of folk high schools. Jelle Zwart is one
of the many that mentions the competition and attempts made by various adult education
institutions to attract participants. Analysing the situation in Holland, he sees the threats for the
existence of folk high schools in often ruthless “fight for the customer” taken up by new
formation centres, training or consulting companies, which “in their fight to survive are too
much focused on the financial aspects and are ready for hastily reached political compromises
[...]”7. And Johan Norbeck is of an opinion that some of the problems of folk high schools are
built into the concept itself, which, almost by definition, places them in a certain independent
area, if not opposition, to everything that is official: educational system, governing political
classes, etc. It must result in some distrust of the decision makers, which translates into everyday
practice in an obvious and multi-aspect way.8 There are considerable concerns about the change
in the contemporary world. It is good when the animators of folk high schools activities do not
get nervous and are hopeful about the changes and do not fear the future. But unfortunately, not
everyone is as optimistic as one of the most distinguished Swedish folk high school animators
– Hans Hovenberg.9
It is not thus infrequent that various entities initiate debates about the future of folk high
schools as a whole, and about their national “editions” in particular. The participants of the
3
4

5
6
7
8
9

KULICH, J.: Grundtvig’s Educational Ideas in Central and Eastern Europe and the Baltic States. Copenhagen 2002,
passim.
See e. g.: Grundivig Nicolai Frederik Severin. In: Salmonsens konversations leksikon. Bind X. A/S København 1920,
pp. 181–186 or DAM, P.: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872): der Verkünder und Erwecker, der seinem
Land zum Mahnruf die Wege der Vergangenheit aufzeigte und heute durch seine Auffassung der Freiheit und
Gleichheit, vor allem aber durch seine Volkshochschulidee zu einem weltweiten Wegweiser geworden ist. Kopenhagen
1983, passim.
WROCZYŃSKI, R.: Dzieje oświaty polskiej 1795–1945 [History of Polish Education 1795–1945]. Warszawa 1980,
p. 165.
BORISH, S. M.: The Land of the Living. The Danish Folk High School and Denmark’s Non-violent Path to
Modernization. Grass Valley 1991, pp. 7–9.
ZWART, J.: Ewolucja koncepcji Wyższej Szkoły Ludowej społeczności Fryzów [Evolution of the Concept of Folk High
School of Frisian Community]. In: Rocznik Andragogiczny 2000. Warszawa–Toruń 2001, p. 174.
NORBECK, J.: From Ideas to Everyday Practice. In: Option (Journal of the Folk Education Association of America),
Vol. 15, No. 1, 1991.
HOVENBERG, H.: Internat czy internet? Nowe – stare wyzwania [Boarding School or Internet? New – Old
Challenges]. In: Polski Uniwersytet Ludowy 1998, No 1(36), pp. 49–52.
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debates try as much as they can prove “the present significance of folk high schools and their
possible roles in educational systems (let me paraphrase the title of the speech made by Jan
Szczepański at one of such forums.10 The discussions became especially frequent and fierce in
the last decade of the 20th century and took place almost everywhere where folk high school
movement is known11... There must be something to it then … Something that causes that the
concept of folk high school is referred to by relatively big circles of the environments and
communities that care about adult education.
Discussion
It seems, however, that to face the challenges, folk high schools need new interpretation of
the tradition, a new perspective of looking at their history, both from the global perspective and
in their national varieties. It can help showing the educational activities of those interesting
institutional forms of adult education in a new light, as well as indicate the past areas and forms
of work so far neglected or marginalised in the descriptions and analyses of history of education.
That intellectual effort, this “reminding about the forgotten” could help, inter alia, (re)define the
new/old roles folk high schools are to play on the educational scene of the near and remote
future.
On the one hand, it is the concept of folk high school itself that needs it. Because that
originally Scandinavian pedagogical innovation – and now generally known and for years
recognised in the world form of adult education seems to experience a certain crisis. It can be
clearly seen in our country where folk high schools still function “between unconsciousness of
the society and neglect by the authorities”, being a passion for only a few, to paraphrase the title
of one of the articles that I wrote a few years ago. Closing or limiting the activities of some folk
high schools all over globe is a worrying signal that also proves that. On the other hand, showing
to the largest possible number of people how efficient “educational tool” to fill in the educational
niches an institutions such as folk high school can be can help the local, regional, national and,
let us not hesitate to say that, global (in the near future) decision makers implement socially
significant educational tasks/activities.
It can turn out – and I am personally convinced that it will – that we do not necessarily have
to waste our time trying to find new solutions every time we want to solve an educational
problem. Sometimes (the documentation of “similar cases” will be provided by research and
reinterpretations) it is enough to reach to proven patterns from the past, to modify them and
adapt them to the present reality. So it seems to be obvious that it is necessary to “read” the
history of folk high schools anew, and to take up discussions on certain myths and stereotypes
about those educational institutions. But the general awareness of that necessity among the
authors writing about folk high schools or among folk high schools activists is not all that
obvious, which the author has found out during various debates about the status and future
perspectives of those educational institutions …
10

11

Paper prepared for the International Conference “Polish Folk High Schools – Decline of the Idea or New Challenge”
in Kashubian Folk High School, Starbienino branch, 9–12. 10. 1997. See: SZCZEPAŃSKI, J.: Aktualna doniosłość
uniwersytetów ludowych i ich możliwe role w systemach szkolnictwa [Present Significance of Folk High Schools and
Their Possible Roles in Educational Systems]. In: Rocznik Andragogiczny 1999, Warszawa–Toruń 2000, pp. 161–165.
See also e.g.: SAPEL, C.: Is There a Future for Folk High School Work in Europe? In: ’93 – Is There a Future for
Folk High School Work in Europe? Den Haag 1993; Materiały z Konferencji „Polskie uniwersytety ludowe – zmierzch
idei czy nowe wyzwanie” [Materials from the Conference “Polish Folk High Schools – End of the Idea or New
Challenge”]. Rocznik Andragogiczny 1999, pp. 142-207; KULICH, J.: op.cit., Copenhagen 2002; MARJOMÄKI, V.:
Folk High Schools and Their Mission. In: Life and Education in Finland 1991, No 2.
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The thoughts of Grundtvig – an enlightened Dane, generally thought to be the Godfather,
creator of the concepts of adult education that was later on creatively developed into a great
movement of folk high schools are worth mentioning here. But please remember that in the so
called literature of the subject (in Poland) the one sided picture of Grundtvig’s views on urgent
development of new type of adult education institutions has become fairly strong and popular by
(very often) uncritical and schematic repetition. And what seems to be the general perception is
as follows:
Already in the first half of 19th century, the Danish thinker Nicolai Frederik Severin
Grundtvig (1783–1872) coined a slogan “school for life” (Danish: skole for livet) as an
opposition to traditional educational institutions, whose operation he totally negated, which can
be seen, inter alia, in the way he called it: “schools of death” (“schools for death” in other
translations into English; Danish: skole for dřden).12 So folk high schools, those schools for life,
were created as centres of education in extreme opposition to all the then existing educational
organisations – those schools /for/ death. The hint is: “[...] Now I am trying to explain, in clear
terms, what I understand by school for life [...]. Firstly – since no school is able to create a new
life in us, it must not damage the old one nor must it waste time on developing rules that would
govern the other [life] if we had it, because it would have to be decay, that is death […] that
would have to be the beginning of such a process – and I negate [it] totally. Secondly – school
must accept life as it is – trying only to explain it and make it more useful. What I am saying is
that if life is to benefit from an educational institution it cannot place education, or the school
itself as a priority and objective, but it must aim at explaining [that] life”.13
And what is the meaning of that? Well, first of all that those are also the opinions of
Grundtvig himself – although they cannot be unambiguously interpreted as were the ones from
the “maintained” picture presented above. And I do not think that the issue of the origin of folk
high schools becomes more complicated by taking such statements into consideration, either.
Well, this and the like “forgotten” opinions” open up new possibilities for the analysis of the
beginnings and the synthesis of the later history of the educational institutions we are interested
in here. Please note how much scope for interpretation there is: continuation, development,
explaining the past, the present and the future, acceptance of life just as it is and a basis for
change etc. So “the only right” official version of history, the one saying that folk high schools
were built on negation and that they are – before creating something new – to burn out the old
with fire, is only one of the possible interpretations and an extreme one, you must admit. That
is, of course, if we allow including the so far neglected or hidden passages complicating the
carefully woven official picture into the canon of “obligatory literature”. What else? No school,
no educational institution is or can be an aim in itself, which is the impression one can have
reading various texts on folk high schools written by various authors connected with folk high
school either by their research or by “relationships of the heart”. In those texts, folk high schools
are presented as a bright (paradise, idealised) educational institutions to which one can go but
with proper respect, on one’s knees… In other words – a bronze monument... And one more
thing. A more or less hidden complaint to the whole world appears quite often as a result of that
kind of thinking: folk high schools are beautiful, good are respectable... but you do not
understand that. “YOU” meaning politicians, representatives of local authorities, decision
12

13

Grundivig Nicolai Frederik Severin. In: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopćdie obecných vědomostí. Desátý
díl. Praha 1896, p. 539; Grundivig Nicolai Frederik Severin. In: Salmonsens konversations leksikon. Bind X. A/S.
København 1920, p. 185.
GRUNDTVIG, N. F. S.: Skolet for livet och Soer Akademi. In: A Grundtvig Anthology. Selections from the Writings
of N. F. S. Grundtvig (1783–1872). Cambridge–Viby 1984.
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makers of various levels, central and local administration and God know who, and of course, the
society as a whole, the society that does not get enough or proper information from the media
that do not like folk high schools…
Proposal of research project
I would like to propose another way of thinking, a way of thinking that has been accepted
and is close to the community of Pomeranian folk high schools, in particular the people with
some connection to Kashubian High Folk School (Kaszubski Uniwersytet Ludowy), with which
I have had deeply rooted connections and in which I have the significant for me function of the
secretary of the Programme Council, which enables me to implement many concepts of my own
in the practice and reality of a folk high school.
Both the theoretical and practical contexts of the potential role of folk high schools in the
indicated areas has been in the centre of attention of the project, in operation since October 2001,
“Folk High School – School for Life”, implemented by partners from Poland, Denmark,
Germany and Sweden as a part of European Union programme “Socrates–Grundtvig”14.
Folk High School in Wieżyca is the initiator and main co-ordinator of the project. The school
was established in 1982. Its educational programme is based both on Grundtvig’s ideas and
Polish traditions.15 For the two decades of its work for the benefit of Polish Pomerania,
Kashubian Folk School has always tried to face the educational challenges that appeared in the
communities of the region. The urgent needs of the people of the region were also an inspiration
for the “School for Life” project16.
The mission of the project was very clearly and adequately expressed: “Polish rural
communities are in a very difficult situation now. The people feel marginalized, they feel that
14

15
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The concept and planning work started in autumn 1999. The first public presentation of the project assumptions took
place during the Polish-Danish adult education seminar in spring 2000 (See also the report: Uniwersytety ludowe w
Polsce i w Danii: O nowy model edukacji dla dorosłych – seminarium w Starbieninie, 1–2 kwietnia 2000 r. [Folk High
Schools in Poland and Denmark: “For a New Model of Education for Adults” – seminar in Starbienino, April 1–2
2000]. In: Edukacja Dorosłych 2000, nr 3/28/, pp. 111–114). The following year was devoted to making the concept
more detailed, to looking for partners in Denmark, Germany, Poland and Sweden, and to preparing a formal application
for EU grant. In autumn 2001, after evaluation procedure and receiving a positive opinion of experts, the project was
approved for implementation (EU grant No: Brussels – Socrates: 90632-CP-1-2001-1-PL-GRUNDTVIG-G1).
In 1980’s, training employees and volunteer animators of cultural centres from the rural areas of northern Poland was
the main task of Kashubian Folk High School, which still implements the projects inspiring cultural and educational
activities of the communities of Kashubian and Pomeranian region. In 1990’s, the programme offer was modified and
adapted to the conditions of building social partnership and local democracy. Apart from regional programmes and
training on local self-governance, the environmental protection trend also appeared in the sphere of interest of
Kashubian Folk High School. More about the School, see: MALISZEWSKI, T.: Kashubian Folk High School
– Old/New Learning Opportunities for Adults in Poland. In: Baltic Sea Dialogue, No. 2/1999–1/2000, Göteborg 2000,
pp. 12–13; Idem: Historia i kierunki działalności edukacyjnej Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego [History and
Educational Activity Directions of Kashubian Folk High School. „Rocznik Andragogiczny 1999, Warszawa–Toruń
2000, pp. 182–187; BYCZKOWSKA, S.–BYCZKOWSKI, M.–MALISZEWSKI, T.: Kaszubski Uniwersytet Ludowy
u progu XXI wieku – stan obecny i perspektywy rozwoju [Kashubian Folk High School at the Beginning of 21st
Century – Current Situation and Development Perspectives]. Gdańsk 2001, p. 20.
Whose partners are the different educational institutions and organisations: Folk High School Bornholm (Denmark),
German Adult Education Association (Germany), Pomeranian Association of Rural Communes (Poland), Kartuzy
Starosty in Kartuzy (Poland), Civic Television (Poland), University of Gdańsk – Institute of Education (Poland),
Nicholas Copernicus University – Institute of Education (Poland), Folk High School Mora (Sweden), Folk High
School Tollare (Sweden), Association for Civic Education in Europe (Sweden).The formal agreements on cooperation within the project between Kashubian Folk High School and other project partners were signed in January
– September 2002.
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they can influence neither their personal affairs nor the ones of local or countrywide dimension.
At the same time, it is not only farmers that are more and more aware of the need to prevent
social and civic degradation. Our project is to support the changes in the rural areas. The idea of
folk high schools has already proved successful on a number of occasions. Now, considered
anew, using not only Polish but also Danish, German and Swedish experience, it stands a good
chance of becoming a good educational concept for Polish rural communities. I believe in that
deeply and sincerely”.17 The other partners of the project had very similar motivation for the
participation in the project. Showing that folk high schools are adult education institutions that
can quickly and efficiently develop and implement educational programmes that effectively
prevent social exclusion became the leitmotif of all the activities. The project partners agreed
that finding adequate approach to various types of excluded individuals and groups was a
problem in all the partners’ countries, very often in the direct environment of the partner
organisations.
The aims, objectives and scope of work, educational programmes target groups, basic research
questions and the mission of the programme were identified during the first seminars (usually
held in Starbienino near Choczewo, North Poland) with the participation of project partners. A lot
of attention was paid to formal procedures, which, with so many partners from different countries,
turned out to be very important. The time schedule of activities and principles decision making
were worked out and approved. Research groups were appointed, etc.
It has been agreed, and is rendered in the relevant documents, that the main objective of the
project is adjusting the adult education proposed by folk high schools and other independent
educational institutions to the current needs and challenges in Denmark, Germany, Poland and
Sweden by developing a new educational concept called “school for life” for the individuals
from the groups of the excluded. The adult education ideas and heritage of, inter alia, Grundtvig
and Kold from Denmark, Ludwiczak and Solarz from Poland, Weinger from Germany, Sohlman
and Ĺlund from Sweden will be creatively used in developing the concept. Review of the
traditions, in combination with the diagnosis of potential environments of project results impact
should contribute to finding the best possible educational strategy for the excluded. The concept
will be popularised through publications in the form of books, CDs, Websites and television
programmes presenting the results of the research and proposals for concrete programme
activities. As the project documentation says, “it will enable folk high schools in Europe to open
to the traditions of adult education and, based on that, develop a perspective for the future”.18
From among the research questions posed by the international team of researchers, the
following are the most important ones:
1. What are the challenges of adult education in the context of educational needs of individuals
and communities considered to be excluded/marginalised?
2. How should educational phenomena be formed based on the achievements of folk high
schools and traditions of independent education?
3. How should effective learning strategies be developed based on the educational needs
research and comparative analysis of the operation of folk high schools in various countries?
4. How should the modern formula of folk high school be popularised, especially among
politicians, teachers and adult education animators?19
17
18

19

Folk High School – School for Life. Kashubian Folk High School. Wieżyca 2003, p. [4].
Projekt w ramach programu Komisji Europejskiej Socrates-Grundtvig – Uniwersytet Ludowy – Szkoła dla Życia [A
project within European Commission programme Socrates-Grundtvig – Folk High School – School for Life]. In:
Rocznik Andragogiczny 2001. Warszawa–Toruń 2002, p. 272.
Folk High School…, op. cit., Wieżyca 2003, p. [3].
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A consensus on the three main groups of addressees of “School for Life” project was also
reached. The project is to reach the following:
1. people living in the environment of the given partner organisation, it is to prepare the people
to regain life satisfaction;
2. adult education teachers, convinced that using the idea of folk high schools is an opportunity
to develop the concept of “life-long learning”;
3. politicians and decision makers of various levels responsible for educational system, adult
education in particular.20
The project covers, inter alia, research on the development of theoretical concepts and
practical activities undertaken by folk high schools in the countries of project participants in the
past21. Special emphasis is put on new aspects, inter alia, by attempts at reinterpretation of the
known as it seems and analysed in many ways history of folk high schools. The researchers are
particularly interested in the problem of folk high schools as an educational institution
“including the excluded”, including them into life, family, society, into the group of beneficiaries
of civilisational changes: social, economic, political, etc. Apart from idea historians, there is also
another team, a group of researchers of educational needs in the impact environments of the
educational institutions participating in the project. The meeting point of those two research
groups is an interesting point of “confrontation” of the past with the present, which in turn is a
starting point for creating visions of the future of the international movement of folk high
schools. Those debates are extremely inspiring. It is a kind of “expecting unexpected results”,
an expedition to explore the hardly known areas of the future of folk high schools.
The whole project was completed in the year 2004. It’s results are known and published.22
Then – based on the jointly worked out results – concrete proposals of educational programmes
to be implemented will be developed. In the future, the project partners will also try to develop
“School for Life” by new research aspects and to broaden the educational offer – an effect of our
further research and study work and the analysis of the effects of the implementation of the
concept developed so far (and its possible modifications). I that reason realizers of the project
started co-operation with colegues from other countries – Bielarusian, Bulgarian, Lithuanian,
Romanian and Ukrainian partners.
Conclusions
The challenges of the future require redefining many of the existing educational attitudes and
behaviours. In that creative search we sometimes seem to forget about the old concepts that have
served the past generations well for decades. And referring to the proven educational patterns
from the past and their creative adaptation to contemporary educational tasks can bear results
that are hard to overestimate in facing those challenges (e.g. school for life of the distinguished
Danish thinker, the concept that surfaced as early as the first half of 19th century, later creatively
developed into the idea of folk high schools).
The perspective of over one hundred years, and the analyses of the contemporary discussions
seem to indicate that the concept of folk high school can prove useful in the future – especially
in relation to the educational activities for the communities that have built the folk high schools.
Because there is enough scope for folk high schools nowadays, especially in the context of the
20
21
22

Ibidem
It is my great satisfaction that I can co-ordinate the work of the international group of idea researchers, working as
a part of a European Union project.
See: Folk High School – School for Life. Wieżyca 2003.
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needs to develop democratic functioning of the communities and societies, as well as of the
whole state, I would like to indicate at least some of the tasks that could be entrusted to modern
folk high schools:
– taking up actions for the groups and individuals that are excluded/defavoured;
– promotion of civil education, local democracy and the idea of social partnership;
– promotion of the idea and practical solutions for the sustainable social and economic
development of the region;
– multi-aspect regional education, protection of local cultural and natural environment
heritage;
– leisure activities, developing the individual needs of the members of the community the folk
high school functions in.
This, of course, is not an exhaustive list of the possible educational initiatives that can be
taken up by folk high schools. Generally speaking, it seems advisable that each folk high school
should “listen to” the signals from its immediate social environment to be able to identify the
educational tasks that the community considers to be important and/or needed. Apart from
“listening”, folk high schools also need more determination in animation activities. It is folk
high schools that should – apart from other independent educational institutions and
organisations – set certain patterns of educational behaviours and make people aware of the
educational needs the members of the community in which the folk high school provides
educational services might not be aware of. More appreciation and attention paid to the role that
folk high schools might play – postulated by the author for years and on various occasions –
might result in the flourishing of that not only wonderful but also effective form of education
(vide e.g. Danish, German or Polish experience of 1930’s), for folk high schools were able to
educate effectively thousands of enlightened people active in developing the democracy of the
citizens in various parts of the globe during the past one hundred years. And they will surely be
able to do it in the future by:
– restoring the position previously occupied by folk high schools- where they lost it,
– maintaining (and extending) the areas of activity – where folk high schools are still
considered to be a part of educational system,
– conquering new areas (countries, regions) by showing the flexibility and effectiveness
– where folk high schools have not been known before.
The redevelopment of the concept of folk high schools in the world urgently needs, inter
alia:
– stronger connections with the local (regional) communities in which folk high schools
operate,
– effective folk high school lobbying at all decision making and opinion-creating levels,
– even more active search for educational niches that can be accommodated in accordance with
ideology of folk high schools,
– wide ranging, multi-aspect international experience sharing and co-operation of the whole
movement.
The fore said project “Folk High School – School for Life” implemented by more than ten
partners from four countries (as a part of European Union Socrates – Grundtvig programme)
seems to be an interesting example of undertaking modern activities for the benefit of folk high
schools and of looking for the tasks and roles that those educational institutions can play in the
future. And finally, it remains to be hoped that it will produce concrete and measurable benefits
for the ones implementing the project and for the communities in whose educational activities
they are involved.
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Final postulate
In conclusion – referring to the thought mentioned at the beginning of the paper – the author
once again expresses his hope that soon the research referring back to the common traditions of
modern agricultural schools of the beginning of 20th century will be taken up by a team of
researchers from Poland and the Czech Republic as the fact that it is worth and possible to
creatively use the history of education has been proved by the projects similar to the one
presented above and connected with the Grundtvigian school for life.

Stručný obsah
Grundvigova “škola pro život” – mezi tradicí a modernizací vzdělávání na venkově.
Článek ukazuje, jakým způsobem lze využít vzdělávacích tradic při hledání moderních řešení v oblasti
vzdělávání dospělých. Mezi jiným autor zaujímá nový postoj k výkladu pedagogického odkazu dánského
myslitele N. F. S. Grundtviga (1783–1872) tím, že ukazuje, jak jednostranná interpretace jeho významných
myšlenek po celá desetiletí zakořenila v Polsku. Obzvláštní důraz je kladen na prvky související s jeho koncepcí školy po celý život, která vedla k rozvoji významného mezinárodního hnutí lidových středních škol.
Současné pokusy o navázání na výsledky, kterých toto hnutí dosáhlo, jsou představeny na příkladu
dánsko-německo-polsko-švédského projektu „Lidová střední škola – škola po celý život“, jehož realizace
byla zahájena před několika lety. Článek také vyjadřuje naději, že v blízké budoucnosti bude možno
navázat na společnou polsko-českou práci vztahující se k tradici českých zemědělských škol a na jejich vliv
na rozvoj dvoustupňových vzdělávacích institucích na polském území na začátku 20. století.
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ZPRÁVY
Bohuslav František Klíma šedesátiletý
Ač by mu to málokdo hádal, oslavil letošního roku své šedesáté narozeniny dlouholetý člen
katedry historie PdF MU docent Bohuslav Klíma mladší. Rok 2010 přináší doc. Klímovi hned
dvě významná jubilea – necelé dva měsíce po svých kulatinách totiž počátkem července spolu
s týmem spolupracovníků zahájil jubilejní 25. archeologickou výzkumnou sezónu na „své“
lokalitě – velkomoravském hradišti sv. Hypolita u Znojma.
Doc. PhDr. Bohuslav František Klíma, CSc. se narodil 3. května 1950 v Brně v rodině významného moravského archeologa doc. RNDr. Bohuslava Klímy, DrSc., specialisty na období
paleolitu (starší doby kamenné), který i ve světě proslul zejména svými výzkumy tábořišť lovců
mamutů v jihomoravských Dolních Věstonicích (naposledy unikátním objevem trojhrobu
mladých lidí), v Pavlově, Petřkovicích u Ostravy, či v jeskyních Moravského krasu, především
v Pekárně.
V letech 1968–1973 jubilant vystudoval filozofickou fakultu tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), obor archeologie – historie. Ještě před dokončením studií (v roce 1972)
začal pracovat jako archeolog a historik v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy v tehdejším
Gottwaldově, kde hned v prázdninovém období provedl svůj první archeologický výzkum
u Malenovic. Na jaře následného roku se mu naskytla možnost ucházet se o místo asistenta na
katedře historie Pedagogické fakulty UJEP v Brně. Tam také po své promoci nastoupil a zahájil
tak i svoje pedagogické působení. I v průběhu roční vojenské služby, kterou absolvoval na Vojenské akademii v Bratislavě, se mu dařilo udržovat úzké kontakty s archeologií a historií. Na
akademii měl na starost práci s mládeží – bratislavskými školami a navíc se podílel na obnově
expozice o historii vojenství, instalované přímo v prostorách akademie. Po absolvování vojenské služby se vrátil na fakultu a aktivně se zapojil do vědeckovýzkumné i pedagogické práce.
Vedle toho obhájil na filozofické fakultě v roce 1976 disertační práci Stavební kování velkomoravské architektury a získal titul PhDr.
Jako asistent a následně od r. 1976 jako odborný asistent působil na Pedagogické fakultě do
listopadu 1979. Tehdy však nejen do jeho další odborné i pedagogické práce, ale i životních
plánů výrazně zasáhla realizovaná vysokoškolská reforma. Ta ve svém důsledku vedla k redukci pracovišť na brněnské univerzitě a téměř k zániku do té doby se slibně rozvíjející katedry historie na PdF, tvořené mladým kolektivem. B. Klíma proto změnil působiště. Po úspěšném
konkurzním řízení nastoupil na místo odborného pracovníka Archeologického ústavu
Československé akademie věd (AÚ ČSAV) v Brně s vědeckým zaměřením na výzkum velkomoravského ústředí v Mikulčicích. Na AÚ v Brně zastával funkci zástupce vedoucího slovanského oddělení a v Mikulčicích se jako zástupce vedoucího výzkumu doc. PhDr. Z. Klanici,
DrSc., aktivně podílel na řízení více než dvacetičlenného vědeckovýzkumného týmu.
Odborný zájem zaměřoval B. Klíma od počátku své vědecké dráhy na problematiku raně
středověké archeologie. Velkou pozornost věnoval především velkomoravskému řemeslu
a konkrétně nejvíce velkomoravskému kovářství. Jeho specializace mu umožňovala provádět
nejen rozsáhlé terénní výzkumy velkomoravského centra v Mikulčicích a v jeho zázemí, ale realizovat i speciální výzkumy. Jako jeden z prvních archeologů na Moravě již v r. 1980 navázal
úzkou a plodnou spolupráci s Ústavem materiálového inženýrství FSI VUT v Brně, kde hlavně
s prof. ing. L. Ptáčkem, CSc., realizoval řadu metalografických výzkumů mikulčických
železných nástrojů a zbraní.
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S Mikulčicemi a také se zmíněným mezioborovým výzkumem je spojena jeho kandidátská
práce, v níž se zabýval kovářským řemeslem doby velkomoravské. Úspěšně ji obhájil v roce
1985 a zařadil se tak mezi vědecké pracovníky Archeologického ústavu.
Záhy poté byl v roce 1986 ředitelem AÚ akademikem J. Poulíkem pověřen obnovením a vedením archeologických výzkumů na dlouhodobě opomíjené lokalitě Znojmo-Hradiště, které
v důsledku plánované velkoplošné zástavby hrozil v této době takřka úplný zánik. Znojmo se
doc. Klímovi tak stává vedle Brna a Mikulčic dalším, již třetím domovem. Mikulčice neopustil,
ale nejvíce pracovního času teď trávil na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, kde si pod patronací
SM Karla Boromejského zařídil v hospodářském traktu zdejšího proboštství jednu malou místnost jako ubytovnu a současně pracovnu. Toto místo se stalo základem pro postupně budovanou
větší vědeckovýzkumnou expedici. Odtud také B. Klíma řídil každoroční záchranné výzkumy
na Hradišti a v letech 1987–1990 také obrovský archeologický výzkum části hradního návrší
v okolí znojemské rotundy sv. Kateřiny (přes 500 m2) i výzkumy uvnitř této jedinečné národní
kulturní památky. Výzkum měl podpořit nebo vyvrátit teorie hlásané v té době populárním historikem – amatérem dr. Jaroslavem Zástěrou, který se navzdory názorům odborníků pokoušel
dokázat, že znojemská rotunda má ve skutečnosti velkomoravský původ. Pro své líbivé hypotézy dokázal prostřednictvím regionálního tisku nadchnout vedle široké veřejnosti i řadu
tehdejších lokálních politických činitelů.
Klímou vedený výzkum byl proto napjatě sledován ze všech stran. Důsledně vědecký přístup, který B. Klíma při průzkumu rotundy zásadně uplatňoval, však přesvědčivě ukázal, že neexistuje jediný důkaz, svědčící pro Zástěrova tvrzení. Výsledky výzkumů u rotundy i v samotné rotundě sv. Kateřiny jubilant následně zpracoval a v monografii Znojemská rotunda ve světle
nových výzkumů v roce 1996 publikoval. Tento spis se stal také Klímovou habilitační prací.
Po reorganizaci akademie věd v roce 1993 přechází doc. Klíma zpět na brněnskou univerzitu, opět na katedru historie její Pedagogické fakulty. Spolu s jeho osobou se do lůna univerzity
vrací také archeologický výzkum Znojma-Hradiště. Jubilantovi se podařilo pro katedru historie
získat dekret MK ČR k oprávnění samostatně provádět archeologické výzkumy na velkomoravském hradišti sv. Hypolita a v jeho zázemí. K získání tohoto významného oprávnění přispěla především skutečnost, že se právě na této lokalitě a pod hlavičkou katedry historie PdF
prováděly již v letech 1949–1957 první univerzitní archeologické výzkumy řízené prof. Františkem Kalouskem.
Pro podporu archeologických výzkumů, ochranu památek a rozvoj vzdělávacích a prezentačních aktivit B. Klíma v roce 1993 zakládá Nadaci sv. Hypolita a stává se jejím ředitelem.
V této funkci působí do dnešních dnů. Díky Nadaci, sponzorům a pracovní podpoře studentů se
v průběhu minulých let podařilo vybudovat na Hradišti velkou a dobře vybavenou vědeckovýzkumnou základnu s kvalitním zázemím pro téměř 30 osob, která je již naprosto srovnatelná
s těmi nejznámějšími a velmi dobře slouží potřebám výzkumu i s ním související výuky
vysokoškolských studentů. A to v rámci zapisovaných předmětů archeologická praxe a cvičení
z archeologie. Lze konstatovat, že katedra historie PdF MU spolu s Nadací sv. Hypolita a sponzory významným způsobem napomáhá nejen vlastnímu vědeckému bádání ve Znojmě-Hradišti,
ale také prezentaci výsledků i celé lokality široké veřejnosti. V současné době se přímo v sousedství expedice plánuje v opravované staré stáji proboštství vybudování stálé archeologicko-historické expozice, která je mnoha domácími i zahraničními návštěvníky a turisty na lokalitě zatím postrádána.
Bohuslav Klíma se však ve své činnosti nesoustředil pouze na výzkumnou a pedagogickou
práci, v níž působí i mimo fakultu. Zastává funkci školitele několika doktorandů na FSI VUT,
oponuje doktorské a závěrečné práce na Ústavu antropologie PřF MU, školí posluchače archeo-
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logie Univerzity v Hradci Králové a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních ústavů. Byl
řešitelem řady grantových projektů. Kromě toho se významně zapojil rovněž do organizační
a řídící činnosti na fakultě. V období 1996 až 2000 zastával funkci vedoucího katedry historie PdF
MU a člena vědecké rady fakulty. V tomtéž období se stal národním koordinátorem pro Českou
republiku při řešení velkého mezinárodního projektu Youth and history, na němž se pod vedením
německých a norských kolegů podílelo 29 evropských i mimoevropských národních týmů. Díky
grantovému projektu MŠMT ČR s názvem Mládež a dějiny, který byl zaměřen právě na vyhodnocení tohoto výzkumu historického vědomí adolescentů v ČR, byly zajímavé výsledky srovnávané
v rámci mezinárodního společenství záhy zpracovány a monograficky publikovány. Velmi
úspěšné řešení projektu dokazuje mimo jiné fakt, že výsledky z České republiky, získané týmem
pod vedením B. Klímy, byly ze všech zúčastněných států publikovány jako druhé v pořadí.
Od opětovného nástupu na Pedagogickou fakultu v r. 1993 se docent Klíma nadále vedle
pedagogické činnosti aktivně věnuje především archeologickému bádání ve Znojmě-Hradišti.
Zde dosahuje mimořádných výsledků. V roce 2000 představil na mezinárodní archeologické
konferenci objev pozůstatků prvních dvou velkomoravských kamenných kostelů na Hradišti
(starobylý jednolodní kostel a rotunda). Přestože se někteří z archeologů s Klímovými závěry
plně neztotožňují, podařilo se mu pozvednout tuto lokalitu tam, kam podle jeho názoru vždy
patřila – po bok ostatních, těch nejvýznamnějších velkomoravských center v Pomoraví, jako
jsou Mikulčice či Staré Město. To, že se ve svých předpokladech nemýlil, dokazuje poslední
jedinečný objev rozsáhlého velkomoravského pohřebiště, zachyceného na sklonku roku 2007.
Následující výzkumné sezóny (2008, 2009) přinesly odkryv další části této nekropole (zatím
prozkoumáno jen 246 hrobů s bohatou výbavou) a potvrdily, že pracuje na zcela mimořádné
lokalitě, která ještě zdaleka nevydala všechny své důkazy o svém centrálním významu pro širokou oblast celé jihozápadní Moravy a Dolního Rakouska a také další informace pro doplnění
našich obecných znalostí o nejstarších národních dějinách. Zmíněný poslední objev umožňuje
stanovit hypotézu o jednom z největších velkomoravských kostrových pohřebišť na Moravě.
Závěrem se připojujeme k mnoha dalším gratulantům s přáním především pevného zdraví,
pracovních úspěchů a rodinné pohody. A možná poněkud osobní přání, či prosba: „Mějte
trpělivost nejen se studenty prvního ročníku, neztrácejte humor a věřte, že meč ve ZnojměHradišti najdeme!“
Libor Bílek, Lukáš Kratochvíl
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Lukáš Kratochvíl

Zhodnocení práce archeologického týmu na výzkumu r. 2009 ve Znojmě-Hradišti
Archeologický výzkum velkomoravského mocenského centra ve Znojmě-Hradišti vstoupil
v r. 2009 do své 24 sezóny. Poslední dva roky přinesl překvapivé a jedinečné objevy, na které
jsme čekali od samého začátku výzkumů v r. 1986 a které vzbudily v řadách odborné i laické veřejnosti obrovskou a zcela zaslouženou pozornost. Již v průběhu samotného letního terénního
výzkumu jsme na expedici i přímo na zkoumaných plochách přivítali velkou řadu odborníků,
a to nejen archeologů, ale také historiků, etnologů, antropologů, přírodovědců ad. z naší republiky i ze zahraničí (obr. 1). Radost jsme měli z návštěvy prof. Josepha N. Rostinského a jeho stu-

Obr. 1. Štáb turkménské televize přijel na expedici natáčet dokumentární film o Velké Moravě. S režisérem filmu /vlevo/
rozmlouvají doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., /uprostřed/ a vedoucí výzkumu doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
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dentů z Tokai University v japonském Tokiu, ale také kolegů z dalších vysokoškolských ústavů.
Častými hosty byli naši odborníci z různých institucí: univerzit, ústavů, muzeí a dalších archeologických i historických pracovišť. Vedoucí výzkumu, jeho zástupce i další členové našeho badatelského týmu téměř každý den, ale hlavně o sobotách a nedělích, podrobně představovali výsledky práce stovkám návštěvníků, turistů a zájemců o historii. Ti všichni se dověděli o našich
objevech z řady televizních reportáží a zpráv a jistá zvědavost je dovedla až za námi do Znojma. Příchozím jsme v centru lokality vybudovali první z několika velkoplošných informačních
panelů s českým a německým textem a bohatým obrazovým doprovodem. Obrovský zájem
občanů a jejich pochvalná slova nás všechny velice těšil a také motivoval i povzbuzoval v náročné badatelské práci, která neustále vyžaduje velkou opatrnost, jemnost a pečlivost. Největší pozornost medií i návštěvníků na sebe poutali kolegové, kteří v terénu ze všech více než 90 objevených hrobů odebírali lýtkovou kost pro provedení analýz k zjištění mitochondriální DNA.
Tento ojedinělý výzkum probíhal v r. 2009 jako jediný na Moravě. Kolegové oděni do bílého
ochranného oděvu s respirátorem na ústech, v rukavicích a návlecích na obuvi odebírali vzorky
při dodržování maximálně sterilního prostředí, s vyloučením možnosti kontaminace kosterního
materiálu vlastní DNA (obr. 2). Konečně i samotný antropologický výzkum koster přinesl již
také pozoruhodné výsledky. Přímo v terénu jsme ve dvou případech mohli doložit tuberkulózu
páteře. Především hrob mladé ženy všechny zaujal. Nemoc se u pohřbené projevovala obrovským hrbem a srůstem deformovaných obratlů. Rozpoznali jsme dále také několik zlomenin
(i špatně srostlých), stop po zraněních a také v některých případech rozsáhlé zubní kazy. Další
zajímavý výzkum se vázal na proplavování hlíny ze dna hrobových jam. Na drobných sítech

Obr. 2. Pečlivé odebírání vzorků kostní tkáně ze dvou mělkých dětských hrobů pro analýzy DNA.
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nám vedle ulit malých měkkýšů uvízla zrnéčka nejrůznějších rostlin, vinné révy, obilek, semena květin i plevelů, která se stanou předmětem podrobného studia paleobotaniků. Pro paleozoology máme již připravenou rovněž řadu zajímavých nálezů kostí domácích zvířat, drůbeže
a ptáků, které někdy v kuchařsky upravené podobě, jako doprovodný inventář, vložili pozůstalí
k nohám zemřelého volně, nebo do nádoby. Za zcela ojedinělý úspěch, který současně ilustruje
pečlivou a jemnou práci našich posluchačů, pokládáme objev a vyzvednutí celého slepičího vejce. Skořápek vajec známe z velkomoravských hrobů značné množství. Poměrně často se ukládala do hrobů dětí a měla zde symbolický význam. Celé vejce se však dosud na raně středověkých
výzkumech ještě nepodařilo vyzvednout. To naše je tedy první. Velikostně je poměrně malé a tak
můžeme přímo dokladovat i jistý velikostní nárůst slepičích vajec od doby Velké Moravy k současnosti.
Další slibná spolupráce v oblasti geofyzikálního měření, které před zahájením vlastních
terénních prací prováděli kolegové z FF MU, zatím nepřinesla očekávané výraznější výsledky
(obr. 3). Podařilo se však takto dosud zmapovat jen malou část pohřebiště. Ve výzkumných
měřeních proto v dalších letech hodláme pokračovat.

Obr. 3. Kolegové z FF MU ochotně nabídli pomoc při geofyzikálním měření na velkomoravském pohřebišti.

V roce 2009 jsme se však navíc mohli ve Znojmě kromě objeveného a zkoumaného pohřebiště a několika záchranných výzkumů pochlubit všem návštěvníkům také novým rozšířením
a vybavením vědeckovýzkumné základny Nadačního fondu sv. Hypolita. Již od časných jarních
měsíců jsme se zaměřili na dobudování velké konzervátorské a restaurátorské laboratoře, její
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stavební úpravu a vybavení. Stejně jako v minulých letech jsme opět celou řadu prací dokázali
zvládnout vlastními silami, jen s odbornou pomocí stavební firmy E. Seveldy. Práce jsme ukončili těsně před zahájením výzkumné sezóny, laboratoř vybavili a připravili tak dobré podmínky
konzervátorům z PřF MU. Hodnota vytvořeného díla, kterou jsme si rámcově vyčíslili, představuje bez práce kolegů jen v laboratoři částku přibližně 350 000,- Kč. Finanční prostředky zde do
výstavby investoval výlučně jen Nadační fond sv. Hypolita. Dnes tak můžeme již říci, že naše
vědeckovýzkumná základna provedenými úpravami získala potřebné a dostatečně prostorné laboratorní pracoviště (plocha 78 m2), které výrazně zlepšuje a zkvalitňuje odbornou práci a bude
dobře využíváno i pro potřeby výuky vysokoškolských studentů (obr. 4).

Obr. 4. Účastníci odborné komise si v nově vybudované velké laboratoři archeologické expedice se zájmem prohlíží vystavené nálezy z jednotlivých hrobů velkomoravského pohřebiště. V popředí PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, CSc.,
z AÚ SAV v Nitře, doc. Ing. M. Matejík, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně /vlevo/ a Ing. V. Skoumal ze Znojma.

Po letních prázdninách se tým spolupracovníků začal aktivně věnovat také dalším třem důležitým úkolům. V oblasti výzkumné činnosti jsme se soustředili na zpracování dokumentace
několika starších výzkumů do podoby nálezových zpráv. Dvě z nich jsme také již odevzdali do
archivu nálezových zpráv AÚ AV ČR v Brně a splnili jsme tak svůj závazek za kalendářní rok
2009. V další, již nevědecké oblasti naší činnosti jsme s podporou projektu PdF MU a sponzorským darem ředitelství Lesů České republiky v říjnu 2009 zahájili výstavbu prvního z několika
plánovaných sídlištních objektů, které se na Hradišti stanou součástí budovaného archeoskanzenu (obr. 5). Práci na výstavbě slovanské polozemnice však přerušilo špatné počasí v závěru roku. Hned, jak to bude možné, ale hodláme v práci pokračovat tak, abychom od zahájení letního
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výzkumu v červenci 2010 mohli návštěvníkům představit také první dva rekonstruované velkomoravské objekty. Třetím, značně potřebným úkolem se od poloviny září stala obnova střechy
s výměnou střešní krytiny na budově vědeckovýzkumné expedice. Aby do budovy nezatékalo,
musela být stará, již zcela nevyhovující a popraskaná krytina kompletně vyměněna. Tento úkol
se realizoval postupně při víkendových brigádách a za účasti řady studentů i magistrů (obr. 6).

Obr. 5. Odstraňování kůry pořízy a sekerami z dubových kmenů, které vytvoří stěny budovaných sídlištních objektů.

Závěrem tohoto krátkého úvodu, v němž jsme jen rámcově zrekapitulovali hlavně naše nejdůležitější mimovýzkumové pracovní aktivity lze konstatovat, že rok 2009 přinesl ve ZnojměHradišti nejen nové a bohaté archeologické objevy, ale současně také představoval další úspěšné
období s výraznými stavebními, prezentačními a vědeckovýzkumnými aktivitami, realizovanými na průběžně stále upravované a vybavované základně. Ta již dnes patří mezi velmi slušně
vybavená pracoviště nejen po stránce technické, přístrojové i prostorové, ale také po stránce
kvality zázemí pro ubytování 25 spolupracovníků.
Úspěchy, kterých jsme dosáhli v r. 2009 ve Znojmě-Hradišti ve všech oblastech naší činnosti, by se rozhodně nemohly dostavit bez obětavé a opravdu nezištné spolupráce našich studentů
a magistrů, kteří bez nároků na jakoukoliv odměnu trávili ve Znojmě víkendy a svátky. Na Hradišti se nejčastěji pohybovali v montérkách a s pracovními rukavicemi. Pokud se nevěnovali
archeologii, tak pilně pracovali na expedici či v jejím nejbližším okolí. Vykonali velký kus práce
a patří jim za to obrovský dík. Poděkování samozřejmě patří též všem sponzorům, z nichž jmenujme hlavně PdF MU /úhrada energií, vody a zakoupení mikroskopu/, Městský úřad ve Znojmě
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Obr. 6. Účastníci jedné z víkendových brigád při opravě střechy a výměně krytiny na hlavní budově archeologické
expedice.

/podpora prezentačních aktivit výzkumu/, Krajský úřad Jihomoravského kraje /podpora terénního výzkumu/ a Lesy České republiky /nákup dřeva, rákosu a dalších potřebných materiálů
i nástrojů na realizaci projektu archeologického skanzenu/.
Vlastní vědeckovýzkumné aktivity roku 2009 zhodnotili účastníci mezinárodní archeologické komise přímo na Hradišti. Z jejich jednání byl pořízen přesný zápis, který všichni účastníci schválili. Zápis představuje významný a také závazný dokument, který kriticky hodnotí
a připomínkuje provedené archeologické práce nejen v terénu, ale také při dalším zpracovávání
nálezů hmotné kultury, při dokumentaci a prvotním zpracování. Doporučuje také jak dál ve výzkumu co nejlépe postupovat, čemu ještě více věnovat badatelskou pozornost a jak řešit některé
komplikované úkoly. Je velmi potěšitelné, že členové komise se o našem výzkumu vyjádřili velmi pochvalně a konstatovali, že je prováděn na vysoké profesionální úrovni. Neměli žádné kritické připomínky a jasně doporučili dále pokračovat především ve výzkumu objevené centrální
nekropole.
Vzhledem k významu publikujeme na závěr naší zprávy celý tento přijatý a jednomyslně
schválený dokument v jeho úplném znění. Text jsme doplnili jen dvěma fotografiemi, které velmi dobře dokreslují vlastní vědeckovýzkumnou práci na zatím nejvýznamnějším výzkumu na
Hradišti – na objeveném centrálním velkomoravském pohřebišti (obr. 8, 9).
Bohuslav F. Klíma
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Obr. 7. Účastníci mezinárodní archeologické komise sledují prezentaci vedoucího výzkumu.

Příloha:
Zápis
z hodnotící komise archeologické výzkumné sezóny r. 2009
ve Znojmě-Hradišti
Účastníci: dle prezenční listiny (35+16 osob) /celkem 51 osob/.
Výzkumná sezóna r. 2009 se na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě
řídila, tak jako v minulých letech, základními pravidly zakotvenými v Dekretu MK ČR, opravňujícími PdF MU samostatně provádět archeologické výzkumy, dále z doporučení minulé odborné archeologické komise (16. 9. 2008) a také bohatými praktickými zkušenostmi, získanými
na tomto velmi složitém multikulturním nalezišti v průběhu 23 uplynulých výzkumných sezón.
Byla zahájena dvěma drobnými záchrannými akcemi již v měsíci dubnu a květnu. Nakonec
proběhla na celkem pěti místech rozsáhlého hradiště a jeho předpolí. Hlavní výzkumná sezóna
se uskutečnila až v prázdninovém období a trvala od 5. 7. do 21. 8. 2009. A to jako hlavní školní výzkum, který již našel pevné místo ve studijním programu nejen našich studentů, ale i studentů jiných fakult a vysokých škol. I když výzkumná sezóna byla oficiálně v terénu ukončena
počítáme s tím, že několik dalších drobných šetření provedeme ještě v zářijovém a říjnovém ter-
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mínu, za nejvhodnějších podmínek vlhkosti půdy a tím ideální čitelnosti jednotlivých zásahů do
terénu. Především máme na mysli dokonalé prošetření a místy i jemné dobrání hrobových jam
na pohřebišti a tím došetření všech jejich úprav hlavně ve stěnách.
Vlastní výzkum byl veden doc. B. Klímou za aktivní spolupráce jeho žáků, absolventů a současně studentů rozšiřujícího studia archeologie na FF MU (Mgr. L. Kratochvíla – zástupce vedoucího, Bc. J. Kováčíka, Mgr. M. Svobodové, Bc. P. Bastlové, Mgr. P. Punčocháře, Bc. L. Bílka, Bc. V. Sedlákové a dalších). Na výzkumu úzce spolupracovali další odborníci, vysokoškolští
učitelé, doktorandi a studenti. Lze jmenovat studenty a doktorandy Ústavu experimentální biologie PřF MU (5 antropologů – školící praxe- garant doc. Drozdová), Ústavu antropologie PřF
MU; dále Ústavu chemie PřF MU (2 konzervátoři po celou dobu výzkumu rovněž v rámci školící praxe – garant prof. Příhoda), Mendelovy univerzity – geodeti (garant Ing. Veselý a doc. Ing.
Matějík), Katedry archeologie FF UHK (5 studentů archeologie – školící praxe – garant doc.
Tichý a doc. Kovárník). Dále v oblasti geofyzikálního měření na lokalitě aktivně spolupracovali kolegové z ÚAM FF MU (Mgr. Milo), ve stejném oboru geofyziky také dr. Hašek z firmy
Geopek, v oboru paleobotanika vědeckopedagogický pracovník Západočeské univerzity v Plzni
Mgr. P. Kočár, z Technického muzea v Brně Mgr. Hložek a speciální ošetření vzácného nálezu
provádí technička R. Pelíšková ze stejného pracoviště. Odborná posouzení v oblasti paleobotaniky poskytli pracovníci Mendelovy zemědělské univerzity (doc. Pavloušek – vinná réva), RTG
snímkování provedl Ing. Baláš z FSI VUT v Brně. Připravena je spolupráce s prof. K. Stránským
a Ing. Ptáčkovou ze stejného pracoviště při metalografických analýzách vybraných železných
výkovků. Po převozu kosterního materiálu do Brna na PřF MU provedou stomatologický výzkum MUDr. Šimeček a MUDr. Šabatová. MUDr. Šimeček aktivně spolupracoval při studiu
chrupu obyvatel velkomoravských Mikulčic. Dále bude také na PřF MU proveden parazitologický výzkum (garant doc. Drozdová).
Závěrem úvodu je třeba připomenout, že letošního hlavního prázdninového výzkumu na
Hradišti ve Znojmě se zúčastnilo přes 110 spolupracovníků, kteří stejně jako v předchozích letech pracovali zcela zdarma a letos dokonce nebylo již možno jejich práci odměnit ani zaplacením obědů v hodnotě 50,- Kč. I tyto obědy si spolupracovníci platili sami. Za dobře odvedenou
práci jim proto rozhodně náleží velké poděkování. Významně přispěli ke splnění všech úkolů
záchranných výzkumů i obohacení informací o velkomoravském hradišti sv. Hypolita. Na
archeologické výzkumy Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě jsme dosud, za všechny roky prováděného záchranného výzkumu (24 roků), zatím z fondu na záchranné výzkumy obdrželi podporu jen jednou (v r. 2007). A to částku pouhých 20 000,-Kč (stavba rod. domu manželů Jeřábkových). Všechny potřebné finance stále poskytuje Nadační fond sv. Hypolita, PdF MU a další
sponzoři – Krajský úřad Jihomoravského kraje (podpora výzkumu) a Městský úřad ve Znojmě
(podpora propagace výzkumu).
——————————————————————————————————————
Po zahájení jednání a představení hostů seznámil vedoucí výzkumu přítomné účastníky komise postupně se všemi dosaženými výsledky sezóny 2009. Za použití powerpointové prezentace představil jednotlivé záchranné akce. Na všech místech byl výzkum proveden, ukončen
a budoucí staveniště rodinného domu sonda Herich – (viz níže) bylo již koncem července t. r.
předáno stavebníkům.
1/ Záchranný výzkum „sonda Zezula“
probíhal o několika víkendech v dubnu a květnu 2009 při samém východním okraji hradišťské ostrožny. Vyvolala jej přístavba garáže u rodinného domu manželů Zezulových. Skrývka
proběhla klasickou cestou – ručním oddrnováním a následně prošpachtlováním poměrně mělké-
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ho hlinitého pokryvu skalního skeletu pouze v prostoru budoucí stavby. Výzkumem se podařilo
zachytit část okrajové sídlištní plochy s několika mělkými zásahy a nárožím slovanské (velkomoravské) obytné stavby. Zkoumaný prostor dosahoval rozměru pouhých 3×7 m. a navíc se jeho středem ve směru S–J táhl 40 cm široký výkop vodovodní přípojky, který zasahoval až do
skalního podloží.
Výzkum na tak malé ploše nemohl přinést závažná zjištění. Jen doplnil mozaiku poznání tohoto prostoru Hradiště, skládanou po letech vlastně jen z takových drobných šetření. Z nálezů
lze jmenovat menší kolekci střepů keramiky, zvířecí kosti (prase, pes) a několik drobných
předmětů (přeslen, šídlo).
2/ Záchranný výzkum „sonda statek – kanalizace“
probíhal o víkendech v měsíci květnu a byl vynucen neudržitelnou situací v areálu proboštského statku. Budovy naší expedice jsou dosud, jako dva poslední objekty na celém Hradišti, napojeny jen na kanalizační jímku, která nestačí. Proto bylo třeba provést výkop kanalizace ze statku k ulici Křižovnické, kudy prochází trasa hlavní odpadní stoky. Rýhu o šíři 60 cm zahloubil
až do skalního podloží bagr. A to za asistence archeologů, kteří následně provedli detailní prošetření stěn úzkého výkopu. Pod mocnou vrstvou navážek a srovnávání terénu, navíc také až na
skálu porušeného základy zdi stáje a širokým výkopem pro znojemské centrální vodovodní potrubí /šíře 250 cm/, jsme nad skalním podložím zachytili poměrně slabou šedočernou kulturní
vrstvu a několik porušených, do skály mělce zahloubených objektů (6 objektů). Z nich byly vyzvednuty pouze drobné střepy hlavně velkomoravské keramiky.
3/ Záchranný výzkum „sonda Herich“ – stavba rodinného domu.
představoval hlavní a dosti rozsáhlý výzkum na ploše 13×25 m (325 m2) v areálu opevněného předhradí. Měl se uskutečnit již v loňském roce (2008), ale stavebníkovi se nepodařilo včas
si vyřídit všechna potřebná povolení a následně ani neodstranil stojící staré stavení s hospodářskými objekty. Asanace proběhla až v jarních měsících t.r. a poté jsme na volné ploše mohli
ihned přistoupit k přípravě záchranného výzkumu, který probíhal v červenci a 1.8. byla parcela
předána stavebníkovi. Terénní situace zde byla velmi špatná. Skrývku mělkého hlinitého pokryvu skalního podloží jsme provedli ručně. V severní polovině kryla skálu pouze slabá hlinitá
a dokonale promíchaná /převrácená/ vrstva o mocnosti 5–40 cm. Novověký materiál se běžně
objevoval až na podložní skále. Přesto jsme dokázali na ploše zachytit porušený a do skály
20–30 cm zasekaný velkomoravský dům se zbytky kamenné pece v sz. rohu, dále drobné pozůstatky obytného novověkého stavení, postaveného před r. 1850. K němu patřil i ve skále zasekaný sklípek. Nejvýraznější stopy však náležely poslednímu /asanovanému/ stavení, vybudovanému těsně po r. 1850.
4/ Záchranný výzkum „sonda statek – stáj /expozice/“
V souvislosti se stavebními aktivitami Nadačního fondu sv. Hypolita a s dlouhodobým záměrem vybudovat ve vyhořelé a znovu postupně opravované stáji trvalou archeologickou expozici
jsme v červenci přistoupili k sondážnímu řezu pod podlahou této stojící stáje. Místo se nalézá na
rozhraní vnitřního velkomoravského hradu a opevněného předhradí a kryje se s linií pravěké,
velkomoravské a následně také dnes ještě místy stojící renesanční fortifikace (hradby). Provedený řez upřesnil informace o konstrukci pravěkého valu i jeho využití a úpravě v době 9. století. S tímto výzkumem byli následně účastníci komise seznámeni přímo v terénu.
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Obr. 8. Celkový pohled na východní část rozsáhlé staroslovanské nekropole. Spolupracující studenti hlavně katedry historie PdF MU preparují a dokumentují nálezovou situaci na ploše s přibližně sto odkrytými hrobovými celky.

5/ Záchranný a předstihový výzkum na velkomoravském pohřebišti
probíhal ve dvou samostatných akcích. Nejprve ještě v jarních měsících v těsném jižním sousedství novostavby manželů Šobových. A to na okraji terasy, kde majitelé připravují stavbu
ohradní kamenné zídky. Stavebník ochotně povolil archeologům provést nejprve drobné zjišťovací sondážní řezy, vedené kolmo k novostavbě. Ty zachytily hrobové celky, které byly následně
odkryty, prošetřeny a zdokumentovány. Řidší skladba kostrových hrobů (17 hrobů) zde však již
dokládá blížící se východní okraj této velké nekropole. Po provedeném prvním výzkumu jsme
byli stavebníkem JUDr. Šobou přímo vyzváni k tomu, abychom navázali na loňské práce a pokračovali dále západním směrem v terénním výzkumu objeveného pohřebiště. Jeho žádost vycházela z ochoty nejen pomoci archeologickému výzkumu dlouho hledaného pohřebiště, ale především z úvahy o tom, že čím dříve budou mít jeho dlouhou parcelu archeologové prošetřenou,
tím dříve si bude moci definitivně upravit svoji zahradu a potom již archeology na svůj pozemek nepustí. Tato filosofie majitele parcely nám plně vyhovuje a odpovídá také plánovaným
představám dalšího výzkumu, které se váží na zjištění rozsahu objevené nekropole ve směru
Z–V.
S výsledky zde provedeného výzkumu byli účastníci komise podrobně seznámeni. Prohlédli si malou výstavku nálezů v kulturním domě, ukázek všech forem dokumentace, situaci na
skryté ploše přímo v terénu a výstavku právě konzervačně ošetřovaných nálezů v laboratoři.
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Obr. 9. Bc. Věra Sedláková preparuje jeden z kostrových hrobů.

Členové komise konstatují:
– že všechny provedené výzkumy a šetření byly uskutečněny standardními metodami na vysoké profesionální úrovni a naprosto splnily svůj cíl i očekávání;
– do výzkumu se aktivně a velmi ochotně zapojila řada odborníků z různých pracovišť. Byla
tak navázána úzká interdisciplinární spolupráce, která bude dále pokračovat, rozhodně záhy
poskytne řadu hodnotných poznatků a doplní naše vědomosti o různých stránkách života našich předků na Velké Moravě i jejich hmotné kultuře.
– Členové komise vyzdvihli finanční nenáročnost výzkumů, které jsou optimálně propojeny
s výukovým procesem na vysoké škole a také velmi dobré, efektivní hospodaření s prostředky. Při jakékoliv jiné organizační formě by tak náročné výzkumy, jaké jsou archeologickým týmem prováděny na Hradišti sv. Hypolita, představovaly pro oprávněnou organizaci obrovskou finanční zátěž. /letošní sezóna přibližně 450 000,- Kč/
– za zabezpečení výzkumů vyslovili velký dík zástupcům NF sv. Hypolita, za podporu výzkumu poděkování vedení PdF MU, sponzorům – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Městský
úřad ve Znojmě, a všem spolupracujícím studentům, magistrům i odborníkům za velmi dobře odvedenou práci v terénu i při prvotním zpracování a ošetření nálezů v nově vybudované
a vybavené laboratoři.
– Pochvalně se členové komise vyjádřili také o všech formách prezentačních aktivit, k nimž
v posledních týdnech přibyly i budované a vkusně upravené paravány.
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Členové komise doporučují:
– pokračovat ve všech záchranných výzkumech a předstihových akcích a tak dále dobře zabezpečovat archeologickou ochranu i dohled nad kulturním dědictvím na lokalitě a v jejím
zázemí;
– pokračovat ve výzkumu pohřebiště především v místech ohrožených stavební činností a také
dále západním směrem s cílem zjistit jeho rozsah;
– dále rozvíjet interdisciplinární spolupráci s domácími i zahraničními odborníky;
– výsledky výzkumů na Hradišti postupně zpracovávat nejen do podoby nálezových zpráv, ale
i dalších publikačních výstupů.
(Katalog velkomoravského pohřebiště za r. 2008 je již připravován a jeho základní podoba
/zatím o rozsahu 70 stran/ byla k dispozici pro nahlédnutí).
Ve Znojmě-Hradišti, září 2009

Bohuslav Klíma

Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu
Moravské zemské muzeum v Brně pořádalo v průběhu roku 2009 ve spolupráci s katedrou
historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity již čtvrtý přednáškový cyklus.1 Po úspěšných předchozích, tematicky na sebe navazujících cyklech k dějinám církevních řádů v českých
zemích ve středověku, v barokní době a v 19. a 20. století byl tentokrát cyklus zaměřen na další
důležité téma církevních dějin – poutnictví v českých zemích, zasazené do evropských souvislostí. Pro přednáškový cyklus se podařilo sehnat většinu odborníků, kteří se ve své práci zaměřují právě na dějiny poutních míst. Díky množství přednášejících se cyklus neodehrával pouze v průběhu jara, jak byl původně koncipován, ale měl ještě navazující podzimní část. Zahajovací přednášku proslovil hlavní organizátor cyklu Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. z katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Byla věnována problematice barokního poutnictví na
Moravě. Další důležité téma, architekturu poutních míst, její specifika a proměny v průběhu staletí přiblížil kunsthistorik PhDr. Aleš Filip, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Navázat měla přednáška zřejmě nejznámějšího odborníka na problematiku poutnictví, prof.
PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. z Univerzity Karlovy, ta však byla nejprve odložena a nakonec zrušena. Další přednášející z brněnské Filozofické fakulty, Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., se jako
znalec náboženských bratrstev v přednášce věnoval podílu těchto korporací na poutnickém provozu v období baroka, přičemž se soustředil na moravské území. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
jako první naplnil záměr, aby problematika poutnictví nezůstala uzavřena pouze v českém prostředí. Jeho přednáška nesla název České pouti do Itálie. Vzhledem k tomu, že přednáškový
cyklus nebyl chronologicky omezen pouze na barokní dobu, která byla „zlatým věkem“ poutí,
bylo nutné posluchačům nabídnout také představu o středověkém poutnictví. Tohoto úkolu se
ujal Mgr. Jan Hrdina, působící v Archivu hlavního města Prahy, který přednášel
o českých poutnících v Říši na sklonku středověku. Poměrně netradiční, ale zajímavé téma si vybral Mgr. Dušan Foltýn z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který je zároveň pracovníkem Centra medievistických studií. Svoji přednášku, zaměřenou na genezi poutních legend,
1

Předchozí spolupráci katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Moravského zemského muzea
v Brně autor podrobněji přiblížil na stránkách Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada
společenských věd, č. 20 na straně 187 a n. a v č. 22 na straně 228 a n.
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konkretizoval na příkladě českých Chorušic a moravských Žarošic. Mnohá poutní místa jsou
spjata s působením církevního řádu. K nejvíce činným náleželi jezuité a také žebravé řády. Působení jezuitů na nejslavnějších poutních místech českých zemí měla přiblížit PhDr. Markéta
Holubová, Ph.D. z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Z důvodu nemoci ji však musel zastoupit hlavní organizátor přednáškového cyklu. Mgr. Martin Elbel, Ph.D.
z Univerzity Palackého se ve své přednášce věnoval poutní praxi a jejímu místu v působení řádu
františkánů. Mariánská poutní místa jižních Čech a především jejich typologii představili ve své
společné přednášce odborníci z Památkového ústavu jižních Čech PhDr. Zdeňka Prokopová
a Mgr. Martin Gaži. Při výběru témat pro přednáškový cyklus byl ze strany pořadatelů zájem,
aby měli posluchači možnost komparace vývoje a specifik poutnictví v zemích Koruny české.
Příspěvkem k tomuto srovnání byla jistě také přednáška PhDr. Marie Schenkové, CSc., ze Slezského muzea v Opavě, která se ve své přednášce zaměřila na poutní místa ve Slezsku. Jarní část
uzavřela přednáška doc. PhDr. Marie Mackové, Ph.D., nazvaná Středoevropské poutnictví v 19.
století. Podzimní završení přednáškového cyklu zahájila Mgr. Veronika Čapská, Ph.D., z Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě, která se ve svém vystoupení vrátila ke spojení
působení církevního řádu a poutní tradice v přednášce Řád servitů a barokní poutní krajina
Evropy. Nezůstalo opomenuto ani téma votivních darů. O jejich spojení s poutní tradicí přednášela PhDr. Hana Dvořáková z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.
Přednáškový cyklus uzavřel doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie
věd České republiky v Praze, který se zaměřil na téma Poutní tradice a mariánská úcta v českých
zemích ve 20. století. Přednáškový cyklus se ve své jarní i podzimní části těšil poměrně slušnému zájmu posluchačů, kteří kladně hodnotili nejen odbornou erudici přednášejících, ale také to,
že prakticky všechny přednášky byly doplněny bohatým obrazovým materiálem. Po vlastní
přednášce zbýval čas také na dotazy posluchačů. Po skončení jarní části cyklu měli zájemci možnost upevnit si získané vědomosti prostřednictvím praktického poznání. Jiří Mihola a Aleš
Filip připravili a vedli exkurzi po vybraných poutních místech východní a jihovýchodní Moravy. V rámci bohatého programu účastníci navštívili např. Koryčany, Velehrad, Strážnici, ale také
nejdůležitější poutní místo Slovenska – Šaštín-Stráže. Vzhledem k zájmu posluchačů se rozhodlo Moravské zemské muzeum završit úspěšný přednáškový cyklus vydáním publikace. Ponese název Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském
kontextu. Kromě textů, které budou rozšířenými či modifikovanými verzemi proslovených
příspěvků, bude publikace významně bohatší také o několik příspěvků z pera renomovaných autorů, kteří se na přednáškách podílet z nějakého důvodu nemohli. Především se jedná o profesora Jana Royta a jeho téma Barokní pouť v Čechách, dr. Holubovou, dr. Večerkovou
z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, která dodala příspěvek Oslavy
cyrilometodějského milénia na Moravě (1863) a jejich odraz v lidových vrstvách a Mgr. Petra
Tesaře ze Slezského archivu v Opavě, který přispěl článkem Moravské poutní místo Slezanů:
Kaple Nejsvětějšího Spasitele u Dolních Životic.
Jiří Mihola
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Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), obor historie 2006–20101
Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných
problémů v 18 vědních oborech. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy
(výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů. Soutěž probíhá zpravidla ve
třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Vyhlašovatelem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a garantem Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Jedním ze soutěžních
oborů je také historie. Předsedou čtyřčlenné komise, která posuzuje úroveň předložených prací
i kvalitu obhajoby jednotlivých autorů, je od roku 2005 prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (v letech 2001–2004 byl členem komise), vedoucí katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity. V komisi dále jako členové zasedají (v nezměněném složení od roku 2001) Mgr.
Jiří Mihola, Ph.D., ze stejné katedry, PhDr. Eliška Kunstová zastupující Asociaci učitelů dějepisu (ASUD – jeden ze soutěžících, nemusí se jednat o vítěze, získává zvláštní cenu této asociace) a PhDr. Jiří Kalferst z Východočeského muzea. Středoškolská odborná činnost má svůj počátek v roce 1978. Předtím na středních školách v celém Československu existovalo několik
různých odborných soutěží, například na gymnáziích v České republice soutěž samostatných
prací s přírodovědným a ekologickým zaměřením Natura Semper Viva a na středních průmyslových školách odborné tematické technické konference (například na strojních průmyslovkách
ve čtyřech tematických okruzích). Ministerstvem školství byly v roce 1978 tyto soutěže začleněny do nově vzniklé federální soutěže s názvem Středoškolská odborná činnost. Technickopřírodovědná a společenskovědní činnost byla rozvíjena v úzké součinnosti se školou a dalšími
institucemi a přispívala k prohlubování vědomostí a zvyšování zájmu žáků o studovaný obor,
orientovala je ke studiu na vysokých školách a napomáhala k prohlubování spojení školy se společenskou praxí. Tato činnost byla vyvíjena v technicko-přírodovědných a společenskovědních
kroužcích ve školách. Završením aktivity kroužků byly soutěže, v nichž jednotlivci i kolektivy
obhajovali výsledky své práce. Mnohé se od začátků SOČ změnilo, „sočka“ však stále navazuje na výchovně-vzdělávací systém středních škol.2 Počínaje rokem 2009 má k popularizaci
soutěže, ale například i ke shánění sponzorů, napomoci elektronický občasník SOČkař, na jehož
stránkách mohou publikovat organizátoři, porotci i studenti, kteří se klání zúčastňují.3
Úroveň prací, které postupují do celostátního kola, je různá. Odvíjí se mimo jiné od konkurence na nižších úrovních soutěže. Vítězné a různými zvláštními cenami ohodnocené práce
mívají úroveň srovnatelnou s diplomovými pracemi na vysokých školách a v některých případech se dočkaly publikování.4 Jsou to často práce rozsáhlé, původní a úžeji chronologicky i tematicky vymezené. Také obhajoba nejúspěšnějších mívá velmi slušnou odbornou i rétorickou
úroveň. V současnosti je téměř samozřejmou součastí vystoupení soutěžícího využití powerpointové prezentace. Nelehkou roli porotců znesnadňují některé velmi úzce zaměřené práce
1

2
3
4

Zpráva navazuje na předchozí pojednání o celostátním kole SOČ a výsledcích v oboru historie v letech 2001–2005,
kterou autor zveřejnil ve Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společenských věd,
č. 21, Brno 2006, s. 144.
K historii SOČ jsou podrobnější informace, včetně kompletních výsledků, dostupné na http://www.soc.cz/historiesoc0.
Srovnej: http://www.soc.cz/sockar-1-2009/2995444/1-09.pdf.
Např. práce Filipa Plašila, který v následujících letech publikoval i další regionální práce zaměřené na církevní dějiny a správu nebo práce Šárky Navrátilové, která bude ve zkrácené verzi pod názvem Německý dům v Brně publikována v rámci připravované monografie Brno v proměnách staletí.
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nebo práce na pomezí několika vědních oborů. Naopak některá v podstatě historická témata jsou
organizátory občas zařazena do jiných oborů, např. Filozofie a politologie nebo do oboru Teorie
kultury, umění a umělecké tvorby. Nejblíže historii má však většinou take bohatý doprovodný
program, v jehož rámci porotci i studenti navštíví nejvýznamnější pamětihodnosti pořadatelského města a jeho okolí. Na závěr připojuji seznam vítězných prací oboru historie v letech
2006–2010, na jejichž volbě se významně podíleli zástupci katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Některé práce, počínaje ročníkem 27 (záleží na svolení autora), jsou
přístupné ke stažení.5

Hodnotící porota oboru historie v celostátním kole SOČ. Zleva: Jiří Mihola, Eliška Kunstová, Jaroslav Vaculík (předseda), Jiří Kalferst.

2006 (28. ročník) – Karlovy Vary:
1. Ondřej Srba (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Kapitoly z dunhuangologie (+ cena
ASUD)
2. Kamil Gregor (Gymnázium Žďár na Sázavou): Židé v politickém okrese Nové Město na Moravě v letech 1938–1942
3. Barbora Majerová (Gymnázium Arabská, Praha): František Petr Kien – osobnost a dílo

5

http://soc.nidm.cz/archiv.
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2007 (29. ročník) – Prostějov:
1. Filip Plašil (Gymnázium Jihlava): Kapitoly z historie polenské církevní správy (+ cena
ASUD)
2. Vít Hinčica (Jazykové gymnázium P. Tigrida, Ostrava-Poruba): Pionýrská dráha v Ostravě
3. Jaroslav Vítek (Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice): Domažlické kostelní zvony – historie
a současnost
2008 (30. ročník) – Varnsdorf:
1. Jiří Honzl (Gymnázium Jihlava): JUDr. Matěj Netval
2. Marie Pechancová (Gymnázium Zlín): Ploština – její skuteční i neskuteční hrdinové
3. Jan Pařez (Gymnázium Jana Palacha, Praha): Po stopách tří zaniklých skláren v Novohradských horách (+ cena ASUD)
2009 (31. ročník) – Dvůr Králové nad Labem:
1. David Franta (Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy): Ztracený obrozenec Josef Franta Šumavský (1796–1857) (+ cena hejtmana královohradeckého kraje)
2. Anna Simbartlová (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec): Jan Waldauf a Sokol
3. Hana Gabrielová (Gymnázium Strakonice ): Historie vodního mlýna v Hoslovicích aneb co
voda přinesla a čas vzal
Cena ASUD: Lukáš Malý (Gymnázium Dvůr Králové n. L.): Osudy lidí zařazených do Pomocných technických praporů
2010 (32. ročník) – Chrudim:
1. Šárka Navrátilová (Gymnázium Vyškov): Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti
(+ cena ASUD)
2. Ladislav Futtera (Gymnázium dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav): 140 let vlečkové dopravy
do cukrovaru Dobrovice (1870–2010)
3. Václav Vích – Jakub Šustek – Miroslav Krejčík (Gymnázium Václava Hlavatého, Louny):
Poválečná situace v Postoloprtech (1945–1947)
Jiří Mihola
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd č. 24
ANOTACE
HAJŠMAN, Jan–ŘEZÁČ, Milan–SOKOL, Petr–TRNKA, Robert. Příručka amatérského
archeologa aneb do mrtvých se nekope. Praha: Libri 2009. 246 s.
S vydáním této knihy přichází na pulty knihkupectví titul, který zcela určitě vyplní mezeru
mezi ryze odbornými a naopak velmi mírně řečeno „dobrodružnými“ náhledy na práci archeologů. Jistě také může přispět, což je dle autorů jedním z jejich cílů, ke sblížení dvou táborů
reprezentovaných na jedné straně profesionálními archeology a na straně druhé laické veřejnosti, chápající někdy práci archeologů jen jako záměrné zdržování stavebních prací. Pravdivost
předchozím větám dodává také to, že pouze jeden ze čtyř autorů je profesionálním archeologem.
Autoři se v úvodní části knihy snaží vypořádat s pojmem „amatérský archeolog“. I když pro
většinu profesionálních archeologů mohou být amatéři spíše těmi, kteří i když v dobré víře pomoci vědě a novým poznatkům, svým přístupem spíše nálezové situace nenahraditelně ničí. Kniha proto poskytuje přehledný výčet metod, kterými může každý nadšenec přispět k doplnění informací k méně či více známým archeologickým lokalitám. Při jejich dodržení se zákonitě
amatérský nadšenec stává neocenitelným pomocníkem archeologa, který má v případě nutnosti
provést na amatérem sledované lokalitě výzkum, ulehčenou pozici.
V podkapitole věnující se využívání moderních přístrojů v archeologii, autoři hodnotí
možnosti technických novinek a zejména pak detektoru kovů, který je dnes mezi amatérskými
hledači značně rozšířen. Hranice mezi legitimním používáním tohoto přístroje na archeologickém výzkumu a záměrným drancováním lokalit ziskuchtivými jedinci je zřejmá. Ideální by dle
autorů byla spolupráce všech, tedy jak profesionálů, tak i laiků. Na tomto místě bych si však
neodpustil připomenout, že pouhé konstatování stavu, jakého si povzdechu nad drancováním
archeologických nalezišť, je mírně alibistické. Archeologická obec měla celá dvě desetiletí na
to, aby se pokusila návrhy změn zákona, vzniklou situaci řešit ve prospěch ochrany památek.
Bohužel se tak zatím nestalo…
V následných oddílech kniha nastiňuje jak nejlépe navázat komunikaci s institucí (muzeem,
archeologickým pracovištěm) tak, aby případná spolupráce s profesionály byla ku prospěchu
věci. Naznačuje také možná rizika související se stavební, nebo zemědělskou činností, tedy
takovou, při níž dochází k porušování archeologických situací. Poslední třetina knihy je věnována stručnému přehledu historických období, od paleolitu až do novověku. Přesto, že jde o nástin
stručný, pro tento typ publikace je dostačující. Kladně lze hodnotit kresebné i obrazové přílohy,
které čtenáři umožňují představit si v textu popisované pozůstatky lidské činnosti dávných časů
a také terminologický slovníček vysvětlující laikům nejzákladnější odborné pojmy.
Celkový dojem, kterým kniha působí na čtenáře je veskrze kladný. V každé kapitole autoři
text odlehčují „příhodami ze života“. Autoři knihu doporučují zejména všem zájemcům o možné
studium archeologie a příbuzných oborů, ale také profesionálům, jako jsou zaměstnanci státních
úřadů (především stavebních), lesníkům i zemědělcům. Vlastní zkušenost mi umožňuje konstatovat, že kniha může být přínosem i pro vysokoškolské studenty, neboť jim velmi usnadní orientaci ve studiu pravěku a rané doby dějinné a otevírá cestu ke studiu odborné literatury.
Lukáš Kratochvíl
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CHLÍBEC, Jan–ČERNUŠÁK, Tomáš. Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory. Praha: Artefactum, 2008. 180 s.
Velký zájem o osobnost dominikána Girolama Savonaroly před několika lety souvisel
s pětistým výročím jeho kruté smrti, kdy se dokonce hovořilo i o jeho svatořečení. V českém
jazyce u této příležitosti byla vydána publikace Útěcha mého putování, raný Savonarolův spis,
který je obhajobou křesťanství ve formě dialogu mezi duchem a duší člověka a Poslední meditace nad žalmem Miserere, završující autorův život. Edicím oběma děl byl předřazen stručný
Savonarolův životopis sepsaný Tomášem Černušákem. Několik let poté mají zájemci o tvůrce
Boží říše a přísného mravokárce možnost znovu nahlédnout do renesanční Florencie v druhé
polovině 15. století, tentokrát v práci, na které se kromě výše zmíněného znalce dějin dominikánského řádu podílel znalec dějin umění Jan Chlíbec. První část publikace je věnována Savonarolově životu a působení. Ve srovnání s předchozí publikací Černušák nabízí podstatně rozšířený,
přepracovaný a velmi přehledně strukturovaný text, který poskytuje plastický a nezaujatý obraz
florentského kazatele a posléze i převora dominikánského kláštera San Marco, nacházejícího se
v centru kolébky renesance. Čtivý text je proložen několika exkursy, v nichž autor dotváří tématické pozadí, před nímž se Savonarolův příběh odehrává. Vzhledem k tomu, že Savonarolova činnost nezůstala ani zdaleka ohraničena zdmi kláštera, spíše naopak, je velice významný pohled na
jeho politickou teorii. Tu ostatně tento dominikán předložil ve svém díle Traktát o moci a vládě
v městě Florencii, v němž odmítá tyranii a naopak jako nejlepší shledává vládu občanskou, civilní a demokratickou. Ve srovnání s předchozími většinou zkratkovitými pohledy na jeho působení,
zde Černušák netají určité překvapení nad tím, že spis neobsahuje v podstatě žádné náznaky
teokracie, za kterou bývá Savonarolova epizodická vláda nad Florencií označována. Známé
pasáže o „pálení marností“ či Girolamově střetu s papežem Alexandrem VI. doplňuje méně
známá, bohužel pouze stručná sonda do Savonarolových kázání. Tragický konec dominikánského
reformátora a jeho dvou spolubratří na hranici na Piazza della Signoria v samém centru Florencie zajímavě doplňuje často opomíjená podkapitola věnovaná jeho vlivu po smrti.
Druhá, rozsáhlejší část knihy je zaměřena na estetické názory Girolama Savonaroly. Logickým
vstupem do této problematiky je pojednání o dominikánově pojetí krásy a jeho názorech na
umělecké dílo. Bez zajímavosti jistě není Chlíbcem zmíněná skutečnost, že názory soudobých
kazatelů, mezi nimi i Savonarolových, akceptovali a ve svém díle často reflektovali mnozí vynikající autoři, mezi nimi také Michalangelo. Dominikánově kazatelskému stylu je později věnovaná
samostatná podkapitola. Obšírněji Chlíbec nechává nahlédnout do florentské malby v době Savonarolova působení. Za cenný považuji pohled kunsthistorika na dvojí „pálení marností“. To se odehrávalo na osmiboké pyramidě vysoké až patnáct metrů, přičemž sedm stupňů dřevěné konstrukce
pyramidy symbolizovalo sedm smrtelných hříchů. Účastníci akce byli přísným hierarchickým
uspořádáním předmětů podle jejich škodlivosti náležitě poučeni. Poněkud překvapivě v kontextu
Savonarolova neštastného konce zde opět vyznívá autorova citace Guicciardiniho florenstké kroniky, dokončené roku 1509, v níž je dominikánovo počínání vylíčeno pozitivně, s určitou nostalgií a dokonce spojováno s novým časem obrody. V závěrečných dvou podkapitolách je vysvětlena popularita Girolama Savonaroly v českém prostředí pozdního středověku a raného novověku
a vztah mezi Savonarolou, respektive mezi jeho florentským programem a českou reformací. Obojí spojoval týž cíl – uskutečnění celospolečenské nápravy, v nichž byla zahrnuta představa
obrozené církve mající svůj vzor v ideálu raného křesťanství. Prostředí a dobu, v němž Girolamo
Savonarola žil a působil, přibližují kvalitní reprodukce vybraných soudobých děl a dřevořezů.
V obrazovém doprovodu nechybí ani Poprava Savonaroly, připsaná Francescu Rossellimu, jejíž
originál můžeme, stejně jako Savonarolův, portrét obdivovat ve florentském Muzeu S. Marco.
Jiří Mihola
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KÓNYA, Peter. Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja
Ottlyka. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 367 s.
V poslední době se věnuje velká pozornost významným osobnostem a jejich příběhu
v dějinách na základě využití sdílnosti pramenů osobní povahy, především autobiografických
pamětí. Tyto prameny zachycující dobové mentality i každodenní praxi, byly dosud využívány
jen ojediněle. Přitom je nesporné, že osobní prameny reflektují každodenní realitu bezprostředně a konkrétněji než pojednání o politických a vojenských událostech či ekonomických trendech.
Juraj Ottlyk (1656–1730), slovenský zeman z Trenčanské stolice, účastník bojů s Turky
a protihabsburských povstání, císařský plukovník, Rákócziho generál a ekonom, měl aktivní
podíl na osudových událostech své doby, které zasáhly životy obyvatel a rozhodly o dalších
vývojových trendech. Hluboké stavovské a náboženské vědomí bylo Ottlykovi posilou, aby
pokračoval v boji za svobodu vyznání a práva evangelíků, když po porážce povstání Františka
II. Rákócziho ustoupil z politického života. Po dlouhém zápase s trenčanským katolickým
farářem a úředníky stolice získal souhlas císaře Karla VI., aby v areálu zámku v Horních
Ozorovcích roku 1725 zřídil evangelický kostel, v jehož kryptě byl roku 1730 pohřben. Již
v roce 1711, po návratu do rodného zámku, Ottlyk sepsal vlastní životopis. Kromě vylíčení
vlastní kurucké minulosti je spolehlivým dobovým dokumentem.
Pozoruhodnému životu a dílu Juraje Ottlyka se zatím nedostalo odborného kritického zhodnocení. Stručné zmínky maďarských a slovenských historiků od poloviny 19. století oscilovaly
od jednostranného odsouzení po nekritické heroizování.
Záslužný badatelský počin Petra Kónyi, věhlasného znalce slovenských a evropských dějin
raného novověku, je aktuálním postižením osobnosti Juraje Ottlyka a jeho doby. Syntetické
propojení kritického studia Ottlykových memoárů s výsledky systematické vědecké práce obohatilo a oživilo poznatky každodennosti bouřlivé doby o osobní prožitky a reflexe událostí.
Slovenský zeman Juraj Ottlyk kromě úspěšné vojenské a ekonomicko-správní kariéry se
totiž účastnil nejvýznamnějších politických dobových událostí, stavovského zemského sněmu
roku 1687 i tří kuruckých sněmů, za Prešovského krvavého soudu byl vězněn a unikl popravě.
Jeho celoživotní úsilí o svobodu náboženského vyznání a ochranu evangelické církve pokračovalo i po szatmárském míru za rekatolizačního tlaku, kdy legálně zřídil na svém panství evangelický kostel pro nový církevní sbor. V bouřlivých peripetiích svého života neopomíjel pečovat o rodinu a úspěšně hospodařit na rodovém panství.
V osobnosti Juraje Ottlyka autor našel svého hrdinu, v jehož životních peripetiích výstižně
postihl charakter doby a konkretizoval proměny mentalit a postojů. Moderně koncipovaná
odborná monografie o pohnutých osudech kuruckého generála Juraje Ottlyka podnětně prohlubila dosavadní badatelské úsilí Petra Kónyi v této problematice. Poutavé postižení osobnosti Juraje Ottlyka a jeho boj za svobodu přesvědčení současně obohacuje slovenské národní dějiny
o příklad hodný následování zejména pro mladou generaci.
Marie Marečková

JAVOR, Martin. Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí.
Prešov: Vydavateĺstvo Prešovskej univerzity, 2009. 177 s.
V rámci aktuálního výzkumu problematiky raného novověku monografie Martina Javora
prokázala, že hnutí svobodných zednářů jako součást dobových modernizačních procesů
ovlivnilo proměny mentalit a kultivování společenské solidarity v každodenním životě. Práci
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charakterizuje komplexní využití dostupné pramenné základny Moravského zemského archivu
v Brně, ústředních archivů v Praze, ve Vídni, v Budapešti, slovenských archivů, dobových periodik a poznatků slovenské i zahraniční historiografie. Rozbor organizační struktury zednářského
hnutí umožnil jeho začlenění do širšího evropského kontextu a zároveň postižení jeho specifik.
Vzhledem k soustavnému zájmu rakouské historiografie o tuto problematiku, výzkum se systematicky zaměřil na vývoj zednářského hnutí od počátků v polovině 18. století po jeho zákaz
v roce 1795 v Čechách, na Moravě a v Uhrách.
Kromě interpretace původního pramenného materiálu, komplikované tajným charakterem
hnutí, Martin Javor řešil i základní klasifikační a typologické problémy. Sledoval zejména
funkci hnutí při šíření osvícenských myšlenek a při organizování charitativních, vědeckých
a edičních aktivit a eliminoval jeho spiklenecké a protistátní působení v souvislosti s Velkou
francouzskou revolucí. Prokázal, že svobodní zednáři v rakouské monarchii se bezprostředně
podíleli na státní správě a preferovali osvícenský absolutismus, sociální solidaritu a náboženskou toleranci.
Stranou badatelského zájmu Martina Javora nezůstaly ani proměny sociální struktury členů
lóží v jednotlivých zemích, podíl neprivilegovaných občanských vrstev inteligence, podnikatelů,
úředníků, důstojníků a duchovních. Zatímco v Čechách a na Moravě se zednářské lóže koncentrovaly v metropolích Brně a Praze (kromě specifické klatovské lóže Sincerité, při níž se spontánně vytvořila nepřípustná dámská lóže manželek členů, doložená koncem osmdesátých let 18.
století), v prostředí slovenských měst zřejmě pod vlivem rostoucího usídlování šlechty se zednářské lóže uplatnily ve větší míře, neboť působily v Prešově, v Bratislavě, v Košicích, v Banské Štiavnici, v Banské Bystrici, popřípadě ve Spišské Sobotě.
Martin Javor konkrétně osvětlil význam Prešova jako prvního centra zednářského hnutí
v Uhrách, neboť prešovská lóže Zum tugendhaften Reisenden (U ctnostného poutníka) byla založena 24. června 1769 za účasti polských šlechtických emigrantů. Na ni roku 1784 navázala
lóže Zum schlafenden Löwen (U spícího lva), orientovaná na Pešť.
Průkopnická monografie o zednářském hnutí v Čechách, na Moravě a v Uhrách v 18. století
na pozadí středoevropského vývoje je cenným přínosem pro badatele orientující se na postižení
vlivů morálních, náboženských a kulturních trendů a jejich reflexe v procesu formování
demokratické občanské společnosti i proměn každodennosti jednotlivých sociálních vrstev.
Marie Marečková

ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Zelów. Česká exulantská obec v Polsku. Praha: Kalich, 2010. 433 s.
Před více než 200 lety vznikla druhotnou emigrací z Pruského Slezska česká exulantská obec
Zelov na území tehdejší provincie Jižní Prusy, která byla součástí pruského záboru Polska.
Zatímco dosavadní české exulantské kolonie v Dolním i Horním Slezsku se nacházely
v německém protestantské prostředí, zelovští Češi se octli v polském katolickém milieu. Krátce
po svém založení (1803) byl Zelov v důsledku napoleonských válek přičleněn k polskému
Varšavskému velkoknížectví a po vídeňském kongresu k Polskému království, které bylo v personální unii s Ruskem. Původní úřední německý jazyk byl nahrazen nejprve polštinou, později
polštinou a ruštinou. Za první světové války připadl Zelov do rakousko-uherské okupační zóny
a po válce se stal součástí samostatného Polska. Za druhé světové války byl přičleněn k Wartské
župě Velkoněmecké říše, aby se po válce vrátil k obnovenému Polsku. To jsou politické kulisy,
ve kterých se Češi, odlišující se od okolí nejen národností, ale i reformovaným protestantismem,
pohybovali.
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Práce přední české protestantské historičky, která vydala již několik knih o českých exulantech ve Slezsku a Berlíně, se soustřeďuje především na náboženské dějiny, přičemž ale
neopomíjí jejich politické, sociálněekonomické a kulturní souvislosti, ani každodenní život. Je
založena především na pramenech, a to zvláště z farního archivu zelovského evangelického reformovaného sboru. Autorka využila také zachovaných výpisů ze zelovské kroniky vedené od
roku 1830, ale za okupace nacisty zabavené a již nenalezené. Také první matrika byla v roce
1941 zabavena. K dispozici měla ale pozůstalosti a paměti význačných zelovských Čechů
– faráře Jaroslava Nevečeřala, Vladislava Jelínka, Viléma Jersáka, Karla Jersáka, Jana Matěje
Tomeše a Teofila Millera. Pramenný materiál pak konfrontovala s dosavadní literaturou.
Kniha je rozdělena na základě chronologicko-problémového principu do sedmi kapitol.
V první se autorka soustřeďuje na založení českého Zelova a počátky života v nové kolonii.
Druhá kapitola zahrnuje vývoj obce v průběhu 19. století, a to včetně migračních pohybů
– přistěhovalectví a vystěhovalectví. Třetí kapitola zahrnuje období od počátku 20. století do
reemigrace po druhé světové válce. Ve čtvrté kapitole se autorka zaměřila na činnost evangelického reformovaného sboru v první polovině 20. století, v páté na působení dalších křesťanských církví – baptistů, svobodných reformovaných, luteránů a katolíků. Šestá kapitola zahrnuje vzpomínky ze života jedné zelovské rodiny a sedmá obsahuje seznamy přistěhovalých rodin
před rokem 1820, zelovských farářů a českých rodin po druhé světové válce.
Kniha je vybavena velkým počtem fotografických vyobrazení, chronologickou tabulkou,
mapkami, grafy a rejstříkem. Představuje cenný přínos k našemu poznání českého náboženského
vystěhovalectví.
Jaroslav Vaculík

ORNST, Jaroslav. Česká kolonie Malá Zubovščina na Ukrajině. Praha: Sdružení Čechů
z Volyně a jejich přátel, 2009. 176 s.
Malá Zubovština, jak zní správný český ekvivalent původního ruského názvu, se dostala do
povědomí české veřejnosti v 90. letech 20. století v souvislosti s reemigrací krajanů postižených
katastrofou jaderné elektrárny v Černobylu. Její obyvatelé totiž nemohli reemigrovat již v roce
1947 spolu s volyňskými Čechy, neboť vesnice se nacházela těsně za hranicí Volyně v Kyjevské
gubernii. Češi sem přišli, jako na Volyň, na přelomu 60. a 70. let 19. století, požívali stejných
výhod a prožívali stejné osudy jako Češi na východní Volyni.
Zásluhou Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel byla vydána retrospektivní kronika obce,
a to z pera tamního někdejšího učitele Jaroslav Ornsta. Publikace je rozdělena na základě
chronologického principu do pěti kapitol, které zahrnují období vzniku české kolonie a její prosperity do první světové války, dobu útrap dvou světových válek a bolševického režimu
(1914–1945), období zklamání po druhé světové válce (1945–1961), dobu nejistoty a naděje
(1961–1986) a období ohrožení jadernou katastrofou a stěhování do staré vlasti (1986–2002).
Jedním z nejtragičtějších období života vesnice byl krvavý stalinský teror let 1937–1938.
Lze jen doplnit, že k české inteligenci, která byla perzekuována, patřil tamní učitel Vladimír
Novák, který údajně mezi žáky prováděl nacionalisticko-šovinistickou propagandu, vychovával
děti v nacionalistickém duchu, bránil jim mluvit ukrajinsky a rusky ve škole i doma. Jelikož tak
diskreditoval zákony a pořádek SSSR byl uvolněn ze školství a přeřazen do kolchozu. Nakonec
se octl mezi 77 Čechy obviněnými z členství v ilegální organizaci České přátelství a popraven.
Další obětí masových represí let 1937–1938 se stal ředitel školy v sousední české kolonii Malinovka Jaroslav Chudoba. V listopadu 1937 ho zatkli a obvinili z kontrarevoluční nacionalistické
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činnosti ve prospěch Polska a Německa a z členství ve Svazu osvobození Ukrajiny. Koncem
roku 1937 byl J. Chudoba-Višněvský zvláštním tribunálem NKVD a prokuratury odsouzen k zastřelení.
Největší pozornost autor věnuje poválečnému období, které zná z autopsie. Obsáhle se věnuje
zejména vývoji zdejšího kolchozu, který se musel spojit se sousedními ukrajinskými družstvy,
a také místní školské problematice. V závěru knihy podrobně popisuje průběh jednání o reemigraci
tzv. černobylských Čechů (v našem tisku tehdy nesprávně označovaných za volyňské Čechy).
Publikace je vhodně doplněna 27 fotografiemi, mj. i japonských vědců, kteří zkoumali vliv
černobylské katastrofy na přistěhovalce z postižené zóny.
Jaroslav Vaculík

DÜRICH, Jiří. Vítěz, který prohrál – poslanec Josef Dürich. Vydáno vlastním nákladem,
2009. 202 s.
Jméno Josef Dürich není širší veřejnosti příliš známé. V samotné české historiografii je jeho
obraz podáván rozporuplně, spíše je připomínán značně kriticky, a to zejména za činnost
v zahraničním odboji, především za jeho působení v Rusku. Pohled na něj se omezuje na konstatování: nekritický carofil, snažící se vytvořit v Rusku další centrum zahraničního odboje
s cílem zřízení českého království a „sjednocené Slávie“ v čele s Ruskem, málo schopný
poslanec, který svými aktivitami v době první světové války zkomplikoval Masarykovu
zahraniční akci. To byl jeden z důvodů, proč jeho pravnuk Jiří se rozhodl přiblížit a svým způsobem očistit osobnost poslance vídeňské říšské rady a rytíře Řádu Františka Josefa I.
Jako syn mlynáře se po předčasném otcově úmrtí ujal Josef Dürich v 19 letech rodového
hospodářství, které intenzivně zveleboval. Vedle toho se dále vytrvale vzdělával. Na veřejnosti
se už poprvé představil coby 22letý na táboře lidu v roce 1869. Postupně se stával známou
osobností v regionu, což ho v roce 1882 vyneslo v 35 letech do úřadu starosty v rodných
Borovicích. Po roce péče o obecní záležitosti povýšil do úřadu okresního starosty mnichovohradišťského okresu. Teprve nyní se mohl plně rozvinout jeho organizační talent jak v oblasti
hospodářské, tak také v osvětově kulturní sféře. Stranou jeho zájmu nezůstávalo rozvíjení
jazykových znalostí (vedle francouzštiny znal skoro všechny slovanské jazyky) a také studium
těsnopisu; současníky býval označován „prvním stenografem nejen českým, ale i slovanským“.
Rovněž nelze pominout i jeho literární činnost: psal verše, divadelní hry a kuplety, měl podíl na
redakci almanachu Ruch.
V širokém záběru jeho aktivit začala převažovat politická činnost. Zprvu se angažoval ve
staročeské straně, kterou v letech 1884-1891 zastupoval v říšské radě. Po krachu staročeské politiky se orientoval na nově vzniklou agrární stranu, jejímž poslancem se stal od roku 1907. Poslanecký mandát říšské rady ho přivedl k ochraně českých menšin, zejména vídeňských Čechů.
Brzy si získal jejich oblibu, takže se dokonce objevil ve funkci předsedy zdejšího školského
spolku Komenský. Tato bohatá veřejně prospěšná činnost ho dozajista staví mezi přední aktéry
prosazování české otázky v poměrech habsburské monarchie.
Jádro práce především spočívá v přiblížení Dürichovy anabáze v letech první světové války.
Po dohodě s A. Švehlou a K. Kramářem odchází počátkem května 1915 za T. G. Masarykem do
emigrace ve Švýcarsku. Nastala doba Dürichova vzestupu, kdy se stává místopředsedou
Československé národní rady, vytvořené v únoru 1916 v Paříži. V dubnu téhož roku je vyslán
do Ruska, kde měl usilovat o vybudování československých legií. Při této organizační aktivitě
se dostává do sporu s E. Benešem a M. R. Štefánikem, což skončilo vyloučením Düricha
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z pařížské národní rady. Přichází rapidní sestup v jeho politické kariéře. Počátkem ledna 1919
se vrátil do vlasti zklamaný, s palčivou trpkostí a skoro zapomenutý. Své počínání za války se
snažil obhájit v knize vzpomínek V českých službách. Zbytek svého života do počátku ledna
1927 strávil na svém mlýně v ústraní a mimo aktivní činnost.
Vlastní uspořádání práce představuje soubor rozličných materiálů ne vždy systematicky sestavených, spíše nahodile představených, doprovázených komentářem Jiřího Düricha. V nich převažuje dobrý úmysl jejich autora nad potřebnou mírou profesionality, takže v komplexu nepůsobí patřičně přesvědčivě. Rušivě působí například způsob vložení pasáží z citované práce
vzpomínek Josefa Düricha do textace; čtenář je poněkud zmatený dvojím číslováním stran (s. 22
x 54 a n.), aniž by byl na neobvyklý „vstup“ upozorněn. Takových drobných nedopatření je
v práci více (s. 27, 28 apod.). Není výjimkou i časté opakování polemických soudů v komentářích, což jistě celkové úrovni práce neprospívá. Marně očekáváme poznámkový aparát či jiné
odkazy na prameny a literaturu. V kritických připomínkách by bylo možné dále pokračovat.
Sympatické na celé práci je pokus o očistu této dozajista pozoruhodné osobnosti pro pochopení
složitosti a všech peripetií odbojových aktivit za první světové války, zejména složité situace
v ruském porevolučním prostředí.
František Čapka

Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899–1938. Editoři Josef Harna
a Vlastislav Lacina. Praha 2007. Historický ústav AV ČR., 274 s.
Představený pátý svazek je součástí projektu Edice politických programů HÚ AV ČR, jež
zahrnují specifické historické prameny, přibližující širším odborným kruhům soubory materiálů,
zachycující vývoj politických koncepcí a programů politických stran, působících v českých
zemích, resp. v Československu v tzv. „století politického stranictví“, tj. v letech 1848–1948.
Vybrané prameny jsou sice poznamenány vysokým stupněm subjektivismu a voluntarismu,
přesto však přinášejí řadu nových poznatků o charakteru konkrétních politických proudů
i o myšlenkovém prostředí, v němž se etablovaly a působily. Editoři měli nelehkou úlohu při
výběru, který by postihoval všechny základní rysy programové činnosti zvoleného politického
hnutí a přitom by nezabředl do nahodilých exkurzí, ale zobrazil reálnou politiku agrární strany.
Z hlediska formálního mají pak zařazené materiály velmi různorodý charakter a také rozdílnou
vypovídací hodnotu. V případě agrárního hnutí tyto problémy ještě navíc komplikoval stav a stupeň dochování příslušných pramenů a také poměrně fatální nedostatek primárních dokumentů
vzešlých z činnosti strany.
Příčiny tohoto stavu nemůžeme hledat jen v náhlém kolapsu, jímž prošlo agrární hnutí po
Mnichovu, ale také v nedostatečné pozornosti vedení strany k dokumentaci vlastní činnosti.
Skutečností zůstává, že se nedochoval archiv výkonného výboru strany a podobně se nepodařilo uchovat ve větším komplexu materiály z pozůstalosti předních osobností strany. To vedlo editory sborníku dokumentů k tomu, že mnohdy museli zařadit i druhotné materiály převzaté
z dobového stranického tisku. Převážnou většinu dokumentů (19) tvoří materiály od založení
České strany agrární (1899) do ukončení její existence (1938); dva dokumenty předcházejí
počátkům strany, podobně jako dva materiály překračují dobový rámec fungování Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.
Základ sborníku představují oficiální programy agrární strany z let 1903, 1919, 1922 a 1929,
jejichž textace je pro historiky zvlášť významná. S povděkem lze uvítat i zařazení dokumentů
k objasnění politiky slovenského politického agrarismu. Editoři s ostatními připojenými mate-
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riály sledovali záměr „shromáždit doklady postihující v poměrné úplnosti celou škálu ideověpolitických argumentů, které užívalo agrární hnutí v českých zemích, aby zdůvodnilo své chování
v politické sféře a získalo dostatečnou podporu k prosazování svých zájmů politickými prostředky v rámci parlamentního politického systému“. A lze konstatovat, že se jim to podařilo. Taktně
vyslovenou otázkou jen zůstává, zda by vypuštěním některých méně podstatných pasáží,
tvořících úplnou textaci některých dokumentů, nezískal sborník na větší atraktivnosti a tím si
také nevytvořil prostor pro zařazení dalších dokumentů. Za úvahu by rovněž stálo uvádět předkládané dokumenty s krátkými prology, které by daný materiál zařazovaly do širších historických souvislostí. Tuto poznámku částečně splňuje funkční a zdařilé úvodní zamyšlení
(s. 11–26) k vývoji českého a slovenského agrárního programu. V každém případě podobný materiál jistě uvítají historici zabývající se nejen agrární problematikou, ale moderními českými
(i slovenskými) dějinami vůbec. Lze totiž konstatovat, že v posledních letech neubývá zájmu
o agrární stranu a o otázky s ní spojenými.
František Čapka

MAJEWSKI, Piotr M. „Niemcy sudeccy“ 1848–1948. Historia pewnego nacionalizmu.
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. 554 s.
Pracovník Historického ústavu Varšavské univerzity je předním polským znalcem moderních
českých dějin, zejména problematiky česko-sudetoněmeckých vztahů. Již v roce 2001 publikoval
monografii Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach a v roce 2004 knihu Nierozegrana kampania. Moźliwości obronne Czechosłowacji jesenią 1938 roku. V roce 2003 vydal s P. Burasem antologii polských, českých a německých textů týkajících se vysídlení Němců po druhé světové válce
pod názvem Pamięć wypędzonych: Grass, Beneš i środkowoeuropejskie rozrachunki.
Anotovaná publikace podává důkladný výklad česko-sudetoněmeckého poměru od poloviny
19. do poloviny 20. století. Je rozdělena na základě chronologicko problémového principu do tří
kapitol, které přibližují národnostní poměry v českých zemích od revoluce 1848 do první světové války, v době první republiky a od zřízení vzorové župy Sudety po odsun. Cílem autora
bylo vyplnit mezeru, kterou v polské historiografii představovaly osudy německého obyvatelstva
v českých zemích. Žádný z polských historiků se systematicky nezabýval česko-německými
konflikty před první světovou válkou a pokusy o jejich řešení, situací německé menšiny v meziválečném Československu, rolí sudetských Němců v okupační politice III. říše či průběhem
transferu po roce 1945.
Autor podává komplexní obraz politického vývoje německé menšiny v českých zemích v 19.
a 20. století. Pro polského čtenáře musel zasadit problematiku do širšího kontextu vývoje habsburské monarchie, 1. ČSR a celé střední Evropy. Výklad začíná rokem 1848, kdy v českých zemích poprvé došlo k národnostním konfliktům, a končí rokem 1948, kdy odsunem byla ukončena dlouhodobá koexistence obou etnik v jednom historicko-geografickém prostoru.
Výrazný mezník v česko-německých vztazích i v dějinách Rakousko-Uherska autor vidí
v krizi vyvolané po vydání Badeniho jazykových nařízení v roce 1897. V tomto roce poprvé od
roku 1848 na podporu sudetských Němců vystoupili Němci z dalších předlitavských zemí
i z Říše. Nestor německé historiografie Theodor Mommsen tehdy označil Slovany za apoštoly
barbarství a žádal, aby s nimi bylo bojováno všemi dostupnými prostředky.
Autor koncentruje svou pozornost na meziválečné dvacetiletí. Situaci sudetských Němců
v tomto období popisuje hlavně na základě archivních pramenů uložených v českých a polských
archivech, publikovaných dokumentů, statistických materiálů, vzpomínek pamětníků a dosavad-
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ní rozsáhlé odborné literatury. Práce je vhodně doplněna 41 ilustracemi, čtyřmi mapkami
a jmenným, věcným a geografickým rejstříkem. Podle autorova soudu, v období 1. ČSR byl
definitivně rozehrán konflikt s Čechy, jehož důsledkem byl nucený odsun.
Práce imponuje znalostí faktografie, právních předpisů, jejich interpretací a vyvážeností. Jak
uvádí polský recenzent, „historik spjatý s krajanským sdružením ji bude určitě považovat za
pročeskou, český nacionalista za filoněmeckou. A to je dobře.“ Kniha se neomezuje jen na historii sudetských Němců, ale představuje ji na pozadí dějin habsburské monarchie a nástupnického Československa, a to včetně vývoje českého národního hnutí. Díky tomu mohl ukázat
omezení a nevyužité možnosti sudetoněmecké politiky.
Jaroslav Vaculík

FASORA, Lukáš–HANUŠ, Jiří. Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve
střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 267 s.
Při příležitosti 90. výročí založení Masarykovy univerzity vydala škola novou syntézu svých
dějin, která podává objektivní výklad její existence. Poslední syntéza vyšla v relativně uvolněném období konce šedesátých let pod redakcí Františka Jordána. Ve stejném roce byl publikován cizojazyčný přehled vědecké činnosti univerzity Universitas Brunensis 1919–1969,
který redigovali Otakar Borůvka, František Hejl, Josef Macůrek a Josef Sajner. V 70. a 80. letech
vyšly také tři ročenky tehdejší Univerzity J. E. Purkyně, a to za léta 1968–1975 (Brno 1976),
1976–1985 (Brno 1987) a 1986–1987 (Brno 1988).
Anotovaná publikace má skutečně reprezentativní podobu s nádhernými fotografiemi zejména z Archivu Masarykovy univerzity, Archivu města Brna, Muzea města Brna a Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU. Je vhodně doplněna historickým kalendáriem, přehledem rektorů MU, nositelů čestných doktorátů MU, jmenným rejstříkem a anglickým
resumé.
V úvodním slově rektora MU Petra Fialy je zdůrazněno, že „česká veřejnost si nepochybně
zaslouží mít k dispozici současný pohled na minulost Masarykovy univerzity, jenž je i pohledem
na úsilí české společnosti vytvořit si institucionální podmínky pro svůj intelektuální a mravní
rozvoj“.
Publikace je, kromě úvodu a závěru, rozdělena na základě chronologicko-problémového
principu do šesti kapitol. První z nich nás provází na cestě ke druhé české univerzitě a přibližuje tak předhistorii univerzity.
Druhá kapitola se zaměřuje na proměny hospodaření a organizace. Poukazuje na dlouhodobá
provizoria v umístění většiny fakult, snahy o výstavbu nových univerzitních budov a úsilí
o odvrácení redukce počtu fakult. Po válce musela univerzita bojovat o investice a podporu státních orgánů. Autoři upozorňují na vysoký stupeň formalismu v rovině managementu v období
normalizace v 70. a 80. letech. Po revoluci 1989 se dařilo generovat do vedení školy osobnosti
seznámené s moderními trendy řízení ve vyspělých zemích, které dokázaly vize rozvoje úspěšně
realizovat.
Ve víru politických událostí je název třetí kapitoly. Jak autoři uvádí, „neblahá role nejvíce
ideologizovaného pracoviště připadala na přelomu 40. a 50. let a později v časech normalizace
především pedagogické fakultě“. O tom svědčí např. nepřijetí katolického historika Bohdana
Chudoby do nově zřízeného historického semináře. Zvláštní aktivitou se v únorových dnech
roku 1948 vyznamenal František Kalousek jako předseda tří akčních výborů tzv. obrozené
Národní fronty. Naproti tomu jiný profesor historického semináře Zdeněk Hájek prohlásil: „My
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jsme vlezli do strany, protože jsme posraný.“ Studenti pedagogické fakulty, kteří pocházeli
převážně z jihomoravského venkova, ve volbách do výboru studentského spolku v roce 1947
volili ze 68 % lidovce.
Čtvrtá kapitola sleduje zápas o kontinuitu vědecké práce. Ve 20. letech byla ohrožena existence filozofické fakulty, ve 30. letech i přírodovědecké fakulty, za války byly vysoké školy uzavřeny. Po válce největší ztrátou byla likvidace právnické fakulty v roce 1950, v roce 1953 byla
zrušena pedagogická fakulta. Zároveň v 50. letech musela univerzita bojovat o místo na slunci
v oblasti vědy také s nově zřízenou ČSAV. Likvidovány byly také některé obory, např. sociologie, která měla na univerzitě vysokou úroveň.
Učitelé a studenti je název páté kapitoly. Většina profesorů se aktivně zúčastňovala společenského života a pořádala univerzitní extenze pro veřejnost. Profesorský plat byl na úrovni mzdy
soudce nebo plukovníka. Situace se změnila po roce 1948, kdy byli jmenováni profesory osoby
i za mimovědecké zásluhy. V 50. a 60. letech byla věková struktura profesorů a docentů málo
příznivá. Autoři upozorňují, že „vysloveně odlišné trendy ukazují výsledky pedagogické fakulty, která se po svém znovuobnovení jen těžko etablovala v soutěži se zavedenými fakultami
a stále nesla punc druhořadého pracoviště“. V roce 2007 připadalo na MU na jednoho učitele
dvacet studentů, na jednoho profesora 163 studentů, na pedagogické fakultě ale 529 studentů.
Poslední část publikace je věnována vnějším vztahům univerzity, která je přitažlivá i pro
zahraniční studenty.
Reprezentativní kniha o Masarykově univerzitě, její historii i současnosti je zásluhou dvou
kompetentních historiků skutečně cenným dárkem k jejímu výročí, a to jak pro členy akademické obce, tak i pro veřejnost.
Jaroslav Vaculík

MALOVCOVÁ, Božena a kolektiv. História jednej myšlienky. SVIT 1934–2009. Svit:
Vydavatelstvo BAMBOW 2009. 352 s.
Jak vzpomíná Vladimír Vlha, na historické mapě z roku 1910 na pozemcích, kde stojí dnešní
město Svit, byly tři hospody, železniční trať s nádražím, silnice a bahnité louky, jimiž meandrovitě protékala řeka Poprad. „Práci nám dala Baťova společnost, která se rozhodla v těchto
místech vybudovat moderní průmyslové město. Za 75 let, což je v dějinách malý krůček, vybudovali jsme my i naši následovníci dílo, které přineslo obživu mnohým rodinám v blízkém
i širokém okolí.“ Publikace vynikla k 75. jubileu moderního průmyslového města pod Vysokými Tatrami jako výraz uznání jeho budovatelům a jako příklad a závazek pro budoucí generace.
Podnětem pro umístění Baťových podniků byl dostatek schopných pracovních sil, vhodné
pozemky s dostatkem vody, napojení na silniční, železniční a leteckou dopravní síť, tradice lesní
těžby dřeva a jeho zpracování na celulózu a umělá vlákna. Po odkoupení 60 hektarů pozemků
od obce Veĺká v červnu 1934 začala výstavba továrny, pro níž se zprvu používalo místopisné
určení podle blízké obce Batizovce. Jméno nové obce Svit má původ od názvu stočeného
ostříhaného ovčího rouna, popřípadě od zkratky Slovenská viskózová továreň. K výrobě
umělého hedvábí s obchodním označením Svit přibyla roku 1937 výroba umělých vláken
charakteru vlny Svitna a Slovlna, od roku 1938 začala výroba celofánu značky Priesvit a od roku
1939 byla zahájena výroba punčoch a pleteného prádla.
Koncem těžkých válečných let v lednu 1945 Němci závod podminovali, avšak betonový
skelet vydržel. Výroba byla brzy obnovena, již roku 1946 dosáhla předválečné úrovně a dále se
rozvíjela i díky vyrůstajícímu exportu do zahraničí. Po období znárodnění v roce 1949 se pro
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závod ustálil název Tatrasvit. Roku 1951 byl závod rozdělen. Tatrasvit s textilní výrobou spadal
pod ministerstvo lehkého průmyslu, nově vytvořený mateřský závod Chemosvit orientovaný na
strojírenství a produkci umělých vláken byl začleněn pod ministerstvo chemického průmyslu.
Od počátku výstavby závodu ve Svitu se připravoval vznik odborného školství pro schopné
mladé lidi z celého Slovenska. Prvými studenty Baťovy školy práce, založené 1. září 1939, bylo 70 mužů a 40 žen. Během dalších dvou let vynikla textilní pletařská škola a obchodní škola.
Současně se budovaly internáty pro ubytování studentů, pro absolventy penziony a svobodárny.
Moderní urbanistický soubor byl dílem Baťových architektů Josefa Gočára a Vladimíra Karfíka. V letech 1934–1947 spolu s výstavbou továrních budov a výrobních provozů se rozvíjela
i rozsáhlá bytová výstavba a rozšiřovala se komplexní sociální infrastruktura. Všestranný rozvoj
vedl k rozhodnutí Východoslovenského KNV z května 1962 přiznat Svitu charakter města 28 let
po jeho vzniku. Svit byl tehdy městem mladých, průměrný věk obyvatel byl necelých 30 let.
Průmyslová výroba ve městě se dále rozšiřovala, vznikaly nové objekty, průběžně se modernizovaly chemické provozy a zaváděly se novinky. K průmyslovému rozvoji významně přispěla
vlastní strojírenská výroba. Od roku 1967 začala výroba polyetylénu, od roku 1978 měla prioritu produkce polypropylénu. K zrušení výroby celofánu po šedesáti letech úspěšného provozu
v listopadu 1997 přispělo investičně nákladné snížení vlivu exhalátů na životní prostředí.
Spolupráce s finskou firmou RANI na výrobě elektrofólií vedla ke vzniku akciové společnosti
Terichem. Vlivem nových hospodářských a společenských podmínek došlo i ve strojírenské
výrobě v Chemosvitu k racionalizaci provozu. Za systematickou péči o životní prostředí získal
Chemosvit, a. s., roku 2006 cenu ministra životního prostředí.
K tradičnímu vyspělému střednímu odbornému školství přibylo v letech 1995–2004
samostatné výukové centrum Fakulty podnikového menežmentu Ekonomické univerzity
v Bratislavě. Od roku 2001 se realizuje vzájemná spolupráce Technické univerzity v Košicích
s Chemosvitem, a. s., ve vědeckovýzkumné činnosti a v odborném vzdělání pracovníků.
Publikace se orientovala i na pojednání o perspektivním vývoji kultury, školství, zdravotnictví, obchodu a služeb, sportu, věnovala se církevním dějinám, aktivitám spolků a zájmové
činnosti. Pozornosti se dostalo i vzpomínkám pamětníků. Zuzana Kollárová kromě dalších dvou
příspěvků zevrubně zpracovala kapitolu s 33 medailóny osobností města. Autorz tří kapitol jsou
Eva Potočná a Miroslav Jurčák, o přírodních podmínkách, pravěkém a středověkém archeologickém výzkumu pojednal Marián Soják.
Příkladná jubilejní publikace je vhodně doplněna obrazovými i textovými přílohami,
soupisem archivů, periodik, rukopisných prací a odborné literatury. Vznikla pod vedením Boženy Malovcové, ředitelky Státního archivu Levoča, pobočka Poprad, která je autorkou pěti
klíčových kapitol.
Marie Marečková

Opevňovací práce na jižní Moravě. Dokumenty z archivních fondů moravské provenience
1936–1940. Editor Vladimír Fic. Brno: Moravský zemský archiv, Nová řada, sv. 11, 2008.
241 s.
O mnohotvárném a živě diskutovaném tématu: obrana Československa a kroky k jejímu
zabezpečení v letech 1935–1938 byly již popsány nepřeberné stohy papíru. Přitom nejvýmluvnějším materiálním dokladem jsou a jistě i nadále zůstanou pohraniční opevnění, vybudovaná
nepředstavitelným pracovním úsilím v druhé polovině 30. let 20. století. Celkem se jednalo
o více než 260 objektů těžkého opevnění různého určení, přes 860 objektů lehkého polního
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opevnění LO vz. 36 a téměř 9 tisíc objektů lehkého opevnění LO vz. 37. V průběhu let
1935–1938 řetězec těchto fortifikací postupně pokryl převážnou část československých hranic
v Sudetech. O grandióznosti celého díla svědčí finanční výlohy spojené s opevňovacími pracemi, které představovaly částku přesahující 2,5 miliardy tehdejších korun. Vytvořené epochální
stavební dílo bylo opředeno mnoha mýty a legendami, které umocňovaly emotivní vztah jejich
tvůrců, budovatelů a potenciálních obránců k němu.
Moravský zemský archiv v Brně prostřednictvím editora V. Fice, všeobecně uznávaného
a zaníceného odborníka v této oblasti, z jehož pera vyšlo několik studií k sledované problematice, předložil badatelské veřejnosti výběr archiválií z fondů jak domovského pracoviště, tak
z dalších pěti státních okresních archivů na území Jihomoravského kraje (Břeclav se sídlem
v Mikulově, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Znojmo) a Státního oblastního archivu v Třeboni. Edice
dále obsahuje soubor 52 ilustračních příloh, z nichž několik pochází i z fondů Vojenského ústředního archivu-Vojenského historického archivu, ze sbírek muzeí a také od soukromých sběratelů.
V dosavadní literatuře byla problematika výstavby opevnění předkládána především z vojenského a stavebně-technického hlediska. Cílem tohoto souboru bylo rozšířit dosavadní pohled
o tematiku, sledující dopady specificky vojenského fenoménu na civilní sféru fungování státu
a společnosti jako jednoho celku, zaměřeného na region jižní Moravy. Editor musel zevrubně
prostudovat materiály mnoha úřadů a institucí, jež mohly potenciálně přicházet do styku s výstavbou opevnění. Tak se stalo, že vedle administrativních i technických složek a výkonných
mocenských orgánů politické správy, soudnictví a justiční správy i místní samosprávy byly
prozkoumány také vybrané zemědělsko-lesnické archivy, jakož i archivy některých významných
průmyslových podniků a rovněž některé archivní dokumenty školské povahy.
Široká škála předložených dokumentů dosáhla čísla 186, přičemž jejich informační hodnota
je pochopitelně rozdílná. Editor musel bohužel konstatovat jistou mezerovitost vzniklou z důvodu nedochování se mnohých spisů klíčových okresních úřadů (jako v Mikulově a ve Znojmě),
podobně jako jen sporadický materiál z fondů Zemského četnického velitelství Brno a Policejního ředitelství Brno. Základní strukturální kostru tak vytvořily dokumenty úřední provenience,
jejichž původcem byly například Zemský úřad v Brně, okresní úřady, případně velitelství četnických stanic. Použitím chronologické metody vnitřního uspořádání se dosáhlo přehlednosti v interpretování vybraných dokumentů. Účelnost a praktičnost tohoto souboru dokumentů jistě
ocení vedle historiků i učitelé a vlastivědní pracovníci v uvedených regionech, protože jim
napomůže při přiblížení a interpretaci tohoto velmi složitého a tragického období našich moderních národních dějin. Je možné si jen přát, aby vyslovené ujištění ředitelky Moravského zemského archivu Kateřiny Smutné, že jedním z plánovaných cílů této instituce „je vydávat i nadále
edice archiválií k nejnovějším dějinám“, se brzy dočkalo dalšího naplnění.
František Čapka

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Cesty k sebe. Česi v odboji na Slovensku v rokoch
1939–1943. Praha: Historický ústav AV ČR, 2009. 349 s.
V řadě Prací Historického ústavu AV ČR vyšla zásadní práce k česko-slovenským vztahům
věnovaná účasti Čechů v československém demokratickém a komunistickém odboji na Slovensku před vznikem Slovenské národní rady v roce 1943. Autorka se opřela o rozsáhlý archivní
výzkum v centrálních i regionálních archivech na Slovensku i v České republice, publikované
prameny, dobový tisk (bohužel neuvádí ročníky), memoárovou literaturu, neuveřejněné
rukopisy i dosavadní obsáhlou odbornou literaturu.
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V úvodní kapitole autorka vymezuje problematiku a cíl práce. Polemizuje s termínem „občanský odboj“, který nahrazuje termínem „demokratický“, do kterého můžeme začlenit např. také
odboj sociálních demokratů. Vedle demokratického pročeskoslovenského odboje na Slovensku působil také odboj komunistický, jehož cíle byly, zejména ve sledovaném období, zásadně odlišné.
První kapitola je věnována postavení Čechů na Slovensku po uzavření žilinské dohody
v říjnu 1938. Autorka vychází z toho, že česko-slovenský „problém“ měl hospodářský podklad.
Uvádí, že po 14. březnu 1939 byly před Čechy na Slovensku tři možnosti – odchod, asimilace
nebo statut cizince. Češi se totiž stali národnostní minoritou, oficiálně šlo na konci r. 1939 o 77 488
osob čili necelá 3 % obyvatel Slovenska. Poukazuje na to, že Slovenské národní povstání v roce
1944 bylo označováno za dílo Čechů, Židů a bolševiků, se kterými nemá slovenský národ nic
společného. Překvapivě tyto názory přebírají i někteří dnešní zahraniční historici.
O československém demokratickém odboji na Slovensku v letech 1939–1941 se autorka
rozepisuje ve druhé kapitole. Rekrutoval se především z příslušníků rozpuštěných slovenských
organizací politických stran s celostátní působností. Zudová-Lešková odmítá termín „centralistické“ strany, který patří do slovníku HSĽS. Zdůrazňuje, že stoupenci československé státnosti
se po celou dobu války snažili o její faktické obnovení. Na stranu protiľudácké opozice se
postavila také většina Čechů, kteří na Slovensku zůstali.
Třetí kapitola je věnována Čechům v ilegálním odboji komunistické strany Slovenska (KSS).
V jeho popředí stáli čeští komunisté J. Osoha, J. Benada, K. Bacílek a K. Šmidke. Většina z nich
se přihlásila ke slovenské národnosti. Zatímco Bacílek a Šmidke emigrovali do SSSR, ostatní
budovali ilegální síť. V souladu s usnesením Kominterny usilovali o úplnou svrchovanost
Slovenska, na přelomu let 1940–1941 pak samostatně vytyčili heslo Za sovětské Slovensko,
které bylo v Moskvě kritizováno.
Ve čtvrté kapitole autorka sleduje úsilí československého demokratického odboje v letech
1941–1943 o vytvoření předpokladů k obnově ČSR. Tribunou demokratického odboje byla až
do podzimu 1943 skupina Flóra, která udržovala spojení s dalšími odbojovými subjekty politického i nepolitického charakteru. Část demokratického odboje – agrárníci a sociální demokratéuzavřela s KSS v roce 1943 tzv. Vánoční dohodu o zřízení Slovenské národní rady, která se
v následujícím roce postavila do čela protil´udáckého povstání.
Ve své práci autorka doložila účast Čechů na protirežimní rezistenci na Slovensku v letech
1939–1943. Dospěla k závěru, že Češi, vedle Slováků, zaujímali v odboji významnou úlohu.
Zároveň připomněla osudy statečných jednotlivců, jejichž jména byla v době komunistické
vlády záměrně opomíjena a mnozí z nich byli podrobeni perzekuci.
Jaroslav Vaculík

PAŁYS, Piotr. Skupiska czeskie w Kłodzkiem, Raciborskiem, Głubczyckiem i Żytawskiem
wobec planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej. Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszalek, 2009.
Autor je absolventem Historicko-pedagogické fakulty Opolské univerzity a orientuje se na
nejnovější dějiny česko-polských a polsko-srbolužických vztahů. Soustavně se věnuje také
postavení Čechů v Kladsku, Ratibořsku, Hlubčicku a Žitavsku, zvláště po roce 1945. Své poznatky nyní shrnul v anotované práci, která je rozdělena do tří kapitol. Problematika je ovšem
zasazena do širšího historického kontextu.
Téměř polovinu práce tvoří první kapitola věnovaná Čechům v Kladsku, kterých v roce 1905
bylo 6 700, z toho polovina žila v tzv. Českém koutku kolem lázní Chudoba. Autor si všímá
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plánů na připojení Kladska k ČSR, které byly promýšleny v prvním i druhém československém
odboji. Poté se podrobně věnuje průběhu československo-polského sporu v letech 1945–1947.
Vedle hraničního sporu je předmětem jeho zájmu i tamní česká menšina a organizace, které ji
chtěly reprezentovat.
Druhá kapitola je věnována Moravcům na Ratibořsku a Hlubčicku v Horním Slezsku. Počíná
snahami o získání pruských Moravců pro polské národní hnutí. Teprve poté přistupuje k vylíčení
československo-polského konfliktu, který téměř skončil vojenským střetnutím. Všímá si také
činnosti Hornoslezského komitétu jako reprezentanta utečenců z Horního Slezska.
Třetí kapitola se zaměřuje na českou kolonii v Žitavě. Autor se soustřeďuje na vznik tamního
Národního výboru, lužickou otázku i československé představy o úpravě hraniční čáry.
Práce Piotra Pałyse je opřena o archivní materiál uložený v polských (Varšava, Katovice,
Ratiboř, Opolí, Vratislav), českých (Praha, Liberec, Náchod, Opava) a německých (Budyšín)
archivech, tištěné prameny, dobový tisk i dosavadní literaturu české, polské a lužickosrbské
provenience. To autorovi umožnilo podat objektivní a zároveň plastický obraz událostí na
československo-polské hranici v prvních poválečných letech.
Jaroslav Vaculík

SKŘIVÁNEK, Milan. Litomyšl 1259–2009, město kultury a vzdělávání. Litomyšl: Městský
úřad, 2009. 616 s.
Litomyšl oslavila v roce 2009 výročí 750 let od povýšení na město. Při této příležitosti
vyšla na „objednávku“ města Litomyšle, za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky kniha Milana Skřivánka, bývalého ředitele okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.
Autor popisuje dějiny města chronologicky od nejstarších dob až do současnosti. Kniha je
rozdělena do 17 kapitol. Litomyšl je město s dlouhou a velice bohatou historií – s jejími dějinami je spojena celá řada významných osobností, je místem, kde bylo zřízeno třetí nejstarší
biskupství v našich zemích. Tomu odpovídá také prostor, který byl dějinám města dosud
věnován. Jen namátkou připomeňme práce Zdeňka Nejedlého, které mají pro popis dějin Litomyšle nemalý význam. Autor této publikace měl proto z čeho vycházet. V díle shrnuje doposud
publikované informace o historii města, přináší ale také řadu dosud nepublikovaných informací, a to zejména pro dějiny minulého století, kterým věnuje značnou pozornost. Vždyť dějinám
20. století je věnována více než polovina stran publikace. Tady je také třeba hledat hlavní význam anotované knihy. Přestože se dějiny Litomyšle minulého století nedají svým významem
srovnávat s některými fázemi dějin, ve kterých patřila Litomyšl mezi naše nejvýznamnější města, je velice přínosné, že autor podává ucelený a nezkreslený pohled na tuto fázi dějin Litomyšle.
Popis moderních dějin města dotahuje až do posledních událostí, když kniha odráží i události
spojené s městem v roce, kdy byla kniha vydána.
Kladem publikace je také to, že není zaměřena pouze úzce na dějiny Litomyšle. Ty jsou
samozřejmě v centru pozornosti autora. Ale kniha obsahuje také celou řadu informací o historii
okolních obcí, jejichž dějiny jsou spojeny s osudy města.
Kniha je doplněna celou řadou map, obrazových a fotografických příloh (o fotografickou
část se postaral litomyšlský fotograf Pavel Vopálka), které vhodně doplňují textovou část publikace. Přínosem je také funkční rejstřík osobností, uvedený na konci knihy. Publikace je zdařilá
také po grafické stránce, kterou měl na starost typograf Jiří Lammel. To, že svou práci odvedl
dobře, potvrzuje to, že, jen několik měsíců po vydání knihy, získal za grafickou úpravu knihy
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ocenění v soutěži o nejkrásnější českou knihu roku 2009 v kategorii odborná literatura a publikace. Soutěž vyhlašuje Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR.
O dějinách Litomyšle vyšlo dříve několik kvalitních knih, od jejich vydání ale uplynula již
pěkná řádka let. Pro svůj historický význam si město novou knihu o svých dějinách zasloužilo.
Před autorem předkládané práce nestál vůbec jednoduchý úkol, navázat na tyto starší práce
a nabídnout ucelený pohled na dějiny města. Skřivánkova práce nejen svým rozsahem, ale také
kvalitou zpracování tento úkol naplnila. Litomyšl se tak v roce svého výročí dočkala reprezentativního díla.
Miroslav Jireček

DAVIES, Norman–MOORHOUSE, Roger. Mikrokosmos. Portrét jednoho středoevropského města. Praha: Nakladatelství BB/art, 2006. 607 s.
Emeritní profesor Londýnské univerzity Norman Davies, který je autorem několika knih
o polských a evropských dějinách, ve spolupráci s germanistou a historikem Rogerem Moorhousem se ujali zpracování dějin jednoho z nejbarvitějších středoevropských měst, hlavního města Slezska Vratislavi. Toto město bylo dějištěm německého osídlení i židovské přítomnosti a vystřídalo řadu různých vládců. Nabylo důležitosti před tisíci lety jako jedno z obchodních center
a biskupství piastovského Polska, bývalo druhým nejvýznamnějším městem českého státu a třetím největším městem Německa. Milionové město bylo na konci druhé světové války téměř
zničeno, aby se poté stalo kvetoucím regionálním centrem Polska. Dějiny slezského hlavního
města představují zkušenost celé střední Evropy v celé její národnostní a kulturní složitosti.
Kniha je na základě chronologicko-problémového principu rozdělena do osmi kapitol, vhodně doplněných ilustracemi, mapkami, přílohami, dodatky, poznámkami a rejstříkem. Prolog
představuje přiblížení zničení pevnosti Breslau v roce 1945. V lednu dostali obyvatelé města
rozkaz, aby opustili město, které opustil také vratislavský biskup kardinál Adolf Bertram, „aby
se ukryl v Javorníku v Čechách“ (sic!). Po Hitlerově smrti nacházel odpor obyvatel proti obraně
pevnosti stále větší odezvu v řadách vojáků a 6. května 1945 Vratislav kapitulovala.
První kapitola přibližuje Ostrovní Hradiště do roku 1000. Nejstarší nálezy českého původu spadají do období vlády knížete Boleslava, ale nejpravděpodobnější je, že česká přítomnost byla o dvě nebo
tři dekády dřívější, a to za vlády knížete Vratislava I., jehož jméno dalo Hradišti dnešní název.
Přínosem práce je, že autoři zasazují vývoj města do širších slezských a středoevropských
souvislostí. Ukazuje se to i v textu druhé kapitoly nazvané Mezi polskou, českou a německou
Korunou 1000–1335. Na historickou mapu vstoupila Vratislav v roce 1000, kdy při svěcení
ostatků českého mučedníka sv. Vojtěcha v Hnězdně byla přečtena papežská bula, která ustavovala jako sufragánní biskupství arcibiskupství hnězdenského mj. Vratislav. Toto biskupství patřilo pod Hnězdno až do roku 1821. Autoři uvádí, že stále více poněmčelé mocenské kruhy ve
Slezsku si pravděpodobně lépe rozuměly s českou, rovněž germanizovanou, elitou, než s polským dvorem v Krakově. Vratislavští konšelé se ucházeli o přízeň českého krále o několik let
dříve než jejich kníže, který se rozhodl jít v jejich stopách. Formálně českou vládu ve Slezsku
potvrdila v roce 1335 trenčínská smlouva.
Kapitola třetí přibližuje Vratislav v době Lucemburků a Jagellonců (1335–1526). Po Praze
a Norimberku byla Vratislav třetím městem, které nejčastěji navštěvoval Karel IV. S Vratislaví
vedl Zikmund čtyři křížové výpravy proti husitům, které zasely hlubokou nenávist mezi Čechy
a Němci. Averze Vratislavi vůči Jiřímu z Poděbrad hraničila s fanatismem, úporně odmítala
přísahat věrnost a vřele uvítala protikrále Matyáše Korvína.
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Čtvrtá kapitola ukazuje Vratislav po nástupu Habsburků na český tůn (1526–1741). Město se
stalo jedním z nejaktivnějších středisek luteránské reformace, jedním z prvních reformovaných
měst ve Svaté říši římské. Právo na protestantskou víru si město uchovalo i po vestfálském míru.
Během třicetileté války počet obyvatel klesl o 40 procent. Na počátku 18. století Slezané, kteří
tvořili 11 % daňových poplatníků, přinášeli do habsburské pokladny 22 % veškerých daňových
příjmů. Koexistence luteránů a katolíků ve Vratislavi byla v té době výjimečným jevem.
Dalším zvratem v historii Vratislavi byla ztráta Slezska v roce 1742. Marie Terezie byla nucena po porážce v první slezské válce uznat jeho anexi Pruskem. Vývoj města až do sjednocení
Německa v roce 1871 přibližuje pátá kapitola. Z let 1740–1763 bylo jen sedm mírových. Teprve
po skončení sedmileté války 1756–1763 se Slezsko začalo znovu hospodářsky rozvíjet, nahrazovat ztráty obyvatelstva a stalo se cílem státem financované politiky industrializace.
Šestá kapitola ukazuje Vratislav jako součást Druhé německé říše 1871–1918. První roky
císařství charakterizoval rychlý ekonomický rozvoj. Světová válka 1914–1918 byla, podle oficiálního názoru, Německu vnucena, stejně jako válka v roce 1870.
Vratislav před druhou světovou válkou a v jejím průběhu ukazuje sedmá kapitola.
Listopadová revoluce 1918 proběhla ve městě v nejvyšší možné shodě. Národní radu tvořili zástupci sociálních demokratů, katolíků a liberálů, dosavadní císařští úředníci zůstali na svých
místech. Na počátku 30. let se Vratislav stala místem rostoucího násilí, které vyvolávali komunisté a nacisté. Po lednu 1933 se rychle uskutečnilo pronacistické „usměrnění“ politického
a společenského života. Dny mnichovské krize byly ve Vratislavi horečné, zdejší vysílačky zalévaly českomoravské pohraničí henleinovskou propagandou. Autoři tvrdí, že československá
vláda nezacházela se sudetskými Němci jako s rovnými ostatním obyvatelům. Vojenský útok
proti Polsku v roce 1939 se ve východním Německu těšil značné podpoře veřejnosti.
Poslední kapitola sleduje jak válkou zničené město povstalo po roce 1945 z popela. Podle
autorů, polský nárok na „znovuzískaná území“ byl výtvorem sovětské politiky; před rokem 1945
žádná zodpovědná polská strana nevznesla nárok na Vratislav: „Kdyby bylo Polsko nemuselo
opustit Vilno a Lvov, nebylo by … pravděpodobné, že by mnoho Poláků stálo o připojení Breslau či Štětína.“ Cíl „repatriantů“ z východního Polska, zabraného SSSR, ležel v cizí zemi. Do
Vratislavi prý také prchali sudetští Němci z ČSR, kde „už začalo mimořádně kruté vystěhování“.
Anotovaná publikace je cenným příspěvkem nejen k dějinám slezského hlavního města, ale
i celého Slezska.
Jaroslav Vaculík

KULAK, Teresa: Wrocław. Przewodnik historyczny. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. 338 s.
Již ve druhém vydání vyšel historický průvodce hlavním městem Slezska z pera vedoucí
katedry obecných dějin 19. a 20. století Historického ústavu Vratislavské univerzity. Autorka se
ve své vědecké práci zabývá polským historickým myšlením 19. a 20. století a dějinami Slezska, zvláště Vratislavi a polsko-německých vztahů.
Její historický průvodce, bohatě ilustrovaný stovkami vyobrazení a doplněný bibliografií, jmenným a věcným rejstříkem, ukazuje Vratislav jako křižovatku obchodních cest, politických vlivů
a kultur. Výklad je rozdělen na základě chronologicko-problémového principu do pěti kapitol.
První z nich ukazuje piastovské období od 10. do 14. století. Autorka vyložila počátky města, které jsou spjaty s Dómským ostrovem, kde se již v 10. století nacházel knížecí hrad
a řemeslnicko-obchodní předhradí. Přibližuje české vlivy, počínaje názvem města „Wratislavia“,
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který je odvozován od jména českého knížete Vratislava I. Neopomíjí ani vlivy německé, které
zesílily po lokaci na základě magdeburského práva ve 13. století.
Ve druhé kapitole se autorka soustřeďuje na období po přechodu města pod svrchovanost
českých králů v roce 1335, kdy Vratislav byla druhým největším městem Koruny české. Věnuje se podpoře, kterou město poskytovalo Zikmundovi Lucemburskému proti husitům a také
Matyáši Korvínovi proti Jiřímu z Poděbrad.
Třetí kapitola přibližuje období po nástupu Habsburků na český trůn (1526–1740), zvláště
problematiku reformace a protireformace. S protireformací souviselo i povýšení jezuitského
kolegia v roce 1702 Leopoldem I. na vysokou školu – Leopoldovu akademii se dvěma fakultami – filozofickou a teologickou.
Ve čtvrté kapitole autorka ukazuje období, kdy Vratislav byla součástí Pruska (1742–1945).
Za nejdynamičtější považuje dobu po sjednocení Německa v roce 1871, kdy se počet obyvatel
zvýšil na 513 tisíc (z toho jen 6 413 Poláků).
Poslední kapitola je věnována období po roce 1945, kdy se Vratislav stala na základě rozhodnutí postupimské konference součástí Polska. Autorka přibližuje pionýrská léta 1945–1948, kdy
město vstávalo z ruin a zároveň se moci uchopila komunistická strana PPR, pozdější PZPR.
Neopomíjí ani události klíčových let 1956, 1970, 1980 a 1989, které vedly k postupnému rozpadávání režimu.
Anotovaná kniha se nevěnuje jen politickým, ale i hospodářským a kulturním dějinám města, a také každodennímu životu jeho obyvatel. Je populárně vědeckou příručkou pro každého,
kdo má v úmyslu tuto metropoli na Odře navštívit.
Jaroslav Vaculík

ROSZAK, Stanisława–STRZELECKA, Małgorzata–WIECZOREK, Agnieszka (eds.)
POLSKA – EUROPA – ŚWIAT W SZKOLNYCH PODRĘCZNIKACH HISTORII.
Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2008. 376 s.
Sborník historicko didaktických studií Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach
historii je výsledkem pátého setkání historiků a didaktiků, zorganizovaného Polskou historickou
společností, Sdružením polských učitelů a Katedry didaktiky historie a vědy o společnosti
Univerzity Mikoláše Koperníka. Příspěvky jsou rozděleny do tří tematických bloků – Polsko
a Poláci v učebnicích dějepisu, Země a národy v učebnicích dějepisu a Anglická diskuze „Objevování historie“. Sborník je zaměřen na oblast didaktiky dějepisu, věnuje se především problematice učebnic dějepisu a prezentaci národních dějin v různých dějepisných učebnicích.
Mezi autory, kteří se zúčastnili setkání, byli i František Čapka a Mariusz Ausz. Ti se ve svém
společném příspěvku, zařazeném do tematického bloku Polsko a Poláci, zaměřili na to, jak jsou
na stránkách současných českých učebnic dějepisu vylíčeny polské dějiny. Autoři ve svých
úvahách vycházeli z průzkumu kompletní řady učebnic pro 7.–9. ročník základních škol nakladatelství Prodos a Scientia a z řady učebnic pro 2.–4. ročník gymnázií a středních škol nakladatelství SPN. Autoři zjistili, že dějinám polského státu jsou v jednotlivých kapitolách věnovány
buď samostatné odstavce nebo jsou zmíněny v širších souvislostech a jen zřídka se objevují
v samostatné kapitole. Velmi zajímavým je rovněž i článek Kamila Štěpánka umístěný v tematickém bloku Země a národy v učebnicích dějepisu a zabývající se problematikou tvorby a aplikace učebnic dějepisu v České republice. Autor se v něm zmiňuje o současné přesycenosti trhu
učebnicemi dějepisu pro základní školy, učitelé jednotlivých škol však mají díky omezeným
finančním prostředkům možnost vybrat si pouze jednu z nich. Jednou z hlavních příčin této
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situace je neurčitá formulace požadavků pro recenzní řízení nových učebnic. Za zmínku stojí
i článek z anglické diskuze od Scotta Schaffnera věnující se výuce dějepisu v mezinárodních
školách. Autor článku výuku hodnotí z pozice učitele - učí v mezinárodní škole ve Varšavě
– a zmiňuje se o nutnosti učit studenty historie přemýšlet a ne pouze co si májí myslet.
Závěrem lze říci, že celý sborník podává řadu zajímavých informací z oblasti didaktiky
dějepisu, především problematiky dějepisných učebnic, a to jak z pozice vědecké, tak i z pozice
praktické. Díky tomu se tak sborník stává cenným zdrojem poznatků, jež mohou čtenáře
inspirovat k hlubšímu studiu daných problematik. Zároveň díky čtivému a zajímavému zpracování mohou být prezentované poznatky rovněž zdrojem informací i pro laickou veřejnost.
Monika Svobodová

MENTZ, Olivier. Lernziel Nation und Europa. Zur Entwiclung der nationalen und
europäischen Dimension in der Geographiedidaktik Frankreichs. Nürnberg: Selbstverlag
des Hochschulbandes für Geographie und ihre Didaktik e. V. (HGD), 2001. 200 s.
Publikaci připravilo německé nakladatelství, vydávající v jednotlivých svazcích práce, věnující se didaktice zeměpisu. Namátkou připomeňme disertaci (na podobné téma) z roku 1998 Uty
Christine Weinbrenner „Erziehung zu europäischer Solidarität durch geographische Schulbücher
der Sekundarstufe I.“. Téma této práce je v současné době velmi aktuální s ohledem na integrující snahy EU. O tom, že problematice je věnována široká pozornost, svědčí množství vydaných
publikací nejen v zahraničí, ale i nás, za všechny jmenujme alespoň sborník Elišky Walterové
a kolektivu z roku 1996 „Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Sborník referátů
a informací z interdisciplinárního kolokvia“.
Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. Hned v úvodu autor přibližuje čtenářům jeho setkání
s „geopolitiky“. V první kapitole se autor snaží vytyčit cíle své práce a vymezit problémové
pojmy jako jsou národ a koncept Evropy. Dále se zde zevrubně pojednává o vývoji národní
a evropské dimenze francouzské didaktiky zeměpisu. Druhá kapitola se zabývá rovněž francouzskou didaktikou zeměpisu se zřetelem k její národní a evropské dimenzi. Konkrétně se zde
autor zaměřuje na výuku zeměpisu před rokem 1870, dále důsledky německo-francouzské války
v letech 1870-1871 na vývoj francouzské didaktiky zeměpisu, soustavě vzdělávání v 19. a 20.
století ve Francii, počátku výzkumu francouzské geografie v 19. století a francouzským školským reformám 20. století. Kapitolu uzavírá podrobný vývoj didaktiky zeměpisu ve Francii
od roku 1960. Třetí kapitola podrobně analyzuje francouzský učební plán zeměpisu na školách
od roku 1945. Ve čtvrté kapitole leží těžiště práce. Věnuje se totiž analýze tématu „Evropa
a francouzský národ ve francouzských učebnicích zeměpisu“. Autor ve vybraných učebnicích
oboru historie-geografie zkoumal rozsah výše uvedeného tématu, strukturu těchto učebnic, způsob prezentace obyvatelstva Francie i celé Evropy. Dále si autor stanovil teze, které následně
ověřoval. Hlavní teze vyjadřuje předpoklad, že učebnice se od sebe liší svým regionálním
a národnostním přístupem ke koncepci Evropy. Čtyři dílčí teze tuto myšlenku dále podrobně
rozvíjejí.
V závěru knihy lze nalézt shrnutí výzkumných šetření a vyhlídky této problematiky do budoucna. Samozřejmě nechybí ani přílohy, kde čtenář jistě ocení překlad francouzského učebního
plánu zeměpisu a také seznam nejdůležitějších použitých francouzských zkratek a výrazů
opatřených překladem. Nedílnou součást práce pak tvoří, v rámci seznamu literatury, oddíl ústních pramenů, který obsahuje rozhovory s předními akademickými pracovníky věnující se této
problematice a autorův doslov.
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Kniha je přehledná, čtenář se v ní snadno a rychle zorientuje. Je také prostoupena výňatky
z analyzovaných učebnic. Vychází z autorové disertační práce, což je patrné již z jejího samotného obsahového zaměření. Publikace může dobře posloužit jako metodologická inspirace
k bádání v této oblasti. Ovšem její přínos nemusí být omezen výlučně na akademickou obec,
neboť knihu lze doporučit i zájemcům o historii a současnost francouzské didaktiky dějepisu.
Díky této publikaci si čtenář rozšíří své poznání o zahraniční trendy v pedagogickém výzkumu,
které jsou ve srovnání s domácími stále o krok napřed.
Jana Stejskalíková

HUDECOVÁ, Dagmar. Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech
Evropy a její výsledky. Praha: Karlova Univerzita, 2006. 133 s.
V rámci projektu financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze vyšla práce současné didaktičky dějepisu Dagmar Hudecové. Ve své práci využila autorka fondy knihovny Institutu Georga Eckerta v Braunschweigu. Na jejich základě analyzuje současné dějepisné vzdělávací programy
většiny německých spolkových zemí, Rakouska, Slovinska, Polska, Ruska, Nizozemí, Anglie
a Severního Irska. Všechny tyto země prošly v nedávné době reformou vzdělávací soustavy.
Autorka se zaměřuje na kurikulární dokumenty upravující dějepisnou výuku na těch stupních
škol, které odpovídají přibližně 2. stupni naší základní školy a našich gymnázií.
V první části publikace přináší autorka pohled na programové dokumenty jednotlivých zemí.
V rámci každého státu je v publikaci krátce popsán systém vzdělávání dané země (ten je naznačen také graficky), dále jsou popsány obecné cíle vzdělávání, postavení dějepisu v systému
vzdělávání, časový prostor věnovaný dějepisnému vzdělávání, cíle dějepisného vzdělávání a obsah dějepisného vzdělávání. U jednotlivých států jsou navíc uvedeny ukázky zpracování tematického okruhu či celku.
V druhé části publikace se poté autorka snaží o sumarizaci zjištění, které člení podle okruhů
sledovaných problémů. V rámci těchto okruhů jsou uvedeny zjištění, která jsou společná pro
všechny či pro většinu sledovaných zemí. U všech vzdělávacích programů ve sledovaných
zemích, ač jsou v různé fázi realizace, nachází autorka, jak sama v úvodu práce uvádí, obdobné
tendence. Všude směřují k oslabení centrální direktivnosti při určování obsahu edukační činnosti, k posílení role konkrétní školy a její samostatnosti, což vede k variantnosti a diferencovanosti výuky. Důraz je kladen na procesuální stránku vzdělávání s ohledem na požadavek vypěstovat u žáka kompetenci k celoživotnímu vzdělávání. Činnosti vedoucí k osvojení si této
kompetence zaujímají v dějepisných kurikulích podle zjištění autorky stejně významné místo
jako vlastní odborný obsah, což vyžaduje a předpokládá změnu stylu pedagogické práce.
V závěrečné části práce provádí autorka srovnání zjištěných výsledků analýzy v jednotlivých
zemích se změnami zaváděnými v současné době u nás v rámci rámcových vzdělávacích programů. Ve zkratce dochází k těmto závěrům: naše rámcové vzdělávací programy vycházejí ze
stejných zásad a principů a směřují k obdobným cílům jako sledované zahraniční dokumenty;
zahraniční dokumenty jsou oproti našim rozsáhlejší a návodnější; tvorbě dokumentů v zahraničí
se věnují širší autorské týmy, než je tomu u nás; v zahraničních dokumentech je lépe ošetřeno
nebezpečí izolovanosti poznatků získaných v jednotlivých předmětech; časový prostor věnovaný dějepisu na našich školách odpovídá časovému prostoru věnovanému tomuto předmětu
v zahraničí; v našich RVP chybí propracovanější struktura edukačních cílů; příliš stručný a nepropracovaný je v našich RVP také obsah učiva. Jak sama autorka říká, nejsou tyto závěry for-
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mulovány jako kritika, ale jako východisko pro další práci na zkvalitňování RVP. Právě zde je
třeba hledat hlavní význam této práce. V době, kdy se zavádí nové kurikulární dokumenty, a kdy
se diskutuje o podobě vzdělávání, je třeba hledat inspiraci také v zahraničí. Samozřejmě
nemůžeme vše nekriticky přijímat, ale musíme porovnávat a o problémech diskutovat. A k tomu
přináší práce Dagmar Hudecové velice zajímavý podklad.
Miroslav Jireček

HUDECOVÁ, D.–LABISCHOVÁ, J. Nebojme se výuky moderních dějin. Nejnovější
a soudobé dějiny v současném dějepisném vyučování. Praha: Albra spol. s r.o., redakce
SPL – Práce 2009. 80 s.
Otázku, proč je třeba věnovat zvýšenou pozornost právě výuce soudobých dějin si jistě netřeba klást. Vysvětlení jejího smyslu a významu poskytuje v poslední době i denní tisk. Přesto je
seznámení s nejnovější příručkou Nebojme se výuky moderních dějin autorek D. Hudecové
a D. Labischové zaměřené na realizaci dějepisného vyučování možné vnímat jako úspěšnou
a správnou odpověď. Jedna z autorek neméně přínosné Příručky ke studiu didaktiky dějepisu vydané Ostravskou univerzitou v roce 2008 tu v novém tvůrčím tandemu (společně s D. Hudecovou) předkládá volné pokračování, či modifikované, specificky tématické rozšíření.
Předložený text byl zpracován především proto, aby usnadnil učitelům výuku moderních
dějin a tomu se podřídilo i strukturování do tří částí. První pasáž, obsahující nezbytné minimum
teorie, prezentuje důvody, proč je třeba věnovat zvýšenou pozornost právě výuce soudobých
dějin. Zachycuje aktuální stav výuky moderních dějin v současné praxi dějepisného vyučování
a interpretuje jeho pravděpodobné příčiny. Druhá část se zaměřuje na specifické rysy nejnovějších a soudobých dějin, aby posléze byla ve třetí kapitole nabídnuta škála metod a přístupů
k prezentaci historické látky s přihlédnutím k specifickým rysům moderních dějin. Seznam literatury je omezen pouze na tituly, které byly použity při zpracování textu. V této metodické
příručce tedy nejde o úplné, nýbrž tématické uplatnění didaktických metod.
Kompendium výkladových textů, různé typy písemných fixačních úloh, nápady, náměty a inspirace jak učit moderní dějiny doprovází obrazový materiál zaměřený nejen na práci s fotografií, plakátem, historickou karikaturou, ale i televizí a filmem.
Funkční a poměrně bohaté přílohy pokrývají informační potřeby učitele dějepisu též v internetovém kontextu od seznamu komentovaných adres včetně uvedeného příkladu možností práce
s webovými stránkami. Text v příloze je doplňkem k příkladu uvedenému v kapitole o zdánlivé
nedramatičnosti dějin. Uvedený materiál MŠMT zde má své opodstatnění, neboť poskytuje
učitelům informace o dalších materiálech a projektech k poválečným dějinám 20. století
a zároveň naznačuje zájem ministerstva školství na podpoře výuky moderních dějin v českých
školách.
Příručka je určena především učitelům dějepisu, aby jim usnadnila výuku moderních dějin
a reaguje na aktuální požadavky kladené na výuku soudobých dějin. Čtivost, logické uspořádání,
přehlednost a obrazová výbava však činí z publikace nejen text určený zasvěcenému
odborníkovi, ale též širší čtenářské obci.
Kamil Štěpánek
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ŠVAŘÍČEK, Roman–ŠEĎOVÁ, Klára a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách:
pravidla hry. Praha: Portál, 2007. 377 s.
J. Hendl chápe historický výzkum jako jeden ze základních přístupů kvalitativního výzkumu. Historický výzkum popisuje a zkoumá to, co se stalo v minulosti, kvalitativní výzkum
popisuje a zkoumá fenomény přítomnosti. Proto zde věnujme pozornost publikaci, která je sice
již tři roky stará, svým obsahem však v českém kontextu jedinečná: moderně pojatá a osobitě
komponovaná. Čtenář má v ruce knihu, která vykazuje silný hermeneutický potenciál – je
možno ji číst znovu a znovu a postupně pronikat do významu pojmů, postupů i celého textu.
Kvalitativní výzkum je zde představen jako způsob uvažování, který není vázán na sumarizované poznatky a teorie, přesto vyžaduje precizní a korektní přístup ke zkoumanému problému,
který je třeba udržet během celého výzkumného procesu.
Autoři (K. Šeďová, R, Švaříček, M. Sedláček, K. Nedbálková, P. Novotný, M. Miková a T. Janík) v první části knihy, rozdělené do sedmi kapitol a nazvané Jak provádět kvalitativní výzkum,
seznamují čtenáře s problematikou současného kvalitativního výzkumného myšlení. Opírají se
o vlastní badatelské zkušenosti, o svoji odbornou erudici i orientaci ve světovém kontextu.
Kvantitativní a kvalitativní metodologii představují jako dva komplementární diskurzy:
kvantitativně zaměřený badatel v hypotéze přesně definuje proměnné, měří jejich vztahy a jejich
rozložení ve výzkumném vzorku, výsledky vztahuje k celé populaci. Kvalitativně zaměřený badatel hledá sémantické vztahy, pátrá po pravidelnostech, snaží se postihnout sociální aparát,
který ve zkoumané situaci funguje, porozumět sociální struktuře zkoumané situace. Oba přístupy vymezují podle metody sběru dat (dotazník – rozhovor), podle metody usuzování (dedukce
– indukce), podle typu sesbíraných dat (z rozhovorů, z pozorování, z dokumentů) a podle způsobu jejich analýzy. Rámec kvalitativního výzkumu tvoří jazyková kultura. Vědec analyzuje slova
a texty, zaznamenávající zkoumané situace. Sám byl v různé míře součástí této komunikace
(koncept badatelovy pozice v terénu: cizinec, návštěvník, zasvěcený, domorodec), nemůže tedy
být hodnotově neutrální. Přiznaná subjektivita badatele je podle autorů přínosem pro pochopení
reality, finální teorie zahrnuje pohled badatele i účastníků, obé tvoří neoddělitelné póly výzkumného procesu.
Autoři vycházejí z postmoderního pojetí výzkumu, který již nevystačí s pozitivistickým
chápáním vědy jako statického a chladně přesného zrcadla skutečnosti. Složitost světa lépe
postihuje koncept vědy jako dynamické sociální konstrukce skutečnosti. Kvalitativní výzkum
bývá kritizován pro svoji malou zobecnitelnost a neobjektivnost. Zároveň neexistuje žádná
správná technika, která by zaručila kvalitu takto vedenému výzkumu Je třeba trvat na všech
možnostech, jak zajistit objektivitu. K tomuto účelu dobře slouží validita, reliabilita a zobecnitelnost, jakási svatá trojice sociálně vědního výzkumu. S postmoderním pojetím zkoumání
reality úzce souvisí otázka etiky výzkumu: před čtenářem ožívá obraz výzkumníka jako
novodobého hrdiny – samotáře, který je oddán pravdě a neváhá pro ni nasadit vlastní kůži či
obětovat životní jistoty.
Kvalitativní výzkum má cirkulární charakter, je to proměnlivě plánovitý, doširoka
rozprostřený sběr dat. Badatel promýšlí jednotlivé fáze, ty pak může realizovat paralelně či se
může k jednotlivým krokům vracet, na rozdíl od kvantitativního postupu, který se děje lineárně.
Neznamená to však, že by kvalitativní výzkum byl snadnější či by mohl být méně pečlivě
připraven. Badatel musí vytvořit rámcový koncept svého uvažování o problému, algoritmus, podle kterého bude postupovat. Promýšlí definice termínů a výzkumných otázek, zaostřuje své
uvažování, pěstuje svou teoretickou citlivost, aby byl schopen induktivně sytit vznikající koncepty. Znalost literatury prohlubuje schopnost porozumění zkoumaných fenoménů, neměla by
však výzkumníkovo uvažování ovlivnit a zavést do uličky nežádoucích očekávání.

211

ANOTACE

Autoři dále čtenáři přibližují čtyři nejčastější výzkumné přístupy: zakotvenou teorii, případovou studii, biografický design, etnografický výzkum a rozebírají nejčastěji používané metody
sběru dat: zúčastněné pozorování, hloubkový rozhovor, ohniskové skupiny a videozáznam.
Pro čtenáře – výzkumníka může být velmi cenná šestá kapitola, věnovaná analýze dat, koncipovaná jako komplexní přehled možností této složité problematiky. Východiskem je technika
otevřeného kódování, kterou vhodně ilustrují názorné příklady faksimilií výzkumných dokumentů, včetně příkladů chyb z e-learningových kurzů. Následuje rozhodování badatele jak dál,
s ohledem na charakter dat i na cíle výzkumu: může tzv. vyložit karty, kontrastovat data, tematicky je kódovat, uchýlit se k analytickým technikám zakotvené teorie nebo sáhnout po narativní
analýze. Tak vznikne kostra analytického příběhu, tzv. abstrakt, který představuje svorník
výzkumného díla. Je třeba neustále precizně odlišovat, kde končí fakta a kde začíná autorova interpretace.
Dalším přínosem publikace jsou doporučení, týkající se psaní vědeckých textů. Autoři upozorňují na procesuální povahu odborného psaní, na fakt, že vědecký text není možné napsat
naráz a napoprvé. Nabízí vhodnou strukturu odborného textu, upozorňují na význam cílové
skupiny čtenářů (akademici, politici, praktici, laici). Role badatele je náročná, vyžaduje nejméně
dvě úrovně dovedností: zvládnutí metodologie výzkumu a zvládnutí techniky psaní. Nestačí
obyčejný popis výzkumu, který může podlehnout nezáživnému stereotypu. Povaha kvalitativních šetření vyžaduje hledání odpovídající formy zaznamenání výzkumného procesu, která
má odrážet jeho barvitost, jedinečnost i platnost. Je třeba hledat metaforu pro vyjádření
křehkých skutečností, které se snaží kvalitativní výzkum zachytit.
Druhá část knihy obsahuje čtyři příklady provedených kvalitativních výzkumů: ICT a moc
před tabulí (K. Šeďová, J. Zounek), Škola a její ředitel (R. Švaříček), Přechodové rituály
v mateřské škole (O. Kaščák) a Konstrukce identity učitele (R. Švaříček).
Publikaci doplňuje soupis literatury, anglické résumé, informace o autorech a rejstřík termínů. Jediným nedostatkem, který může znesnadnit čtenářovo porozumění a orientaci v textu je
malá pozornost filozoficko-teoretickým konceptům ze kterých současné kvalitativní uvažování
čerpá. Požadované informace je však možno najít v publikaci Kvalitativní výzkum J. Hendla.
Autoři ukazují reálná omezení i lákavé možnosti kvalitativního uvažování, a bezděky je
srovnávají s kvantitativním pojetím, které bývá někdy začínajícími badateli přeceňováno.
Kanaďan Barry Mac-Donald charakterizuje kvalitativní výzkum jako beletrii psanou pod přísahou. Tuto přísahu skládá badatel sám sobě, skládá ji osobám, které zkoumá, skládá ji odborné
i laické obci čtenářů. Cestu nepřehledným terénem reality musí hledat sám, a dorazí-li k cíli nebo
sejde z cesty, to je otázkou jeho exaktní disciplíny, vědecké intuice a lidské píle.
Pojetí výzkumu, které kniha předkládá, může být cennou inspirací pro současné uvažování
a exaktní zkoumání na poli historie.
Veronika Rodriguezová
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