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Studie/Studies

Historie vzniku a vývoje autorského zákona
v období první republiky
Hana Moravcová

The history of inception and development of author’s right act during the twenties
and thirties in Czechoslovakia

The article analyses basic aspects of author’s rights system. It suggests and confirms a hypothesis that author’s rights system emerged due to influence of interest groups. It employs
a historical analysis of the adoption of the author’s rights act during the twenties and thirties
in Czechoslovakia. The article answers questions such as: Which institutional Framework did
the interest groups use and what were the grounds for their activities? Which particular
organisations did participate in the process of adoption of the act and how were they
interconnected? What arguments did the interest groups use? Whom did they influence?
How exactly did they reach their goals? The arcticle presents the reasons of their success.
Keywords: author’s rights; interest groups; institutional development
Contact: Ing. Hana Moravcová; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita
Karlova, Opletalova 1606/26, 110 00 Praha 1, Česká republika, hana1moravcova@gmail.com

Úvod
Fenomén autorských práv1 coby jeden z typů intelektuálního vlastnictví vzbuzuje
mnohé právní, filozofické a ekonomické otázky. Cílem této studie je s pomocí historické analýzy přijímání autorského zákona ve 20. letech 20. století v Československu potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že k zakotvení autorského práva přispěly
zájmové skupiny jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. K potvrzení, či vyvrácení nastolené hypotézy je třeba zodpovědět celou řadu otázek.
1

Autorské právo v kontextu první republiky bylo taktéž nazýváno právem původcovým.
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Studie v první části představuje podstatu fungování autorskoprávní ochrany
a popisuje s tím související změny institucionálního uspořádání. Zvláště se věnuje
kolektivní správě autorských práv. Následně se ve druhé části věnuje zodpovídání
otázky, jaké bylo prostředí a institucionální rámec, ve kterém se zájmové skupiny
pohybovaly. Následně jsou identifikovány konkrétní organizace, které lobbovaly ve
prospěch svých členů právě (nebo i mimo jiné) ovlivňováním autorského práva.
Rovněž bude zodpovězena otázka, do jaké míry a jakými osobnostmi byly tyto
organizace vzájemně propojené a jak prakticky uplatňovaly svůj vliv. Jaké argumenty používaly coby obhajobu svých zájmů? Byly tyto argumenty bezvýhradně přijímány, nebo se vůči autorskému zákonu ozývaly i kritické ohlasy?
K zodpovězení všech těchto otázek je využita historická metoda, tedy studium
dobových pramenů. Základním zdrojem, který popisuje proces přijímání autorského
zákona, jsou tisky a stenoprotokoly z Parlamentu republiky Československé. Záznamy
z dění v senátu2 a v poslanecké sněmovně3 nejen, že osvětlují legislativní proces, ale
také odkrývají rétoriku spojenou se vznikem autorského zákona.
Kniha Pražské spolky: soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let
1895–19904 odhaluje bohatost hudebního a vůbec spolkového života v Praze, avšak
zájmové spolky typicky nehrály v ovlivňování autorského práva podstatnou roli.
Mackovy Stati o kultuře umění a literatuře,5 jimž ve své knize z roku 19216
věnoval advokát Jan Löwenbach7 nemalý prostor, dokumentují levicové názory a intervencionistické smýšlení provázející debatu o autorském právu.
2

3

4

5
6
7

Historické tisky a stenozáznamy [online]. Senát PČR 1920–1939 [cit. 2015-04-05]. Dostupné
z: http://senat.cz/informace/z_historie/tisky/index.php?ke_dni=27.12.2012&O=8
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 1848–2010 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/
index.htm
M. Lašťovka, Pražské spolky: soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895–
1990, Praha 1998.
A. Macek, Stati o kultuře umění a literatuře, Praha 1963.
J. Löwenbach, Autor a nakladatel, Praha 1921.
Jak bude doloženo níže, Jan Löwenbach hrál v procesu přijímání autorského zákona jednu z hlavních rolí: podílel se na projednávání veškeré autorskoprávní legislativy, stal se členem několika
domácích zájmových uskupení a byl podle využitelných zdrojů spojen téměř s každou autorskoprávní aktivitou ať už formálně či neformálně. Vzhledem k tomu, že byl považován za mezinárodní autoritu, zastupoval Československo na zahraničních jednáních. Vedl časopis Soutěž a tvorba
od jeho vzniku (1928) do vypuknutí druhé světové války, kdy emigroval do USA. Jeho zájem vyplýval z jeho záliby v hudebním umění. Vedle advokátské profese se věnoval tvorbě libret pod pseudonymem J. L. Budín a hudební publicistice. V. Reittererová, Löwenbach Jan, in: Český hudební
slovník osob a institucí [online]. Centrum hudební lexikografie, Ústav hudební vědy Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity 2010 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=6281)
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Další skupinou soudobých zdrojů je právnická literatura, která poskytovala návod,
jak se v praxi s novým autorským právem vyrovnat, a příklady, jak byl zákon aplikován.
Obsahovala i shrnutí náhledů na autorské právo, jeho stručnou historii a odůvodnění
jeho potřebnosti. Výše zmíněný advokát Löwenbach po sobě zanechal nejvýraznější
stopu, díky které bylo ve studii využito šest jeho publikací. Vedle Löwenbacha byl
další klíčovou osobností prof. Dr. Karel Hermann-Otavský.8 Monografie publikoval
méně, spíše přispíval do odborného časopisu Soutěž a tvorba.
Brožura Ochranné sdružení autorské9 z roku 1940 od Antonína Čejky poskytuje
podrobný popis činnosti a vnitřní organizace. Byly využity i dvě publikace věnující
se právním aspektům filmu. Obě knihy (Horovo Filmové právo10 z roku 1937 a Knapův Přehled práva filmového11 z roku 1945) věnovaly určité kapitoly právě autorskému právu a pro film typickým případům aplikace autorského zákona.
Soutěž a tvorba – časopis pro otázky ochrany živnostenského vlastnictví, autorského práva a nekalé soutěže,12 ročníky 1928–1950, obsahuje mnoho cenných
informací z celého okruhu práv k intelektuálnímu vlastnictví. Představuje nejen osobnosti s autorským právem (a dalšími normami) spjaté, ale i organizace v domácím a mezinárodním měřítku. Také obsahuje zlomky veřejné debaty odehrávající se v tisku
včetně reakcí autorskoprávní lobby. Čtenář je seznámen i se soudobými judikáty,13
nově vydanou literaturou a zákonodárstvím k tématu. Časopis také přináší reporty
z dění na mezinárodních setkáních.

Základní rysy fungování autorského práva
Autorské právo, na kterém je fungování kolektivní správy vystavěno, je poměrně
mladým právním odvětvím. Vzniklo14 jako produkt moderní doby postavený naroveň
8

9
10

11
12

13

14

Byl prvním rektorem Karlovy univerzity v samostatném Československu. Níže studie dokládá jeho
působení na autorský zákon mj. prostřednictvím poskytování poradenství při vzniku zákona, zastupování Československa na mezinárodních jednáních a přispívání do časopisu Soutěž a tvorba.
A. Čejka, Ochranné sdružení autorské, Praha 1940.
J. Hora, Filmové právo: Výklad s autentickými texty všech nařízení a doplňujících výnosů, oběžníků, vyhlášek a pod., judikatura nejvyšších soudů a nejdůležitější formuláře, Praha 1937.
K. Knap, Přehled práva filmového, Praha 1945.
Soutěž a tvorba: časopis pro otázky živnostenského vlastnictví, autorského práva a nekalé soutěže: orgán čsl. odboru Mezinárodního sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví v Praze
a čsl. odboru Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého, Praha 1928–1950.
Ministerstvo spravedlnosti pravidelně odebíralo časopis Soutěž a tvorba a doporučovalo soudcům, aby do tamější redakce zasílali své judikáty.
O začátcích monopolních praktik pro vydavatele, nikoli autory, hovoří L. Lessig, Free culture:
How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity, New
York 2004; dále J. Šíma, Intelektuální vlastnictví jako překážka na cestě k prosperitě, Politická
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vlastnickému právu. Ačkoli se jedná o umělé naroubování konceptu vlastnictví
nehmotných statků na tradiční vlastnické právo ke hmotným statkům, začalo se
postupně stávat standardní součástí moderních právních řádů. Římské právo autorský zákon neznalo,15 nevěnovalo se ani nakladatelským smlouvám. Autorské právo
v moderní podobě se vyvíjelo od dob francouzské revoluce, a to do podoby, kdy jsou
autorská práva povýšena na zvláštní druh ze skupiny novodobých práv na statcích
nehmotných.16
Autorské právo dává autorům výhradní právo disponovat svým dílem, autor
jako jediný může svolit k užití díla někým jiným. Takové povolení ovšem zpravidla
neuděluje zdarma. Proto od 19. století začala éra vybírání tzv. autorských honorářů.
S rozvojem civilizace spojené se stále užším kulturním propojením a se zkracováním
vzdáleností ale přestávalo být snadné „uhlídat“, kdo při své činnosti autorské dílo
využil, leda při vysokých transakčních nákladech, v praxi neúnosných. Tyto náklady
ale autoři překlenuli s pomocí kolektivních správců autorských práv, kteří za autory
poplatky od uživatelů vybírají, a pak je zastupovaným autorům podle určitých zásad
přerozdělují.
Správci autorských práv se specializují každý na svůj domovský stát, zároveň však
úzce spolupracují a vybírané poplatky putují domácím i zahraničním autorům (do
států, které jsou součástí mezinárodních dohod). V Československu za tímto účelem
vzniklo roku 1919 Ochranné sdružení autorské československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů, s. r. o.17 (dále OSA, dnes známé pod názvem Ochranný svaz autorský, o. s.). Později vznikli další správci. Ti si však navzájem nekonkurují. Každý se
totiž věnuje jinému druhu děl, resp. spravuje jiný druh autorských práv nebo práv
s autorským právem souvisejícím (drama, zvuk,18 literatura, herecké výkony, výrobci záznamů apod.).
Kvůli tomu, že autorská díla jsou neobyčejně snadno kopírovatelná, mohou se
šířit s minimálními náklady, a že jejich využíváním nedochází k jejich spotřebování,
je velmi složité, ne-li nemožné, směňovat k nim vlastnická práva. Čím snadnější je

15
16
17
18

ekonomie LIII, 2005, č. 3, s. 369–382, ale i poutavá přednáška dostupná na webu, viz P. Zandl, Problematika intelektuálního vlastnictví a autorských práv v době digitální distribuce [online]. Dne
17. 3. 2011. Dostupné z: http://inhd.cz/videos/176-problematika-intelektualniho-vlastnictvi-a-autorskych-prav-v-dobe-digitalni-distribuce, 26. minuta.
J. Löwenbach, Autor a nakladatel, s. 4.
Týž, Autorské právo, Praha 1929, s. 3.
J. Hora, Filmové právo, s. 409–412.
Jako doposud poslední kolektivní správce v České republice se v roce 2003 objevila Ochranná asociace zvukařů. O nás [online]. OAZA 2013 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.oaza.eu/
obecne/o-nas.html).
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získat přístup k autorskému dílu bez jakýchkoli nákladů, tím nákladnější se stává kolektivní (i individuální) správa autorských práv. Tedy zajistit, aby autor dostal za jakékoli
využití svého díla přiměřenou19 odměnu. Stát intervenoval20 ve prospěch autorů
zavedením institucionálního rámce, který umožňuje autorská práva vynucovat, a tak
náklady na získávání odměn pomocí legislativy značně snížil. Zavedl totiž povinnosti
pro uživatele, které šetří náklady správcům autorských práv, a sankce, které motivují
uživatele děl k dodržování autorského práva. Bez této intervence do národního i mezinárodního právního rámce by autoři nebyli schopni uživatele donutit platit za něco,
co by jinak mohli využívat zdarma.
V oblasti autorských práv neexistuje jediné a stabilní uspořádání, obsah autorských práv prošel a prochází překotným vývojem. Jejich aplikace je velmi nepřehledná. Jejich fungování nemá stanovené jasné hranice a principy, jen se uzpůsobuje
aktuálnímu vývoji na základě požadavků držitelů autorských práv a jejich zástupců.
Autorské právo je nepředvídatelné – to, co právní věda označovala ze své podstaty nespadající do autorskoprávní ochrany v první polovině 20. století, je nyní chráněno se samozřejmostí.21 Složité je i uchopení právních vztahů tam, kde se setkávají
dva rozdílné právní režimy:22 evropský (kontinentální) a anglosaský. Rozdíly mezi nimi
se v čase smazávají a oba se stávají více vzájemně kompatibilní, cesta k tomu však
nebyla jednoduchá a vyžadovala řadu mezinárodních jednání.23

Působení zájmových skupin na vznik autorského zákona
Předpoklady pro vznik autorského zákona
Tato část studie zodpovídá otázku, jaký byl rámec působení zájmových skupin a vysvětluje, proč byl pro autorskoprávní lobby klíčový mezinárodní kontext. Nový
a moderní autorský zákon totiž nebyl vytvořen v právním ani společenském vakuu.
Jeho předešlé verze působily na území rakousko-uherské monarchie již od roku 1895
v případě Předlitavska (č. 197 ř. z.) a od roku 1884 v případě Slovenska a Zakarpatské

19
20
21

22
23

„Přiměřená odměna“ je termín užívaný v zákoně č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V případě Československa to bylo právě ve zkoumaném časovém období, tedy za první republiky.
Jako příklad lze uvést právo související s právem autorským – právo výkonného umělce k jeho
uměleckému výkonu – podle § 1 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve 20. letech měl výkonný umělec obvykle statut zpracovatele, tudíž např. výkony herců nebyly autorsky
chráněné. J. Löwenbach, Autorskoprávní abeceda, Praha 1948, s. 92–106.
S. von Lewinski, International copyright law and policy, New York 2008, s. 33–63.
Například K. Scheinpflug, Světová úmluva o ochraně autorských práv a její problémy, Soutěž
a tvorba 17, 1946, č. 1, s. 39–43.

113

28/2
2013

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Hana Moravcová

Ukrajiny (zák. čl. XVI)24. Dle senátora Mayr-Hartinga25 byl starý autorský zákon
velice kvalitní, zpracován nejlepšími právníky doby. Jen s mezinárodní spoluprací,
která by autorům zajišťovala reciproční mezinárodní ochranu, mocnářství příliš nespěchalo, ačkoli se takové požadavky z řad autorů objevovaly. Podle Mayr-Hartinga
byla změna autorského práva oddalována v zájmu „tehdy prý utiskovaných národností“. Těm umožňoval dovolený patisk cizích děl na jejich území šířit kulturu
(především anglickou a francouzskou) levněji. Podobně těžily ze zaostalosti v autorskoprávní ochraně i USA.26
Dualita zákonů na území ČSR sama o sobě implikovala nutnost jejich sjednocení
a změny. Další impulz ke vzniku nového autorského zákona vzešel z mezinárodního
práva. V době, kdy v Československu vznikal moderní autorský zákon, existovala již
ustálená platforma, která organizovala mezinárodní diplomatická jednání. Představitelé československého státu (tj. ve své podstatě i představitelé zájmových skupin,
jak bude níže vysvětleno) naskočili do rozjetého vlaku, když se po roku 1918 k jednáním přidali. Klíčovou mezinárodní dohodou o autorských právech, ke které Československo přistoupilo, byla bernská konvence.27 Stalo se tak po první světové válce
podepsáním saint-germainských mírových podmínek, jejichž součástí bernská konvence byla. Hierarchie zdrojů práva je taková, že mezinárodní smlouvy mají přednost před národním právem. Proto bylo přizpůsobení československého práva bernské konvenci nevyhnutelné. K podpisu mírové smlouvy došlo 10. září 1919
a k ratifikaci bernské konvence následně 22. února 1921.28
Mezinárodní diplomatická jednání organizovalo Mezinárodní sdružení literární
a umělecké, jež bylo založeno v roce 1878. Sdružení vytvořilo bernskou konvenci
a tím, že ji přičlenilo jako závazek k mírovým podmínkám ze Saint-Germain, přispělo k rozšíření autorskoprávních zásad mezi další státy ve vytvořené bernské unii (tzv.
Jednota pro ochranu děl literárních a uměleckých sdružuje státy přistoupivše k bernské konvenci). Státy se ale mohly k bernské konvenci hlásit, aniž by k tomu byly nuceny mírovou smlouvou. Československý odbor Mezinárodního sdružení literárního
24
25

26
27

28

J. Löwenbach, Autorské právo, s. 3.
Rozprava 77. schůze, zasedání dne 9. 11. 1921. Historické senátní tisky z 1. volebního období, 4. zasedání [online]. Senát národního shromáždění [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://senat.cz/
informace/z_historie/tisky/1vo/schuze-4zas.php?ke_dni=27.12.2012&O=8
M. Boldrin – D. K. Levine, Against Intellectual Monopoly, Cambridge 2008, s. 25.
Tento základní standard autorskoprávní ochrany je dodnes platný; přinesl jednak zásadu, že autorské právo vzniká automaticky na tzv. neformálním základě a pak také vzájemné mezinárodní uznávání autorských práv ve státech, které bernskou konvenci přijaly.
Tisk 227: důvodová zpráva 1920 [online]. Historické senátní tisky z 1. volebního období, 2. zasedání. Senát národního shromáždění [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://senat.cz/informace/
z_historie/tisky/1vo/tisky-2zas.php?ke_dni=27.12.2012&O=8
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a uměleckého se ustavil 18. května 1927 v prostorách Ochranného sdružení autorského (které i později ochotně zapůjčovalo prostory).29
Poněkud širší záběr než jen umění a literaturu mělo Mezinárodní sdružení pro
ochranu živnostenského vlastnictví, které rovněž zbudovalo v Československu svůj
odbor a působilo jak na veřejnou debatu, tak na konkrétní změny zákonů. Oblast zájmu však byla rozsáhlejší a zahrnovala i patentové a známkové právo stejně jako boj
proti nekalé soutěži. Československý odbor tohoto sdružení byl založen roku 1926
za podpory Obchodní a živnostenské komory v Praze. Československá národní skupina byla v rámci Mezinárodního sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví
údajně jednou z nejsilnějších v Evropě. Působila v něm široká škála různých profesních uskupení a navíc i odborná a univerzitní veřejnost.30
Ochranné sdružení autorské mělo taktéž své mezinárodní působiště. Například
v dubnu roku 1927 se konal první společný kongres Konfederace autorských společností (a o rok později se kongres konal opět). 31
Ve věci ochrany uměleckého výkonu se na mezinárodním poli angažovaly Commission Interparlamentaire, Mezinárodní úřad práce, Konfederace duševních pracovníků, Comité international de la T. S. F. a Organizace herecká.32
První republika byla pro vznik, či spíše lépe řečeno rozšíření autorského zákona
velmi příznivým obdobím. Po velké válce byla morálně a hodnotově zdecimovaná
Evropa nakloněna doleva a postupně si zvykala na rozšířenou působnost státu.33 Poslanci a senátoři napříč politickým spektrem si ve většině prostudovaných případů
souvisejících s autorským právem nebo obecně s tématem kultury a obzvláště hudby
nepřipouštěli jiné vhodné řešení situace než zásah a patronaci státu.34 Pro poslance
ani senátory nebylo podstatné hledisko ekonomické efektivnosti, zákonodárci mysleli
především jako právníci. Samotná hospodárnost navrhovaných ustanovení a jejich
dopadů byla diskutována zřídka. Konkrétní jednotlivá ustanovení, která podle poslanců či senátorů vyvolávala pro ně nepřijatelné náklady vzhledem k navrhovaným
cílům, však byla zpochybňována a odmítána. Přesto je potřeba zdůraznit, že zákonodárcům v rozpravách chyběl kritický pohled, kterým by zhodnocovali nově navrhované právní úpravy jako celek se všemi zamýšlenými a předem známými důsledky, ale
29
30
31
32
33

34

Zprávy spolkové, Soutěž a tvorba I, 1928, s. 25–26.
Tamtéž.
Zprávy spolkové, Soutěž a tvorba, 1927, [s. p.].
Z. Morávek, Ochrana autorů a rozhlas, Soutěž a tvorba III, 1930, s. 170–174.
A. Doležalová, Ekonomická tvářnost “nové” Evropy, in: J. Dejmek a kol., Zrod nové Evropy, Praha
2011, s. 410–412.
Složení výborů, které pracovaly na autorském zákoně, i politická příslušnost poslanců, kteří při
jeho přijímání řečnili, byla velmi pestrá. Popis, jak zákonodárci uvažovali a na co se při projednávání soustředili, vychází čistě z analýzy primárních pramenů (tisky, stenoprotokoly).
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i vedlejšími (a nezamýšlenými) efekty. Případná kritika, která mohla vyústit (a často
také vyústila) v odmítnutí některých jednotlivých opatření, tedy byla věnována jen
úzce vymezenému problému.
Účelem nově navrhovaných opatření v oblasti kultury a hudby mělo být dosažení
spravedlnosti (tedy jakási náprava poměrů), a to především ve prospěch sociálně
slabých či jinak znevýhodněných skupin. Státní zásahy mířily nejen do autorskoprávní
oblasti. Zákonodárci se snažili státní podporou a důslednou organizací zlepšit stav
hudební výchovy a sociální a hmotné postavení hudebníků.35
Kupříkladu nucená licence, kterou zavedla novela zákona z roku 1936 (zákon
č. 120/1936 Sb. z. a n.), je dokladem toho, že bylo autorské právo vytvářeno také
s ohledem na státní zájmy. V případě rozšiřování díla rozhlasem římská konference
k revizi bernské konvence v roce 1928 doporučovala nucenou licenci (jako mělo
například Německo). Tedy to, že autor byl rádiím povinen udělit svolení k užití díla,
čímž ale nesměl být ochuzen o přiměřenou odměnu a nesmělo dojít k újmě na jeho
nemajetkových zájmech. To pak mohl autor přeci jen užití odepřít. Nucená licence
ale platila jen pro tuzemské společnosti státní nebo se státním podílem. Zákonodárci
si pochvalovali, jak dobře tímto vyřešili protichůdné zájmy autorů a veřejnosti. Stát
totiž usiloval o kontrolu rozhlasu jako nástroje k výchově občanů.36
Intervencionistický charakter výkonu autorských práv dokresluje vhodně skutečnost, že druhá světová válka nevnesla do činnosti OSA žádnou podstatnou změnu,
neboť ta již plně vyhovovala centrálně řízenému hospodářství – tedy jeho podstatným aspektům jako povinná organizace a sdružování podnikatelů a stanovování závazných neměnných cen.37 Rozdíl za protektorátu spočíval pouze v tom, že všechny
sazebníky honorářů musely být schváleny Nejvyšším úřadem cenovým.38 Ale ohlašovací povinnost provozovatelů různých zábav apod. existovala již před válkou, a to
jak vůči OSA, tak vůči úřadům, které s OSA spolupracovaly. Každá akce musela být
totiž předem úředně povolena.39 Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty
č. 76 ze dne 30. března 1937, o sazbě honorářů za provozování hudebních děl požaduje, aby pořadatel nahlásil 14 dní předem všechny okolnosti (program, kapacitu,
35

36

37

38
39

Viz např. senátní tisky 1593 (rok 1921), 749 (rok 1926), 422 a 539 (rok 1921), 787 (rok 1921), 1326
(rok 1922).
J. Löwenbach, Novela k zákonu o právu autorském: zákon ze dne 24. dubna 1936, č. 120 Sb. z. a n.,
s výkladem a materialiemi, nové znění zákona o právu autorském s judikaturou a římský text bernské úmluvy z r. 1928 s dodatky, Praha 1937, s. 18.
A. Doležalová, Nebylo úniku? Kontinuita a diskontinuita v ekonomickém vývoji ve 30. a 40. letech XX. století, in: J. Němeček a kol., Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve
30. a 40. letech XX. století, Hledání východisek, Praha 2010, s. 472.
K. Knap, Přehled práva filmového.
A. Čejka, Ochranné sdružení autorské, s. 6.
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výši vstupného) s tím, že v případě nedodání údajů má OSA právo navýšit poplatek
o výlohy zjišťovací a kontrolní.40

Identifikace zájmových skupin a jejich vzájemné propojení
Ačkoli bylo Československo zemí mnoha spolků,41 nebyla tato sdružení především
kvůli jejich spíše lokálnímu významu těmi, kdo by ovlivňoval podobu nového autorského zákona během jeho přijímání ve 20. letech. Spolky byly typicky prostorem pro
pěstování hobby, nikoli prostředkem k ovlivňování legislativy. Až na výjimky: a vliv
takových zájmových skupin na podobu zákona nebylo složité z pramenů zjistit.
Považovalo se za samozřejmost, že názory z praxe budou zákonodárci vyslyšeny a zájmové skupiny svůj vliv hrdě přiznávaly. Konkrétně lze jmenovat tyto organizace:
Společnost spisovatelů, skladatelů a nakladatelů; Společnost hudebních skladatelů
v Praze42; Unie čsl. hudebníků; Jednota hudebních stavů; Deutscher Musikerverband; Odborové sdružení hudebníků43; Literární odbor Umělecké besedy a Syndikát
československých spisovatelů a hudebních skladatelů44 jako jeden z nejvýznamnějších zástupců zájmových skupin. K důležitým organizacím reprezentujícím zájmovou
skupinu autorů dále pochopitelně patřilo Ochranné sdružení autorské a z hlediska
jeho zastřešujícího významu je třeba také uvést československý odbor Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého.
Syndikát českých a slovenských spisovatelů a hudebních skladatelů bez obalu
prezentoval45 své cíle a cesty, jak jich dosáhl. Syndikát byl nejen mluvčím celé zájmové skupiny, ale také se sám označoval za nejpřednější stavovskou organizaci hájící práva svých členů a pečující o zlepšení jejich sociálního postavení, a to ve složitém
období, kdy veřejnost hleděla spíše na věci politické. Docílil vzniku kolektivních smluv
s nakladateli o minimálním honoráři pro autory. Zasadil se o přijetí nakladatelského
a autorského zákona. Sjednal ochranu pro československé autory v Americe, dosáhl
státní podpory pro starobní a penzijní pojištění autorů (včetně výtvarných umělců)
z podnětu ministerského rady Bohumila Zahradníka-Brodského. Syndikát si zřídil i Ozdravovací fond na podporu churavějících, jehož jmění činilo v roce 1928
přes 142 000 Kč. Díky Adolfu Červinkovi poskytoval syndikát svým členům zdarma
právní rady. Hájil zájmy svých členů před úřady, zákonodárnými sbory i v mezinárodních korporacích. Byl to právě syndikát, který prosadil, aby československý zákon
40
41
42
43
44
45

J. Hora, Filmové právo, s. 420.
M. Lašťovka, Pražské spolky.
Tisk 227: důvodová zpráva 1920, viz pozn. 28.
J. Löwenbach, Hudba v samostatném Československu, Praha 1931, s. 22.
Zprávy spolkové, Soutěž a tvorba, 1927, [s. p.].
Zprávy, Soutěž a tvorba I, 1928, s. 76.
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neobsahoval nucenou licenci pro mechanické šíření autorských děl, což bylo jedno
ze sporných ustanovení při projednávání autorského zákona. Se Syndikátem žurnalistů a výtvarných umělců se neúspěšně snažil o získání státního útulku pro umělce
a žurnalisty. Syndikátní jmění čítalo něco přes 466 000 Kč. Syndikát vděčil za své
úspěchy podpoře ministerstev školství a národní osvěty, zahraničních věcí a spravedlnosti. I zákonodárné sbory měly pro zájmy syndikátu pochopení, čímž se syndikát
ve veřejné diskuzi hrdě chlubil. Mezi významné členy syndikátu patřil i Karel Čapek,
který však v roce 1928 odstoupil.
Kolektivní správce Ochranné sdružení autorské československých skladatelů,
spisovatelů a nakladatelů, s. r. o. vznikl v roce 191946 jako společný podnik Klubu
československých skladatelů, Klubu nakladatelů a Klubu textařů. Ochranný svaz
autorský měl formu společenstva zapsaného v rejstříku společenstev, ale jeho
činnost ani cíle nelze srovnávat s činností družstevnickou. Zákonným účelem OSA
bylo společné obchodní podnikání ve prospěch členů.47 To je ve velkém kontrastu
s dnešním pojetím autorského správce jako neziskového občanského sdružení.
S novelou autorského zákona z roku 1936 se sice objevilo výhradní postavení
OSA, ale tehdy ještě nebylo tak monopolistické jako dnes. Tehdejším ustanovením
se mělo docílit, že s malými provozovacími právy se lze obrátit buď přímo na autora,
není-li zastupovaným; nebo přímo na OSA (ale výhradně jen na OSA), nechal-li se
autor sdružením zastoupit. Mezi tzv. malá provozovací práva tehdy patřilo veřejné
nedivadelní provozování, mechanický přednes chráněných děl s textem či bez textu,
přenesení na nástroje k mechanickému přednesu, použití ve filmu a vysílání děl
rozhlasem.48
Vytváření autorského zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., nakladatelského zákona
z roku 1923 i novely autorského zákona z roku 1936 provázelo přesvědčení,
že spolupráce státu se zástupci zájmových skupin je žádoucí a potřebná. Nikdo
se nad potenciálním střetem zájmů nepozastavoval. Löwenbach a HermannOtavský byli v poslanecké sněmovně jmenováni znalci pro projednávání autorského zákona, a to spolu s univerzitními profesory Franklem a Miřičkou.49

46
47
48
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J. Löwenbach, Hudba v samostatném Československu, s. 22.
J. Hora, Filmové právo, s. 409–412.
Dnes jsou ovšem práva ekvivalentní těm ze třicátých let spravována tzv. povinně kolektivně, kdy
není dovoleno se obrátit na samotného autora. Podle § 96 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to znamená nutnost obracet se na OSA, i když je využíváno díla autorů OSA nezastupovaných.
Tisk 447: II. volební období, 2. zasedání 1926 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/
t0447_01.htm
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Propojení právníků a dalších osob jednajících v zájmu autorskoprávní lobby velmi detailně dokumentuje časopis Soutěž a tvorba. Osobnostmi propojující
autorskoprávní prostředí byly také předseda OSA J. B. Foerster a ředitel OSA Karel
Balling.50
Například po římské revizi bernské konvence se v Československu vedly debaty
o novelizaci zákona na několika frontách, které však spojovaly tytéž osobnosti. V roce 1930 se konal sjezd právníků51, kde byla záležitost projednávána. Československým odborem Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého byla v souvislosti
s problematikou revize bernské konvence zřízena rádiová komise se členy jako
Hermann-Otavský, Löwenbach, Šourek, Balling a Karel Scheinpflug.
Činnost senátora, spisovatele, předsedy Syndikátu československých spisovatelů
a předsedy Literárního odboru Umělecké besedy Viktora Dyka je však nepochybně
nejvýraznějším případem propojení zájmové skupiny se státní sférou. V rozpravě52
k návrhu autorského zákona bez obalu prezentoval požadavky svého stavu na
prodloužení ochranné doby pro dílo a argumenty o sociální spravedlnosti se snažil
zlepšit sociální postavení autorů. Obhajoval zavedení tzv. osobnostních, tehdy
morálních, práv autora, která měla zabránit znevažujícímu užití díla. Prosazoval, aby
i díla literární byla autorsky chráněna, jsou-li vysílána rozhlasem. Tato ochrana byla
ale zavedena až s novelou autorského zákona z roku 1936, která reagovala na římskou revizi bernské konvence z roku 1928. Dyk se taktéž stavěl velmi kriticky
k ustanovení, které dovolovalo užití díla tam, kde vzniká dílo nové, originální a taktéž
autorsky chráněné, neboť se obával plagiátorství.
Organizace reprezentující zájmové skupiny se setkávaly při mnoha různých
příležitostech.53 Například v roce 1927 se uskutečnila diskuze o autorském právu
organizovaná Literárním odborem Umělecké besedy. Debata se týkala novelizace
autorského práva a zahájil ji předseda odboru Dyk. Informoval o mnohých přáních
a stížnostech zainteresovaných a o tom, že bude nutné na příští debatu všechny
patřičné organizace sezvat, aby mohly být jejich zájmy patřičně naformulovány.
Obsáhlý referát měl Adolf Červinka, který kritizoval institut zpracování, nelíbilo
se mu, že je v zákoně nejasně vymezeno a že není autorovi přiřknuto výhradní právo
k překladu, který zákon dle něj nesprávně klasifikuje jako dovolené zpracování.

50
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52
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J. Löwenbach, Hudba v samostatném Československu, 23 s.
Z. Morávek, Ochrana autorů a rozhlas, s. 170–174.
Rozprava 50. schůze dne 24. 11. 1926 [online]. Historické senátní tisky z 2. volebního období,
3. zasedání. Senát národního shromáždění [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/schuze-3zas.php?ke_dni=27.12.2012&O=8
Zprávy spolkové, Soutěž a tvorba, 1927, [s. p.].
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V roce 1928 se také uskutečnila debata o autorském zákoně, a to na třetím
debatním večeru Literárního odboru Umělecké besedy. Referoval na ní Löwenbach
(o potřebě ještě zdokonalit právní ošetření užívání děl rozhlasem), Hermann-Otavský
(o nutnosti dbát opatrnosti, aby zákon upravoval jen skutečné právní poměry),
Adolf Červinka, R. Medek, dr. Burda za ministerstvo pošt a vrchní komisař Daneš
za ministerstvo školství. Ministerští úředníci tedy zjevně byli s problematikou úzce
propojeni.
K podobě judikátů v autorskoprávních věcech významnou měrou u složitých
případů přispívaly speciální poradní sbory,54 které dodávaly na vyžádání soudům
odborné posudky technické povahy, bez ambice zákon vykládat.55 Členové poradních
sborů však byli z drtivé většiny samotní autoři.56 Není to jen případ Löwenbacha
a Hermanna-Otavského, i další jména se současně vyskytovala ve spojení s OSA
nebo se Syndikátem českých a slovenských spisovatelů a hudebních skladatelů,
v poradních sborech anebo v souvislosti s reprezentováním Československa na
mezinárodních jednáních o autorském právu. Následující tabulka dokumentuje, jak
byly jednotlivé organizace vzájemně propojené, a to na příkladu srovnání poradního
sboru pro hudební autorská díla a československého odboru Mezinárodního sdružení
literárního a uměleckého. 57 58

54

55
56
57
58

Znalecký sbor57

Čsl. odbor Sdružení58

Předseda: dr. Jan Branberger (odborový rada ministra školství a národní osvěty). Členové: K. Balling (ředitel
Ochranného sdružení autorského čsl.
skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních), J. B. Foerster (profesor
mistrovské školy státní konzervatoře

Předseda: Hermann-Otavský, ve výboru
potom dr. Hanuš Jelínek, prof. dr. V. Tille
(byl v poradním sboru pro díla literární), Löwenbach, K. Balling, E. Weinfurter
(byl v poradním sboru pro díla literární),
K. M. Čapek-Chod, dr. Otto Gellner,
prof. dr. K. Kadlec, Ing. Fr. Khol (Drama-

Znalecké sbory se skládaly se z předsedy a 6–10 členů, které jmenoval ministr školství a národní
osvěty po dohodě s ministerstvem spravedlnosti na 6 let. Byly zřízeny v Praze a pro literaturu i v Bratislavě. Rozhodovací proces vypadal následovně: Soud zašle požadavky na odborný posudek na
ministerstvo spravedlnosti (i se spisy), to je pak předá předsedovi sboru. Předseda ustanoví dva
zpravodaje, kteří dodají písemné posudky. Na schůzi sboru poté dojde usnesením většiny k vytvoření konečného posudku, který je písemně vypracován předsedou. Poplatek za práci sboru,
tzv. znalečné, ještě upraví soud dle soudního řádu a směrnic ministerstva spravedlnosti.
J. Löwenbach, Autorskoprávní abeceda, s. 106.
Znalecké sbory pro obor autorského práva, Soutěž a tvorba, 1927, [s. p.].
Zprávy spolkové, Soutěž a tvorba, 1927, [s. p.].
Zprávy spolkové, Soutěž a tvorba I, 1928, s. 25–26.
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a hudební skladatel a předseda OSA),
dr. Vladimír Helfert (univerzitní profesor
v Brně a spisovatel), Antonín Hromádka (inspektor soukromých škol hudebních), Frico Kafenda (ředitel hudební
akademie v Bratislavě), Jan Kunc (skladatel, ředitel hudební a dramatické
konzervatoře v Brně), Rudolf Prochaska
(vládní rada v. v., hudební skladatel),
dr. Erich Steinhard (redaktor časopisu
Auftakt), Otakar Šourek (vrchní magistrátní rada a hudební kritik – zástupce předsedy – přednášel na III. právnickém sjezdu v Bratislavě v roce
1930 o revizi bernské konvence59),
dr. Václav Štěpán (hudební skladatel).

tický svaz), K. Scheinpflug (byl v poradním sboru pro díla literární), prof.
dr. O. Sommer (přednášel jako hlavní
referent na III. právnickém sjezdu v Bratislavě v roce 1930 o revizi bernské
konvence), J. Štolovský (kom. rada,
předseda Syndikátu výtvarných umělců, byl v poradním sboru pro díla výtvarného umění), arch. O. Novotný (byl
v poradním sboru pro díla výtvarného
umění), prof. dr. Frant. Weyr, dále Miroslav Rutte (Dramatický svaz), J. Riedl.

59

Jak zájmové skupiny působily a kde uplatňovaly svůj vliv
Zájmovým skupinám se dařilo znění zákona přímo ovlivňovat, protože byly schopné
mít své zástupce ve správný čas na správných místech. Tato kapitola vysvětlí, jak se
angažovaly na mezinárodních jednáních, jak se podílely na přípravě zákona a jak
ovlivňovaly praktické provádění autorského zákona pomocí speciální instituce zvané
poradní sbory.
Následující výčet ilustruje, jak vliv zájmových skupin přesahoval hranice Československa. Kongresů Konfederace autorských společností60 se v roce 1927 za ČSR,
resp. za OSA zúčastnili Löwenbach a ředitel OSA Balling. V roce 1928 Československo zastupovaly Dramatický svaz (Engel-Müller, Fr. Kohl, dr. E. Konrád, dr. M. Rutte)
a OSA s Ballingem a Löwenbachem. Vyjednávalo se o jednotném způsobu vybírání
poplatků, statutu zpracovatele, užití v rámci kinematografie či radiofuse (rozhlasu)
a o nucené licenci pro mechanické nástroje (která byla z československého zákona
během projednávání odstraněna).

59
60

Z. Morávek, Ochrana autorů a rozhlas, s. 170–174.
Zprávy spolkové, Soutěž a tvorba, 1927, [s. p.].
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Na římské konferenci o bernské konvenci zastupovali Československo dr. Vojtěch
Mastný a Hermann-Otavský.61 Tato jména vypovídají o faktu, že československý stát
na mezinárodních jednáních zastupovali samotní zástupci zájmových skupin, nikoli
např. ministerští úředníci.
Zákon byl v parlamentu projednáván od roku 1920 do roku 1926, což je nezvykle
dlouhé období62 způsobené především četnými debatami, konzultacemi a poradami.
Duch zákona byl již ve fázi vládního návrhu velmi podobný dnešní verzi autorského
zákona. Vzhledem k tehdejšímu stádiu technologických inovací však nebyl tak
komplikovaný. Relativně rychlou práci ústavněprávního výboru senátu vystřídalo
několikaleté období přetváření původních návrhů ústavněprávním výborem poslanecké sněmovny – tedy neustálé prodlužování lhůt a stále hlubší zdokonalování
materiálu ustavenými komitéty a subkomitéty. Dne 24. listopadu 1926 byl autorský
zákon č. 218/1926 Sb. z. a n. na světě – o šest let později, než byl zhotoven vládní
návrh z dílny ministra spravedlnosti Popelky, a o šest let později, než požadovaly
mezinárodní závazky plynoucí z podepsání mírových smluv.
Debaty dávaly prostor právě odborníkům z praxe, znalcům, jako byli HermannOtavský a Löwenbach, jinými slovy zástupcům zájmových skupin, což je např.
v důvodové zprávě k návrhu zákona z roku 1920 (a nejen v tomto zdroji) přímo
uvedeno.63 Mezi ně ale předkladatelé zákona neřadili posluchače a další uživatele
autorských děl. Přirozeně to vyplývá z toho, že tato zájmová skupina nebyla kvůli
svému rozptýlenému zájmu nijak organizována.
Vedle předkladatele, ministerstva spravedlnosti, byly parlamentní výbory (jak
kulturní, tak ústavněprávní) a jmenovaní znalci těmi, kdo měl v konstrukci zákona
hlavní slovo. Ostatní členové zákonodárných sborů pak jen téměř automaticky
odhlasovali navrženou osnovu zákona. To, že projednávání provázely debaty, neznamená, že by byly nějak významné pro hlavní principy samotného autorského
zákona. Důvodová zpráva, následné tisky, ani zákonodárci v rozpravách si nekladli
otázku, zda je zákon vůbec třeba. Opírali se totiž o nutnost přizpůsobit československé právo bernské konvenci. A navíc být součástí Jednoty pro ochranu děl literárních a uměleckých sdružující státy přistoupivše k bernské konvenci se označovalo
za prestiž. Díky tomu a díky úspěšně uplatněné argumentaci o sociální spravedl61

62

63

Karel Hermann-Otavský, Římská revize Bernské úmluvy o ochraně děl literárních a uměleckých,
Soutěž a tvorba I, 1928, 6–8, s. 77–80.
Dle projevu senátora Böhra z Německé křesťansko-sociální strany lidové. Rozprava 49. schůze
18. 11. 1926 [online]. Historické senátní tisky z 2. volebního období, 3. zasedání. Senát národního shromáždění [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/
schuze-3zas.php?ke_dni=27.12.2012&O=8)
Tisk 227: důvodová zpráva, viz pozn. 28.
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nosti, která je popsána níže, předčil československý autorský zákon rámec bernské
konvence a autorům poskytoval ochranu ještě silnější.64 Zákonodárci při tvorbě
textu přihlíželi také ke znění zahraničních norem.
Výše zmíněná nejednoznačnost, resp. neexistence ustálených principů spravedlivého autorského práva se projevovala u některých ustanovení, nad kterými
bylo těžké najít shodu. Vliv zájmových skupin je na tomto místě odvozen spíše
nepřímo. Vyplývá z faktu, že sporná ustanovení se během projednávání zákona
spíše měnila ve prospěch autorů než ve prospěch uživatelů děl, což je v tiscích
zdůvodňováno právě přáními tzv. interesentů. Osnova zákona prošla významnou
proměnou příznivou pro autory ve výborech poslanecké sněmovny až k samému
konci legislativního procesu v roce 1926.
Diskutovanými jablky sváru se staly rozpory mezi právy autorů k uměleckému
dílu a právem vlastníka konkrétního uměleckého předmětu. Dnes je nutnost požádat autora textu o povolení k jeho zhudebnění a za tuto možnost zaplatit. Tehdy
ale jednání65 vyústila v pravidlo, že do autorského práva nezasahuje ten, kdo zpracováním vytvoří dílo nové, také autorsky chráněné. Sporné bylo taktéž zavedení nucené licence k mechanickému přednesu:66 poskytne-li autor svolení k užití díla firmě
vyrábějící gramofonové desky, musí svolení dát každé další takové firmě, která o toto svolení požádá, čímž měla být v oboru výroby gramofonových desek vytvořena
maximální konkurence. Z aplikace tohoto pravidla však nakonec sešlo. Dohady se
taktéž vyskytovaly u tématu odměny pro výtvarného umělce,67 který získává s každým dalším odprodejem svého díla podíl z transakce – toto ustanovení přežilo do
současnosti. Ve 20. letech však vzbudilo emoce, neboť nebylo jasné, jak jej prakticky a hospodárně zabezpečit. Ochranná doba pro dílo68 neboli doba, za kterou se při
užití díla musí odvést autorovi, jeho dědici či kolektivnímu správci poplatek, je klasickým případem arbitrárního rozhodnutí. Zájmové skupiny zde byly úspěšné, neboť
při projednávání prosadily, místo 30 let, 50 let ochrany po autorově smrti (autorské
poplatky potom připadají dědicům). Dnes je tato doba u většiny druhů práv 70 let.
Další návrh,69 aby po skončení této lhůty poplatky byly vybírány dál a putovaly do
státní pokladny, byl poměrně razantně odmítnut. V závěru projednávání se objevilo ustanovení, které zakazuje použít dílo znevažujícím způsobem, aby tak nebyly

64
65
66
67
68
69

J. Löwenbach, Novela k zákonu o právu autorském, s. 1.
Tisk 227: důvodová zpráva, viz pozn. 28.
Tamtéž.
Rozprava 77. schůze, viz pozn. 25.
Rozprava 49. schůze, viz pozn. 63.
Tisk 227: důvodová zpráva, viz pozn. 28.
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raněny city, která převážná část národa ke chráněnému dílu chová70, což má obdobu
v současném autorském zákoně v § 11 a § 70 upravující osobnostní autorská práva.
Ustanovení legalizující činnost kolektivního správce (OSA), se objevuje až téměř
v samém závěru projednávání.71 Opravňuje OSA k vybírání autorských honorářů.
Jejich výše měla být určena dohodou OSA a jiným profesním sdružením, anebo, nebylo-li takové dohody, využily se sazebníky vydané ministerstvem školství a národní
osvěty. Poslanci vyjadřovali naději, že právě ministerstvo najde onu rovnováhu mezi
autory a uživateli.72 V následné praxi ale obvykle obsahovaly sazebníky vydané ministerstvem vyšší částky než ty, které vyplývaly z dohod s OSA.73 Tato dvoukolejnost
měla pro institucionální uspořádání další důsledky: aby byl uživatel schopen se za
přijatelných podmínek dohodnout s OSA, musel se stát členem určité stavovské
organizace, která s OSA vyjednala rámcové podmínky.74 To s sebou ale pro řadu
profesí přinášelo náklady na sdružování a vyjednávání. S OSA o tomto druhu smluv
jednali kupříkladu provozovatelé kin.75
Zákonodárci si byli vědomi toho, že autorský zákon přináší rozpory mezi OSA
a uživateli hudby a debatovali především o problémech, jimž čelili hostinští.76 Ti
z počátku odmítali poplatky sdružení platit, až následně došlo k dohodě mezi těmito dvěma stavy. Autoritě OSA však výrazně napomohl až nový autorský zákon, bez
něj vymáhání poplatků nemělo v právním řádu oporu, a proto OSA před rokem 1926
čelilo žalobám, jakým právem a ve jménu koho vybírá autorské poplatky. Löwenbach
zmiňuje,77 že se zpočátku proti činnosti OSA objevovaly stížnosti, že vybírá poplatky na základě jednostranného rozhodnutí. Provozovatelé restaurací a jiných služeb
projevují svůj nesouhlas s autorskými poplatky, které vidí jako nespravedlivé, i v současnosti.
Vláda k řešení složitých soudních sporů ve věci autorského práva zřídila nařízením ze dne 17. února 1927, č. 10 Sb. z. a n., tzv. poradní neboli znalecké sbory,78
ve kterých, jak je výše dokládáno, působili zástupci autorskoprávní lobby. Příklad
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72
73
74
75
76
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Tisk 447 z roku 1927 [online]. II. volební období, 2. zasedání. Společná česko-slovenská digitální
parlamentní knihovna [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/
t0447_01.htm
Tamtéž.
Rozprava 50. schůze, viz pozn. 52.
A. Čejka, Ochranné sdružení autorské, s 15.
Dnes tzv. hromadné smlouvy podle § 101 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
J. Hora, Filmové právo, s. 420.
Rozprava 49. schůze, viz pozn. 63.
J. Löwenbach, Autorskoprávní abeceda, s. 82.
Týž, Autorské právo, s. 14.
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takového rozhodování,79 kdy OSA žalovalo jistého kavárníka, skutečně ukazuje, že
znalci doručili soudu posudek, který zněl ve prospěch OSA. Případ kavárníka byl řešen
nejvyšším soudem: rozsudek zněl, že v prostorách jeho kavárny musela být hrána
chráněná díla, ježto je přirozené, že právě taková díla zákazníci vyžadují. Žalovaná
částka činila 3170 Kč.

Argumentace zájmových skupin
Argumenty zájmových skupiny využívaly společenské klima, které bylo vstřícné k zásahům státu do ekonomiky.80 Mezi sociální spravedlnost a autorskoprávní ochranu
kladli její proponenti rovnítko. Vedle sociální otázky kladli důraz také na význam
autorů pro národní blaho. Právě taková argumentace mohla za první republiky bez
potíží uspět.
Typické vysvětlení geneze autorskoprávní legislativy vypadalo asi takto: autoři
jsou vnímáni jako duševní elita národa, která byla již od dob Bílé hory zneuznávána.
Na rozdíl od jejich kolegů v zahraničí, čeští autoři se nikdy nedostali na prestižní
místo v sociálním žebříčku. Přitom se autoři vnímali jako záruka kulturního rozkvětu
národa, k čemuž se cítili povolaní.81 V této souvislosti se navzdory univerzálnosti
kontinentálního autorského práva chránící každé vzniknuvši dílo bez jakýchkoli
formalit prezentovali jako elitní skupina. Bylo to způsobeno vnímáním sebe sama
jako odborně a morálně způsobilých autorit.
Löwenbach si v tomto směru pochvaloval činnost Radiojournalu s částečnou
účastí státu, který se prý úspěšně chopil propagace české hudby v zahraničí i nových
kusů světových u nás. Dle něj Radiojournal vybíral díla vysoké úrovně a nenechával se
ovlivnit k vysílání „lehké, příliš lehké hudby“. 82 Z těchto názorů plyne, že mechanismus
vybírání a rozdělování autorských poplatků chtěli autoři využít především pro
kvalifikované umělce, například skladatele klasické (vážné) hudby. Přehlíželi možnost,
že by tento systém z definice měl sloužit komukoli, kdo se stane tvůrcem originálního
díla a že takovýchto tvůrců je v realitě víc, než kolik by tehdy zastupovaní autoři chtěli
přijmout pod ochranu OSA.
Autorskoprávní rétorika dále tvrdila, že duševní pracovníci obětovali své hmotné
blaho během 19. století na oltář vlasti, ani nakladatelé neměli tehdy obvykle hmotného prospěchu a vydávali často jen „z dobré vůle“. S příchodem 20. století se ale
rozmohl jak obchod, tak autorská činnost. Jediný, kdo byl schopný se adaptovat,
79
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Týž, Přípustnost znaleckého důkazu o denním provozování chráněných skladeb, Soutěž a tvorba III,
1930, s. 46.
A. Doležalová, Ekonomická tvářnost „nové” Evropy, s. 412.
J. Löwenbach, Hudba v samostatném Československu.
Tamtéž, s. 21.
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byl stav nakladatelů, zatímco autoři stále nedostávali odměnu, která jim náleží za
přínos, jejž pro národ mají. Sociální reforma by tedy měla autory zvýhodnit oproti
schopnějšímu a prohnanějšímu nakladateli. Löwenbach jmenuje83 návrhy Tilleho
(člena výboru čsl. odboru Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého a znaleckého sboru pro literární díla), který propagoval zpřísnění podmínek, za kterých je
nakladatelská smlouva ujednávána, a jistotu příjmu pro autora. Takový přístup ale nezohledňuje, že při sjednávání nakladatelské smlouvy by byli nakladatelé vystaveni
většímu riziku (neví předem, jaká bude po dílu poptávka), a proto by pravidla na
první pohled prospěšná autorům odrazovala od sjednávání nakladatelských smluv
u děl s nejistým odbytem.
Antonín Macek84 (sociální demokrat, pozdější komunista) publikoval svůj bizarní
projekt na státní plánování umění. Navrhoval zřízení jediné státní organizace, která
by vydávala jen skutečně hodnotná díla, autorům zaručila stálou gáži a „autora
literárního svinstva by bez milosti poslala do nějaké kanceláře“85 živit se poctivě.
Zchudlý nakladatel by pak jen zajišťoval expedici skvělého a levného umění. Macek
ale již neuvádí, jak od sebe hodnotnou literaturu a brak rozeznat.

Kritické ohlasy a jejich vliv na vznik autorského práva
Největším kritikem konceptu autorského práva na půdě parlamentu byl senátor
Hampl – člen Komunistické strany Československa, který sarkasticky obviňoval kapitalismus z neschopnosti zabezpečit mzdu pro tvůrce kultury národa. „Sama instituce původského práva kompromituje dnešní společenské zařízení a odhaluje jeho
pravou podstatu. Kapitalistická společnost založená na soukromopodnikatelském
zisku neumí a nemůže přirozeně zajistiti ani existenci těch, kterými se vychloubá, že
jsou tvůrci její kultury.“86
Na Hamplův příspěvek pak rázně odpověděl Dyk. „[…] táži se, nebyla-li mu (Hamplovi) nápadná situace duchovních pracovníků v Rusku. […] panující vláda potlačila
prostě tisk veškerého druhu, který byl nepohodlný […]. To znamená, že vláda bolševická tolik a tolik duševních pracovníků donutila buďto se přizpůsobiti přítomnému
stavu, anebo pojíti hladem.“87
Existovaly ale i jiné kritické ohlasy, které vyvolaly sérii dalších reakcí. Například
se objevil názor upozorňující na nevýhodnost nového zákona v tom smyslu, že více
83
84
85
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J. Löwenbach, Autor a nakladatel, s. 7–14.
A. Macek, Stati o kultuře umění a literatuře.
J. Löwenbach, Autor a nakladatel, s. 13.
Rozprava 49. schůze, viz pozn. 62.
Rozprava 50. schůze, viz pozn. 52.

126

Studie/
Studies

Historie vzniku a vývoje autorského zákona v období první republiky

autorských poplatků putuje od nás do ciziny než k nám do ČSR za „naše“ díla (mezi
úspěšná „naše“ díla se řadily překlady děl bratří Čapků, Langerových a Čapka-Choda).
Nesouhlasnou odpověď a vysvětlení poté publikoval Löwenbach: autorskoprávní
ochranu nelze posuzovat z hlediska hospodářského, nezúčastnit se mezinárodního
systému na ochranu autorů by české země deklasifikovalo na nižší úroveň a není
možné, aby na sobě Československo nechalo uvaleno odium pirátského státu. Je
československou morální povinností se mezinárodní autorské ochrany zúčastnit.
Ochrana československých autorů byla Löwenbachem popisována jako aktivum.
Navíc prý honoráře do zahraničí nejsou vysoké a také brání nekvalitní překladové
nadprodukci.88 Löwenbach již ale ve svém výkladu opomíjí, že aktiva a pasiva se
mění nikoli na úrovni jednotlivých států, ale samozřejmě na úrovni jednotlivých
autorů a uživatelů jejich děl. A není to přímo státní entita, která by těžila nebo tratila
z obchodu s autorskými právy, ale OSA, úzce specializovaná firma na organizaci
tohoto obchodu, která se opírá o výhradní státní povolení (exkluzivitu postavení
OSA potvrdila novela autorského zákona roku 1936).
Velmi kriticky zní i názor Adolfa Červinky89 (místopředsedy Syndikátu českých
a slovenských spisovatelů a hudebních skladatelů). Ten vidí bernskou unii jako prostředek k dosažení hospodářského prospěchu především ze strany Anglie a Francie,
jejichž díla jsou ve světě nejvíce překládána a hrána. Červinka se domníval, že jejich
nátlak hraje v rozšiřování autorských práv dominantní roli. Upozornil na to, že v případě uměleckých děl se v první řadě jedná o obchod, a to i přes zdánlivý idealismus
Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého. Červinka tvrdil, že rozhodování
o autorskoprávních otázkách by se mělo dít se statistikou v ruce a ne jen z čisté vědecké právní záliby. Ačkoli byla v Československu tato zahraniční díla velmi oblíbena,
bylo by záhodno jejich užívání podle Červinky regulovat. A to nejen proto, že se často jednalo o produkci podřadnou až bulvární. Litoval, že takový únik národního bohatství (tj. platby do zahraničí za autorské poplatky k těmto nehodnotným dílům)
není možné statisticky zachytit. Import a autorizace cizích děl nejenže něco stála (cca
1000–1500 franků za autorizaci francouzského románu; za rok 1927 bylo dle časopisu Droit de l´auteur v Československu publikováno 676 překladových děl a kvůli
své oblíbenosti byla vydána v daleko větším nákladu než česká díla), ale také činila konkurenci domácí produkci, která neměla šanci se uplatnit. Podle Červinky Československo podlehlo omylu, když si neuvědomilo, že jeho političtí spojenci mohou
být jeho hospodářští nepřátelé a bez uvážení všech důsledků se podrobilo bernské
konvenci.
88
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J. Löwenbach, Hospodářské důsledky zvýšené autorské ochrany, Soutěž a tvorba II, 1929, s. 42–43.
A. Červinka, Ještě několik slov o Bernské úmluvě, tamtéž, s. 43–45.
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Ochota zástupců Československa šla na mírových konferencích příliš daleko
a Červinka je kritizoval, že neprosadili výhrady, které by respektovaly specifickou
domácí situaci. Červinka byl tedy jedním z řady těch, kteří argumentují pomocí
národních zájmů, vyžadují ochranu domácích subjektů a nepokrytě hodnotí import
cizí kultury jako podřadný a podrývající úroveň kultury v Československu. Stejnou
rétoriku používali i zákonodárci v rozpravách.90 Červinka také upozorňoval výslovně
na to, že rozhodující bylo dění na mezinárodních jednáních, domácí legislativa pak
byla jen jejich sekundárním důsledkem.
Otto Gellner v reakci na tuto kritiku tvrdil,91 že se význam autorských poplatků pro
platební bilanci přeceňuje. Poukazoval na to, že platby za patenty jsou daleko vyšší
a nikoho by nenapadlo právě kvůli nim ze systému patentové ochrany odstoupit.
Československo dle něj svým dodržováním patentového vlastnictví jen následuje
samozřejmý postulát moderního kulturního právního vývoje.

Závěr
Autorské právo a kolektivní správa autorských práv jsou moderním institucionálním
uspořádáním, které umožňuje autorům a kolektivním správcům jejich práv kontrolovat užívání autorských děl a vynucovat jeho zpoplatnění. Kdyby neexistovalo mezinárodně koordinované autorské právo a sankce za jeho porušování, nemohli by autoři
ani kolektivní správci jejich práv donutit uživatele platit za užívání autorských děl, která by díky jejich specifické povaze byla přístupná se zanedbatelnými náklady.
Studie potvrzuje hypotézu o tom, že toto institucionální uspořádání vzniklo jako
výsledek působení zájmových skupin a ilustruje to historickou analýzou přijímání
autorského zákona v Československu za první republiky. Nebyly to však jen československé zájmové skupiny a organizace, které je reprezentovaly, kdo měl vliv na vznik
nového autorského zákona, přijatého v roce 1926. Již během 19. století probíhala mezinárodní jednání o autorském právu. Jejich výsledek, tzv. bernská konvence,
byl přičleněn k saint-germainským mírovým podmínkám. Jejich podepsání po první
světové válce pro Československo znamenalo nutnost přizpůsobit bernské konvenci svůj právní řád.
Jednalo se právě o tento základní předpoklad, který velmi usnadňoval prosazování zájmů organizacím zastupujícím československé autory. Je třeba ale dodat, že
bernská konvence vznikala a byla měněna z impulzu zájmových skupin působících
v jiných státech, k jejichž úsilí se po roce 1918 autoři – Čechoslováci – přidali. Navíc
autorské právo, byť pro autory v nedostatečně funkční podobě, již v Československu
90
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Rozprava 49. schůze, viz pozn. 62.
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existovalo. Úkolem autorů bylo tedy přesvědčit zákonodárce, že je při vytváření
autorského zákona nutné bernskou konvenci ještě předčít, což se podařilo. Bylo to
díky společenskému klimatu, které neváhalo využít k řešení různých situací státních
zásahů, které citlivě vnímalo otázku sociální spravedlnosti a které bylo nakloněno
opatřením, která měla prospívat blahu národa.
Ze zhruba desítky organizací sdružující zájmové skupiny, lze jako nejdůležitější jmenovat Syndikát českých a slovenských spisovatelů a hudebních skladatelů,
Ochranné sdružení autorské a československý odbor Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého. Nejenže tyto organizace spolupracovaly a pořádaly společná
setkání, ale byly navzájem personálně propojeny. Osobnosti jako Löwenbach, Hermann-Otavský, či Balling vykonávaly najednou přinejmenším několik z následujících
činností: zastávaly funkce v zájmových organizacích, vykonávaly právnickou praxi,
publikovaly, vyučovaly na univerzitách, rokovaly na besedách se spřízněnými organizacemi, radily předkladatelům zákona se zněním návrhů, zastupovaly Československo na mezinárodních jednáních a působily v poradních sborech (institucích pro
poskytování znaleckých posudků soudu v autorskoprávních věcech). Zvláštním případem byl senátor, spisovatel a předseda syndikátu Dyk, jemuž střet zájmů nebránil na
půdě senátu autorský zákon horlivě obhajovat.
Ministerští úředníci byli s děním vyvolaným zájmovými skupinami úzce spojeni,
naopak zarážející je, že účast na mezinárodních jednáních byla doménou zástupců
zájmových skupin, namísto úředníků, tedy přímých zástupců státu. Mezi další způsoby, jak konkrétně na znění autorského zákona působit, přirozeně patřilo přímo
ovlivňování legislativních návrhů. Tvůrci zákona naslouchali názorům odborníků
z praxe, tento postup nebyl nijak tajen, naopak byl uváděn jako přednost zvyšující
úroveň zákona. Tito odborníci ale byli samotní zástupci zájmových skupin autorů,
kteří tak zákon logicky měli možnost přetvářet podle svých potřeb. Soudě podle
změn, které návrh v legislativním procesu prodělal, se to zájmovým skupinám dařilo.
Zájmové skupiny tedy ovlivňovaly znění zákona a následně i jeho provádění v praxi. Poradní sbory pro otázky autorského práva zřízené vládním nařízením podávaly
soudu znalecké posudky. Jelikož se ale znalecký sbor skládal téměř výhradně z autorů, nestrannost znaleckých posudků to značně zpochybňuje.
Argumentace, se kterou se zájmové skupiny snažily docílit ospravedlnění autorského práva, dovedně využila nálad ve společnosti. Autorské právo mělo narovnat
nespravedlivé poměry, jimž čeští autoři museli doposud čelit. Autoři totiž sami sebe
považovali za elitu národa, která je zodpovědná za jeho kulturní vývoj a za usměrňování vkusu širokých vrstev obyvatelstva. Ačkoli svou úlohu plnili s krajní obětavostí,
národ se jim dosud patřičně neodvděčil. Autorský zákon měl navrátit autora v sociálním žebříčku tam, kam patří, tedy přinejmenším ho hmotně zabezpečit.
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Kritika autorského zákona se v dostupných zdrojích věnuje především zpochybňování účinků mezinárodní autorskoprávní ochrany na platební bilanci a na
devizové rezervy. Odpověď na stížnosti, že kvůli placení honorářů odplývají devizové prostředky do zahraničí, byla prostá: autorský zákon je otázkou prestiže a Československo musí držet krok s jinými následováníhodnými státy.
Jiná kritika směřovala spíše k celkové neúčinnosti autorského práva, které neposkytuje autorům dostatečné záruky obživy, a byla provázena návrhy, aby stát důsledněji kontroloval a řídil jak uměleckou tvorbu, tak odměňování za ni.
Tyto kritické názory ale neměly na podobu autorského zákona vliv. Dění na mezinárodních setkáních určovalo směr a základní rysy vývoje autorskoprávní ochrany. Zájmové skupiny autorů v Československu proto působily dvěma směry, na poli
mezinárodní diplomacie a doma potom na důsledné a přísné vymáhání autorského práva, které pomáhaly vytvářet. Ovlivňovaly jednotlivá konkrétní ustanovení, jejichž znění mělo klíčový význam pro praktické provádění zákona, protože, jak známo,
ďábel se skrývá v detailu.
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The history of inception and development of author´s right act during the
twenties and thirties in Czechoslovakia
Author’s rights (or copyright), as a modern institutional and legal framework, provide
to authors and to their representatives, collective rights management companies,
exclusive rights to control using creative works. There is a worldwide network
of legally binding measures so that they are able to collect royalties from a great
number of users and, with help of the state, enforce compliance with the law. Due to
the character of creative works as intangible assets that cannot be simply possessed
and exchanged and due to the fact, that creative works usually spreads only with
negligible costs, the enforcing role of the legal rules is crucial. Without the author’s
rights system, the users would be free to use any work any time for free.
This study confirms the hypothesis, that new Act on author’s rights was
introduced into the legal framework of Czechoslovakia in twenties and thirties of the
20th century predominantly due to the influence of interest groups. They were able to
benefit from two underlying assumptions. First, the new Act was necessary in order
to adjust the law to the Berne Convention (a minimum set of rights for authors, a part
of the Saint-Germain peace treaty signed by Czechoslovakia after the Great War).
Second, the policymakers inclined to accept solutions that overcame the extent of
the Berne Convection, as they perceived stronger state interventions to be an ideal
mean to reach social justice, one of the priorities of policymakers.
The cooperation of the state with interest groups was openly presented. The
interest groups executed their influence through a number of personalities that
usually played an important role during the legislative process. These personalities
interconnected many platforms: universities, organisations supporting authors’
interests, ministries. Moreover, they worked as attorneys, published their contributions
in newspapers and in legal literature, debated during common meetings, worked
for advisory committees providing professional opinion for courts to copyright cases.
They represented Czechoslovakia at international diplomatic meetings on copyright
as well.
To sum up, the state not only let the interest groups to participate, but it also
warmly welcomed their activity.
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Zbrojní a vojenská výroba Vítkovických železáren
v meziválečném období (1918–1938)1
Aleš Materna
The arms and weapons production at Vítkovice Ironworks in the interwar period (1918–1938)

This study focuses on the arms production at the Vítkovice Ironworks in the period of
1918–1938 and its importance in the field of arms procurement in the 1930s. It analyzes
the different types of weapons, their share of the production output of the company, and
presents the most important procurers. They mainly included state-owned firms. It concludes
with the contracts of foreign companies. Another important part of the study is an economic
and price analysis of individual arms procurement and a comparison of the manufactured
products. Attention is also paid to the political aspects and factors that resulted in an
international arms race and increase in military contracts for Vítkovice Ironworks.
Keywords: army; weapons; Vítkovice Ironworks; Czechoslovakia; interwar period; economic
history
Contact: Mgr. Aleš Materna, katedra historie; Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická
fakulta, Reální 5, 701 03 Ostrava, Česká republika, ales.materna@seznam.cz

Úvod
Pokud bychom měli nějak charakterizovat firmu Vítkovické horní a hutní těžířstvo od
90. let 19. století až po rok 1938, nejlépe by skutečnou situaci vystihovalo označení
smíšený koncern. Uvnitř takto označeného koncernu nebyly nikdy vysloveně pevné
1

Tato studie byla zpracována v rámci Studentské grantové soutěže SGS11/FF/2013 s názvem Ekonomické, sociální a kulturní faktory historického procesu modernizace na Ostravské univerzitě
v Ostravě, Filozofické fakultě.
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hranice mezi výrobou pro mírové účely a výrobou zbrojní určenou pro válečné a vojenské potřeby. Nejenže oba typy výroby měly společnou základnu v těžbě a výrobě
surovin a polotovarů či produktů, ale také společnou dopravní a energetickou obsluhu. Možná ještě důležitější však byla skutečnost, že také mnoho pracovních strojů
a s nimi i celé dílny a provozy mohly po malých úpravách sloužit oběma účelům v závislosti na tom, jaké zakázky se podařilo vedení firmy sjednat. Často se tak stávalo,
že vojenská a zbrojní produkce mohla někdy předčit produkci mírovou (jako se to
stalo u Vítkovických železáren za první světové války), jindy tomu mohlo být přesně naopak.
Smíšená či kombinovaná výroba mírového a zbrojního materiálu poskytovala
zbrojnímu podniku či koncernu velké výhody, které se projevily zejména v krizových
situacích. Tak mohly Vítkovické železárny například hned po vypuknutí první světové války bez velkých problémů přestavět část provozů vyrábějící mírové produkty
na zbrojní výrobu, ale zároveň navázat na již fungující výrobu válečného materiálu
a podstatně ji rozšířit. Stejně tak po ukončení války a rozpadu monarchie nebyl pro
železárny problém v poměrně krátké době přeorientovat zbrojní výrobu na mírovou.
Takový postup volilo více železárenských či strojírenských podniků v Evropě. Jako
názorný příklad toho, jak se uvnitř jednoho koncernu mohou přenášet technické
vymoženosti ze zbrojní do mírové sféry a naopak, by mohl posloužit vývoj strojírenské
firmy Grusonwerke v Magdeburgu. Tato firma se stala roku 1893 součástí Kruppova
koncernu, a jak uvádí historik Zdeněk Jindra „výrobní orientace na těžké strojírenství
byla v jejím případě nejlepším doplňkem zbrojní výroby, navazujíc na ni i po technické
stránce“.2 Hermann Gruson přišel v 60. letech 19. století na způsob výroby tvrzené litiny a nalezl pro tento materiál uplatnění nejprve na železnicích při výrobě výhybek,
kol či soukolí a v další strojírenské výrobě. Poté přešel ke zbrojní výrobě, kdy z tvrzené
litiny vyráběl dělové granáty proti pancéřovým cílům, a právě zbrojní výroba se stala
jeho největším trumfem v době, kdy jeho firma začala vyrábět jako jediná na světě
klenuté pancéřové věže pro pozemní opevnění. Po připojení ke Kruppovu koncernu
zůstala výroba těchto opevnění v magdeburském podniku, ale vedení firmy Krupp
považovalo za výhodné rozšířit Grusonovy tradiční výrobky z tvrzené litiny. Zavedlo
proto i výrobu mnohatunových drticích a rozmělňovacích strojů pro kamenolomy,
válcovny, mlýny, úpravny rud, cementárny, cukrovary a jiné. Náročné požadavky nové
doby po roce 1890 přiměly firmu Krupp k tomu, aby neustále diverzifikovala výrobní
program podniku o řadu nových produktů (Thomasova ocel, legované oceli, ocelové
odlitky, pancéřové lodní desky a pevnostní věže, průraznější střely do granátů atd.)
2

Z. Jindra, Technika a zbrojení od poloviny 19. století do počátku 20. století, in: A. Marès (red.),
Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace oboru ve Francii a v České
republice, Praha CeFRes 2010, s. 9.
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Na jedné straně tak došlo k výstavbě nových provozů, na druhé straně pak k expanzi
v horizontálním směru připojením v ocelářské či zbrojní branži již zapracovaným,
případně konkurenčním podnikům, a to cestou fúze, koupě nebo ovládnutím kontrolního balíku akcií. Tímto způsobem a kombinací zbrojní a mírové výroby se Kruppův koncern mohl rozkročit do větší šířky, což výrazně přispělo k nebývalému rozšíření zaměstnanecké základny koncernu z 20 200 lidí v roce 1887 na 81 000 v roce
1914.3
Vítkovické horní a hutní těžířstvo potkal, co se týče výrobního sortimentu, téměř
totožný osud. Samozřejmě se výrobní program lišil v určitých jednotlivostech, ale
jisté paralely najít lze. Stejně jako u firmy Grusonwerke, potažmo firmy Krupp, se prvním opravdu rentabilním sortimentem Vítkovických železáren stala výroba pro železnice (koleje, soukolí, výhybky atd.). Po přechodu na zbrojní výrobu začaly železárny s výrobou lodních pancéřových plechů a pokračovaly stejně jako německá firma
produkcí pancéřového opevnění a kulometných věží, kterou doplnil rozmanitý sortiment dalšího vojenského materiálu, ovšem v součinnosti s mírovou výrobou, jež se
stala do budoucna již navždy převládajícím výrobním programem.

Analýza zbrojní výroby v letech 1918–1938 ve vztahu
k mezinárodně-politické situaci – základní aspekty a faktory
Majitelé železáren a jejich vedení reprezentované ředitelem Sonnenscheinem se
po ukončení první světové války nevzdali myšlenky na pokračování velmi lukrativní a rentabilní zbrojní výroby. V období po rozpadu rakousko-uherského soustátí
a poválečné atmosféry všeobecného odzbrojování, kdy největší spojenec habsburské
monarchie Německo muselo přijmout přímo pokořující odzbrojovací podmínky Versailleského míru, však získat vojenské a zbrojní objednávky nebylo snadné. Částečně
i díky zahraničním majitelům Vítkovických železáren, vídeňským bankéřským rodinám Rothschildů a Gutmannů,4 se zpočátku míjela snaha o navázání kontaktů či
3

4

Z. Jindra, Když Krupp byl „dělovým králem“… Fa Fried. Krupp/Essen od založení ocelárny po rozšíření ve zbrojovku a koncern (1811 – počátek 90. let 19. století), Praha 2009, s. 560–561.
Majetkové vztahy stejně jako vnější forma těžířstva zůstaly v podstatě nezměněné po celou dobu
první Československé republiky. Po 1. světové válce a ztrátě obrovských investic v Rusku přesunuli zkušení bankéři Rothschildovy skupiny svou vídeňskou větev do hospodářsky a politicky
silnějších středisek. Vítkovice představovaly pro Rothschildy jejich nejcennější kapitál ve střední
a jihovýchodní Evropě, účetně byl proto koncern řízen z Paříže. Jako zástupce Rothschildovy
skupiny vystupoval francouzský Eugen Rothschild, který podepisoval mezinárodní kartelové
dohody za Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Gutmannovská skupina se nemohla opírat o tak
mohutný zahraniční kapitál jako Rothschildové. Po válce podlehla prudkým konkurenčním
bojům, chronickým krizovým výkyvům rakouského hospodářství a tlaku svých věřitelů, mezi
něž patřili především londýnští Rothschildové. Dne 14. června 1933 na základě tzv. Standstill
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partnerství s ministerstvem národní obrany nově utvořené Československé republiky.
Vedení železáren nezbývalo než přeorientovat celý koncern téměř výhradně na mírovou výrobu a zbrojní zakázky se na skoro deset let zastavily.
Jednou z mála zajímavých zbrojních zakázek, jež zachovávaly nesmírný fundus
vědění a zkušeností zbrojních konstruktérů a kvalifikovaných dělníků, byla objednávka na dodávky lodního materiálu pro loděnice Schichau v Elbingu, jež měly svou
pobočku v lotyšském přístavu Riga. Dohoda byla podepsána v červnu 1919. Jak lze
vysledovat z archivních materiálů, jednalo se o výrobu a dodání 10 000 tun tyčové oceli a ocelových profilů pro dvě válečné lodě. Materiál byl přepravován po Odře
přes polské území do Štětína a poté po železnici do Rigy, celkem se jednalo o 50 vagonů plechů a 20 vagonů profilů. Z dopisů mezi vítkovickým vedením a zástupci loděnic
lze vyčíst další detaily obchodu: „Dle dohody mezi inženýrem Kiwullem, ředitelem
VHHT Spitzerem a inspektorem Baumannem z 30. června 1919 objednáváme […]
10 tisíc tun oceli pro loděnice v Rize […] ředitel Spitzer nabízí materiál v ceně 145 Kčs
za 100 kg oceli […] částka je splatná do 15 dnů od dodání materiálu […] zaplacena
bude ve švédských korunách […] v pevném a neměnném kursu 100 švédských korun
= 400 korun československých […] to znamená 145 Kč = 36,25 švédských korun […]
za 100 kg materiálu zaplatíme tedy 36,25 švédských korun […] obstarání dopravce
ponecháváme na volbě Vítkovických železáren […] dopravu uhradíme […].“5

5

Agreement proto dali Gutmannové 44 a ½ z 50 svých kuksů (podílů) do zástavy u bankovního domu
N. M. Rothschild and Sons v Londýně. Od té doby byly dividendy placeny londýnským Rothschildům. Pouze 4 a ½ kuksů zůstalo v rukou tří žen z Gutmannovy rodiny a jim byly dividendy zasílány
do Rakouska, na Slovensko a do Itálie, každé za 1 a ½ kuksu. Dne 8. května 1937 došlo na základě tzv. Transfer Agreement k převedení všech 100 kuksů, představujících majetkovou hodnotu
těžířstva, do správy anglické pojišťovací společnosti Alliance Assurance Company Ltd. v Londýně.
Tato pojišťovací společnost patřila se svým nominálním kapitálem téměř 5 a půl miliónu britských
liber k největším pojišťovacím a investičním společnostem ve Velké Británii. Ve 30. letech zastával předsednickou funkci společnosti Lionel N. de Rothschild, hlava bankovního domu v Londýně. Společnost se stala oficiálním majitelem Vítkovických železáren a za kuksy vydala jejich vlastníkům certifikáty. Tímto aktem došlo ke změně v poměru sil mezi původními vlastníky a podíl
Rothschildovy skupiny se zvýšil téměř o 20 %. Podle smlouvy směla zasahovat do vedení Vítkovického horního a hutního těžířstva pouze Alliance Assurance Company Ltd., která měla právo
hlasovat na shromáždění těžařů a přijímat dividendy. Tato dohoda však přenesla obě tyto rozhodující funkce především na představitele londýnského bankovního domu L. N. de Rothschild
and Sons. Více o majetkových vztazích a zahraničním kapitálu ve Vítkovických železárnách viz
A. Teichová, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918–1938, Praha 1994, s. 60–69; viz
také C. Nečas, Vítkovické železárny v době národní nesvobody 1938–1945, Ostrava 1970, s. 15–19;
J. Machotková, Správa a organizace Vítkovických železáren do roku 1945, Sborník archivních prací 36, 1986, s. 423–424.
Archiv Vítkovice, a. s. (dále jen AV), fond Vítkovické horní a hutní těžířstvo (dále jen f. VHHT),
kart. č. 1190, inv. č. 4690.
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Z další dohody stvrzené 1. července 1919 vyplývá, že přejímku lodních plechů,
vyráběných v Siemens-Martinských pecích, prováděly renomované přejímací společnosti Bureau Veritas6 a Germanischer Lloyd.7 Celková cena za dodávku materiálu
o váze 10 000 tun činila 14, 5 mil. Kč.8
Tato objednávka byla na delší dobu poslední zbrojní zakázkou, avšak Vítkovice
nadále pokračovaly ve výrobě lodního materiálu i v průběhu 20. let 20. století.
V tomto případě však šlo již o mírovou produkci převážně zalomených hřídelí a dalšího
lodního materiálu pro osobní a dopravní lodě britských či holandských zákazníků.
Zbrojní výroba se v železárnách rozjížděla pozvolna až po překonání hospodářské krize počátkem 30. let 20. století. Důležitou roli v přidělování nejenom státních
zbrojních zakázek hrálo ve 30. letech několik mezinárodně-politických aspektů, které měly na tuto skutečnost velký vliv. Jednak šlo o neschopnost krizí zmítaného
Německa splácet válečné reparace, z čehož vyplynul i konec nadějí na odzbrojení.
Pak také narůstající mezinárodní napětí, které po odeznění velké hospodářské krize souviselo mimo jiné s tzv. hirtenberskou aférou, kdy bylo odhaleno pašování zbraní
z Itálie přes Rakousko do Maďarska,9 především však se jmenováním Adolfa Hitlera říšským kancléřem dne 30. ledna 1933. Tímto aktem se pětašedesátimiliónová
Německá říše, největší soused a nejobávanější sok Československa (ČSR) záhy změnila v diktaturu s jedinou vládnoucí a povolenou stranou NSDAP.10 V říjnu 1935 pak
přišlo napadení Etiopie italskými vojsky pod vedením fašistického vůdce Mussoliniho a v březnu 1936 vstoupila německá armáda do Porýní, dle Versailleské smlouvy

6

7

8
9

10

Bureau Veritas je mezinárodní společnost provádějící technické inspekce, technické dozory, technické supervize, certifikace, aprobace a kontrolu kvality výrobků a práce v průmyslu, průmyslových závodech, stavebnictví, chemických závodech, automobilovém průmyslu i netechnických
komoditách. Společnost založil roku 1828 v Antverpách Alexandre Delehaye, Louis van den Broek
a Auguste Morel. Společnost na konci roku 2010 zaměstnávala 47 000 zaměstnanců, v téměř tisíci
laboratořích ve 140 zemí světa. Ve Vítkovických železárnách provádí kontroly jakosti a přejímací
dozor lodních plechů i v současnosti. Více informací viz http://www.bureauveritas.com/.
Germanischer Lloyd je mezinárodní společnost, zabývající se technickým dozorem a kontrolou
kvality ve třech průmyslových odvětvích – lodní výroba, petrolejářský a plynárenský průmysl a větrná energie. Své sídlo má v Hamburku, kde byla dne 16. března roku 1867 založena na setkání
600 majitelů lodí, stavitelů, rejdařů a majitelů loděnic. Prvním ředitelem společnosti se stal August
Behn. Společnost prováděla technický dozor nad více než 7 000 lodí. V současnosti tato společnost zaměstnává více než 7 000 zaměstnanců v 176 pobočkách ve více než 80 zemích světa. Více
viz http://www.gl-group.com/
AV, f. VHHT, kart. č. 1190, inv. č. 4690.
A. Klimek – E. Kubů, Československá zahraniční politika 1918–1938. Kapitoly z dějin mezinárodních
vztahů, Praha 1995, s. 68.
Tamtéž, s. 65.
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trvale demilitarizovaného pásma.11 S touto zhoršující se mezinárodní situací souvisela jednak armádní modernizace výzbroje a výstroje jak československé armády,
tak i armád členských zemí Malé dohody, ale také výstavba československého pohraničního opevnění.
Výzbroj a výstroj československé armády se modernizovala už od 20. let 20. století. Od začátku listopadu roku 1918 probíhalo v Paříži jednání o vyslání francouzské
vojenské mise do Československa, jejíž důstojníci měli pomoci při budování nové,
stabilní armády. Docházelo k unifikaci výstroje a především výzbroje československé
armády, na území ČSR se nacházelo necelých 6 000 kusů pušek různé výroby a velmi
malý počet děl12 a ještě v roce 1921 se zbraně daly rozdělit na 92 různých vzorů, některé nevalné kvality. Pro účely unifikace získalo ministerstvo národní obrany částku
necelých 4 miliard korun13 a vlastní proces sjednocení začal probíhat od února roku
1920 a trval celé dva roky. V rámci unifikace bylo uzavřeno mnoho smluv mezi ministerstvem národní obrany a československými zbrojními podniky o dodávkách zbraní
a vojenského materiálu. Jen brněnskou Československou zbrojovku tyto smlouvy
zavazovaly vyrobit během dvou let na 85 000 pušek.
Nový stát potřeboval bez všech pochybností silný a stabilní zbrojní průmysl, který by případně pomohl uhájit suverenitu země a současně co nejvíce omezil nutnost
nákupu zbraní v zahraničí. Československo vzniklo v destabilizovaném prostoru střední Evropy. Brzy se objevily konflikty se sousedním Polskem či Maďarskem, později
přibývalo napětí ve vztazích s Německem. Tyto a další faktory prohloubily specifický
vztah mezi státem a zbrojními průmyslovými podniky, jejichž výkonnost a strukturu
se stát snažil ovlivňovat. Vláda podporovala zbrojní podniky i v okamžiku, kdy to nebylo ekonomicky účelné, ale z dlouhodobé vojenské strategie nezbytné. Většina
těchto prvků zesílila ve 30. letech kvůli aktuální hrozbě napadení Německem. I z tohoto důvodu zástupci státu podporovali přesun zbrojní techniky více do vnitrozemí
a na východ, dál od potenciálního agresora.14 Československé zbrojovky tak o domácí zakázky v tomto období neměly nouzi a často byly nuceny zavádět v podniku až tři
pracovní směny, aby dostály svým závazkům vůči ministerstvu národní obrany, což
mělo pozitivní vliv také na vývoj zaměstnanosti v daných oblastech. Bylo přistoupeno
k postupnému přezbrojování hlavních druhů vojska, a to především pěchotní výzbrojí. Ve 20. letech se Vítkovické železárny na těchto dodávkách vojenského materiálu
11
12

13

14

Tamtéž, s. 74–75.
J. Pavel, Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918–1938,
Praha 2004, s. 15.
A. Pokorná – P. Hofman – E. Stehlík, Československá armáda v letech 1918–1938, Praha 1991,
s. 26.
A. Skřivan, Zbrojní výroba a vývoz meziválečného Československa, Ekonomická revue 9, 2006, č. 3,
s. 20.
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ještě nepodílely, ale situace se pro Vítkovice začala příznivě vyvíjet v roce 1933.
Počátkem roku se totiž do čela hlavního štábu ministerstva národní obrany postavil
armádní generál Ludvík Krejčí,15 pod jehož taktovkou začala tato instituce okamžitě
pracovat na operačních plánech a koncepci modernizace. Během následujících pěti
let se pak československá armáda stala nejsilnější mezi evropskými státy (nepočítaje pět velmocí) a vyzbrojena byla tak, že při přepočítávání výzbroje na počet obyvatel se v některých typech zbroje dokonce dostala mezi velmoci.16 A to se již na této
modernizaci svou výrobou podílelo i Vítkovické horní a hutní těžířstvo, pro něž stejně
jako pro všechny ostatní zbrojní firmy byl důležitý též přijatý zákon na obranu státu.
Ten byl přijat roku 1936 poté, co byla o rok dříve odsouhlasena konečná reorganizace armády. Vznikaly nové jednotky mající za úkol strážit pohraniční oblasti
(pluky zajišťující lehká opevnění, jednotky Stráže obrany státu, posílení finanční stráže a četnictva v pohraničí), což značně zvyšovalo náklady na personální složku obrany
státu. Byl zaváděn dohled nad strategicky důležitými objekty, jakými byly např. silnice,
mosty apod. Zároveň byl vypracován plán na nutnou výstavbu nových silničních úseků tak, aby nedošlo v případě obsazení pohraničních oblastí k odříznutí důležitých
komunikací. Téhož roku došlo k reorganizaci a rozšíření jezdeckých brigád a letectva.
Zákon na obranu státu dále stanovil tzv. registrované podniky důležité pro obranu
státu, jejichž činnost sleduje vojenská správa i v době míru. V čele těchto podniků
a na všech strategických pozicích mohly stát pouze prověřené osoby českého původu. Osoby německého původu, pracující v těchto firmách, procházely velmi zevrubnou a často zdlouhavou kontrolou, na jejímž konci obdržely často označení jako
15

16

Ludvík Krejčí (1890–1972) byl československý armádní generál, legionář první světové války. Náčelníkem hlavního štábu branné moci byl jmenován 30. listopadu 1933. Generál Krejčí prosadil
změny ve strukturách velení, ve strategii válečné armády (krycí a manévrovací složka), v penzionování zasloužilých důstojníků, prodloužení prezenční služby, navýšení armádního rozpočtu a hlavně
v technologické modernizaci armády (motorizace, mechanizace, letectvo, tanky). Dne 20. března
1935 bylo zřízeno ředitelství opevňovacích prací a Krejčí byl jmenován do funkce předsedy rady
pro opevňování, která měla funkci řídicího orgánu výstavby stálého opevnění v Československu.
Po začátku německé okupace v březnu 1939 se dvakrát neúspěšně pokusil opustit republiku, v říjnu 1941 byl zatčen gestapem a převezen do koncentračního tábora Terezín. Po roce věznění byl
propuštěn, ale byl neustále sledován. I přesto podporoval odbojovou skupinu vedenou Jaroslavem Kvapilem. Po válce byl z armády propuštěn, v roce 1947 se vrátil zpět do armády, ale po komunistickém převratu byl v roce 1950 degradován do hodnosti řadového vojína a v roce 1953 mu
byla odebrána penze. Pracoval jako řadový dělník ve znárodněné továrně na knoflíky v Jablonném
nad Orlicí, patřící dříve rodině jeho ženy. Po intervenci maršála Koněva mu byl vyměřen částečný
důchod. Zemřel v roce 1972 v nemocnici v Ústí nad Orlicí a pohřben byl s legionářskými poctami.
Hodnost armádního generála mu byla posmrtně vrácena v roce 1990, v roce 1997 byl oceněn za
zásluhy o odboj. J. Fidler, Generálové legionáři, Brno 1999, s. 158–159, 169.
J. Fidler, Na čele armády: Hlavní štáb branné moci 1919–1939, Praha 2005, s. 54.
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státně nespolehlivé a bez nároku na jakékoliv odstupné byly nuceny pracovní pozici
opustit. Zvláště v pohraničních oblastech tak docházelo k velkým vlnám sociálních
nevolí mezi německou komunitou.
Při vyhlášení branné pohotovosti měla být upravena také hospodářská organizace státu tak, aby bylo především zajištěno zásobování branné moci a obyvatelstva.
Dne 31. března 1938 byl schválen návrh na urychlení programu zbrojních dodávek,
na který byly uvolněny další finanční prostředky.17 Podařilo se dvojnásobně zvýšit
produkci zbrojního průmyslu, přičemž přednostně byla výzbroj dodávána československé armádě a často došlo k úplnému zastavení dodávek zbraní do zahraničí. K vyhlášení všeobecné mobilizace v ČSR došlo dne 23. září 1938 a do týdne byla téměř
zcela dokončena. Tak rychlá schopnost přejít na válečný stav se v té době nepodařila
žádné jiné evropské armádě. Celkový počet mužů československé armády se tak vyšplhal až k číslu 1,4 mil.18
S Hitlerovým nástupem k moci v Německu vyvstávala v Československu otázka
přehodnocení obranných plánů republiky. Na sklonku roku 1932 byl ustaven armádní poradní sbor, který měl tyto otázky začít řešit. Zvláště důležitou otázkou se stala
obrana státních hranic, k jejímuž vyřešení byly vypracovány dva plány.
První varianta obrany hranic spočívala ve vytvoření rychlých motorizovaných
jednotek, které by byly schopny urychleně jednat a odrazit nepřátelskou armádu.
Problém však představoval malý počet obrněných vozidel nevalné kvality a především závislost na dovozu pohonných hmot ze zahraničí.
Druhý plán obrany zahrnoval vybudování opevňovacího systému v pohraničí.
Jak vyplývá z prohlášení plukovníka Josefa Fetky,19 výstavba opevnění měla také hos17
18
19

A. Pokorná – P. Hofman – E. Stehlík, Československá armáda v letech 1918–1938, s. 63.
J. Nolč, Československá armáda za první republiky, Brno 2007, s. 36.
Josef Fetka (1897–1975) byl významný československý legionář v 1. světové válce, důstojník, člen
hlavního štábu branné moci, v průběhu 2. světové války odbojář a později vojenský historik. V roce
1915 maturoval na reálném gymnáziu v Litovli. Poté musel na podzim narukovat k 93. pěšímu
pluku rakousko-uherské armády. Na ruské frontě byl v roce 1916 zajat a poslán do zajateckého
tábora, východně od Bajkalského jezera. V březnu 1917 se tu přihlásil do čs. legií a byl zařazen
k náhradnímu praporu 1. střelecké brigády v Bobrujsku a později Žitomiru. V říjnu 1917 byl vyslán
posílit francouzskou frontu. Po výcviku v Cognacu se v létě a na podzim 1918 jako velitel čety zúčastnil bojů v severní Francii. Zpět do vlasti se vrátil počátkem roku 1919. Po první světové válce zůstal v armádě jako voják z povolání a jako perspektivní důstojník byl vyslán na francouzskou
Vysokou válečnou školu. Po návratu studoval ještě Vysokou školu válečnou v Praze. Po Mnichovu
a likvidaci čs. armády byl přeložen k ministerstvu vnitra jako zástupce ředitele archivu. Za svou
účast v bojích čs. legií za první světové války, působení v armádě předmnichovské republiky, v odboji za druhé světové války a v Pražském povstání obdržel řadu vyznamenání. Bohatá publikační
činnost, mj. psal také do sborníku Severní Morava v letech 1969–1975. M. Myška – L. Dokoupil
(red.), Biografický slovník Slezska a severní Moravy (dále jen BSSSM), sešit 12, Ostrava 1999, s. 18.
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podářská pozitiva: „Pro výstavbu opevnění na hranicích, pro kterou jsme se nakonec
rozhodli, jsme měli i naopak dobrou surovinovou základnu a nadto se získala pracovní
příležitost pro tisíce nezaměstnaných, s nimiž byly tehdy nemalé starosti.“20
Nakonec se prosadila druhá varianta obrany hranic, výstavba pohraničních opevnění, jejíž provedení bylo rozloženo do dvou etap. První etapa zahrnovala budování
opevnění na území severní Moravy v úseku Kladsko–Odra, opevňování pravého břehu Dunaje u Bratislavy a zajištění mostů u Komárna a Štúrova a zahrnovala výstavbu souvislé linie pěchotních srubů střední odolnosti a dále několika dělostřeleckých
tvrzí. Soutěž na zbudování prvních pěchotních srubů v této oblasti vyhrála firma
Dr. Ing. Karel Skorkovský, Praha.
K druhé etapě mělo být dle plánu přistoupeno v roce 1938. Během ní mělo dojít
ke stavbě pěchotních srubů na severovýchodě Čech v oblasti hranice s Německem
v délce necelých 80 km. A dále v Jizerských horách měla být budována tzv. kulometná
hnízda. K realizaci třetí etapy mělo dojít během roku 1939 a zahrnovala výstavbu
opevnění v Krušných horách, v okolí Chebu, Českého lesa a na Šumavě v délce kolem
240 km. Následující dvě etapy byly plánovány až na 40. léta a během nich mělo být
zbudováno opevnění v jižních Čechách a na jižní Moravě, dále vybudování menších
objektů v okolí Plzně a na Těšínsku.
Pro rok 1936 dostalo ministerstvo národní obrany díky Výzbrojnímu programu
a rozpočtu pevnostní výstavby k dispozici prostředky ve výši 9 202 milionů Kč, při
čemž výdaje na opevnění představovaly 27,2 % těchto financí.21
Od roku 1936 se naplno rozběhla také výstavba těžkých opevnění. K jejich hlavním
zbraním patřil vedle těžkého kulometu také protitankový kanón. V této souvislosti
vydal hlavní štáb pořadí důležitosti pro vývoj a výrobu dělostřeleckých zbraní. Na
prvním místě v tomto pořadníku byl právě vývoj protitankového kanónu, na druhém
minomety a teprve na třetím děla ráže 8 a 10 cm.22 Nákup všech těchto zbraní
vysoce zatěžoval rozpočet ministerstva národní obrany. Do podzimu roku 1938 byla
na zbraně a munici určené pro pevnostní boj vynaložena suma 806 milionů Kč. Úplný
kanón L1 včetně střílny a dotace střeliva stál 730 000 Kč, úplná houfnice Y bez střílny
a munice měla podle odhadu přijít na 1,2 mil. Kč, houfnice dvojče 2Y pak na 1,3 mil.
Kč a příslušná dělová věž na 9 mil. Kč.23

20

21
22
23

P. Šrámek, Dokumenty a vzpomínky předválečné armády: Výstavba opevnění ve vzpomínkách
generála Ludvíka Krejčího a plukovníka Josefa Fetky, Fortsborník č. 7, Brno 2000, s. 21–24.
J. Pavel, Velikost a struktura výdajů, s. 29.
V. Karlický, Československé dělostřelecké zbraně, Praha 1975, s. 137.
Tamtéž, s. 146.
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Po odeznění hospodářské krize a postupnému navyšování výdajů na obranu
státu nastaly i pro Vítkovické železárny zlaté časy ve formě stále narůstajícího
množství zbrojních objednávek. K nejvýznamnějším zákazníkům Vítkovických železáren patřily ve zbrojní výrobě tři domácí subjekty: Škodovy závody Plzeň, Československá zbrojovka Brno a ministerstvo národní obrany. Množství vyrobeného
zbrojního materiálu šlo i na export, kde byli hlavními zákazníky rumunská, bulharská
a jugoslávská armáda, ale také italské námořnictvo. Zbrojní program Vítkovických
železáren ve 30. letech 20. století byl však nesmírně rozvětvený a k zákazníkům
patřily desítky dalších domácích i zahraničních firem a podnikatelských subjektů. Dá
se s jistou nadsázkou říci, že zakázky se jen hrnuly a často nebylo ani možné včas
všechny uspokojit.
Nic tak nesvědčí o nárůstu zbrojní výroby jako čísla, která si nechal vypracovat do
přehledné tabulky generální ředitel Vítkovického horního a hutního těžířstva Oskar
Federer24 dne 19. března 1937. Z uvedené tabulky je jasně vidět, že zatímco v roce
1934 zvládaly Vítkovické železárny uspokojit vojenské objednávky z téměř 90 %,
o rok později nastal takový příliv objednávek, že je Vítkovice dokázaly uspokojit ani
ne z 10 % (dle váhy v kg). Největší přiliv zakázek nastal v roce 1936, kdy objednávky
činily 5 810 tun zbrojního materiálu a dodáno bylo 4 352 tun, což v cenách činilo
přes 47 mil. Kč, resp. téměř 43 mil. Kč. A ačkoliv za první dva měsíce roku 1937 překročil dodaný materiál objednávky o zhruba 40 %, přesto měly v celkovém úhrnu
Vítkovické železárny deficit dodávek oproti objednávkám za více než 23 mil. Kč, váhově pak téměř 3 260 tun materiálu. Celkově pak od roku 1934 do 28. února 1937
24

Oskar Federer (1884–1968) byl posledním meziválečným generálním ředitelem Vítkovického horního a hutního těžířstva. Ve Vítkovicích působil od roku 1901, nejprve jako úředník obchodního
oddělení, od roku 1916 byl prokuristou na obchodním ředitelství Vítkovických železáren ve Vídni
a v roce 1920 se stal ředitelem pražské kanceláře. Od roku 1921 byl ředitelem Kontinentální společnosti pro obchod železem Kern a spol. v Praze. Do funkce generálního ředitele nastoupil po
svém předchůdci Adolfu Sonnescheinovi v době vrcholící světové hospodářské krize v roce 1932.
Výroba ve Vítkovicích tehdy klesla u surového železa, oceli a válcovaných trub na 25 % a na plechotratích dokonce na 20 % oproti roku 1931. Již v roce 1933 se však Federerovi podařilo vykázat zisk. Do roku 1937 se Vítkovické železárny dostaly ve výrobě a odbytu na svou dosud nejvyšší
úroveň. Oskar Federer byl členem správních rad mnoha společností, předsedou Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků, viceprezidentem Ústředního svazu československých průmyslníků v Praze. V březnu 1939 emigroval i s rodinou do Paříže, potom do Velké Británie, USA a od roku
1940 až do své smrti v roce 1968 pobýval v Kanadě. Byl zaníceným sběratelem moderního českého a evropského umění a vlastnil cennou sbírku obrazů, kreseb a grafik. Část z nich odvezl před nacistickou okupací do zahraničí. Zbývající část sbírky propadla podle arizačních zákonů Říši, po válce
bylo 21 obrazů podle Benešových dekretů konfiskováno a předáno do správy Galerii výtvarného
umění v Ostravě. V roce 2007 připadly obrazy dle rozhodnutí Nejvyššího soudu Federerovým dědicům v Kanadě. M. Myška – L. Dokoupil (red.), BSSSM, Nová řada 3 (15), Ostrava 2003, s. 53–54.
Viz také P. Pavliňák, Vítkovický zámek, Ostrava 2010, s. 105–106.
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získaly Vítkovické železárny objednávky na výrobu zbrojního materiálu v ceně přesahující 79 mil. Kč a k tomuto datu se jim podařilo dodat zbrojní materiál za více než
56 mil. Kč.25
Svědčí to mimo jiné o tom, že se vedení a zaměstnanci Vítkovických železáren postupně dokázali vyrovnat s obrovským nárůstem zakázek a počínaje rokem 1936
došlo k rozšíření výroby do takové míry, aby se tyto velmi rentabilní vojenské zakázky
mohly naplnit. Nyní je vhodné si ukázat na konkrétních příkladech, jaké druhy
vojenského materiálu se ve Vítkovicích vyráběly a kteří zákazníci byli největšími
odběrateli zbrojního materiálu.

Rozbor nejčastěji vyráběného vojenského a zbrojního materiálu
Zbrojní a vojenská výroba Vítkovického horního a hutního těžířstva byla velice
rozmanitá, přesto byly zakázky na některé druhy materiálu častější a frekventovanější.
V zásadě platilo, že převažovaly objednávky na výrobu ocelového materiálu, jako byly
pancéřové desky a plechy či lodní materiál nad komplikovanějšími strojírenskými
výrobky. Podle nejčastěji vyráběných druhů materiálu se dá určit šest větších kategorií nejčastější zbrojní výroby. Ve 30. letech 20. století to byl tento materiál:
- pancéřové desky a plechy,
- lodní materiál,
- ocelový materiál pro sruby, tvrze a kulometné věže,
- puškové a kulometné hlavně,
- munice a střelivo,
- součásti plynových masek a doplňkový zbrojní materiál.

Pancéřové desky a plechy
Nejčastějšími odběrateli pancéřových desek a plechů byli převážně velcí domácí
zákazníci jako ministerstvo národní obrany, Vojenský technický a letecký ústav, Škodovy závody Plzeň a ČKD Praha. Na export šly desky a plechy například do Švýcarska
pro firmu Oerlikon, ale i pro armády Rumunska, Jugoslávie, Bulharska či pro Vojenskou správu ve Švýcarsku.
Největším odběratelem pancéřových desek bylo ministerstvo národní obrany, to
si ovšem ve Vítkovických železárnách objednávalo různorodý materiál. Rozdělíme-li
dodávky zbrojního materiálu podle let, zjistíme, že ještě v roce 1934 patřilo ministerstvo národní obrany pouze k menším odběratelům a první pancéřové desky si objednalo až o rok později. V roce 1934 si však zadalo objednávku na výrobu pancéřové
kupole, výkovků hlavní a ocelolitinových skříní.26 V dubnu 1934 pak získaly Vítkovické
25
26

AV, f. VHHT, kart. č. 1207, inv. č. 4826.
AV, f. VHHT, kart. č. 1207, inv. č. 4823, deník vojenských dodávek pro československou brannou
moc 1933–1939, s. 1–3.
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železárny objednávku na výstavbu bezpečnostního skladiště benzínu v Halenkově za
celkovou cenu 10 329 530 Kč, ovšem na této zakázce a tudíž i na ceně participovaly
další dvě firmy. Navíc výstavba skladiště trvala až do konce roku 1938, kdy byla vyúčtována poslední část zakázky a ministerstvo národní obrany zaplatilo Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu zbylou částku 5 503 052 Kč.27 Zakázka obsahovala
výrobu a montáž svařovaných ukládacích nádrží za cenu přesahující 4 mil. Kč, různé
druhy čerpadel, armatur, potrubí, hadic, kolen, ale také průtokové měřiče, ventily, izolace či filtry. Na zakázce se podílela kromě Vítkovického horního a hutního těžířstva
ještě firma Ing. Hejduk a Faix a také firma Ing. Jan Matoušek. Firma Ing. Jan Matoušek
si z celkové ceny zakázky účtovala za stavební práce 2 794 292 korun.28
Ani v letech 1935 a 1936 nebyl nárůst zakázek pro ministerstvo národní obrany
příliš veliký, pomalu se už však rozjížděla výroba pancéřových desek. V roce 1935
si ministerstvo národní obrany objednalo 500 pancéřových desek o rozměrem
700 x 1000 x 28 mm a 500 pancéřových plechů o rozměrech 700 x 400 x 10 mm.
Vítkovice však tyto zakázky vedly v červených číslech, což značí, že nebyly ještě schopny objednávky dokončit v termínu.29 Stejné problémy s včasným vyrobením a dodáním měly i v roce 1936 u zakázky na 28 000 kusů ventilačních komor, u 2 000 kusů
pancéřových plechů 700 x 400 x 10 mm, u 100 kusů pěchotních zvonů, u dvou kusů
pancéřových desek 1500 x 1800 x 200 mm, u 19 kusů dalších pancéřových plechů
a u součástek k opancéřování.30 Do Vítkovických železáren přišly od zmíněné instituce v roce 1935 ještě objednávky na dodání výkovků hlavní pro kulomety, několik
zkušebních hlavní pro plukovníka Zelinku k metalografickému prozkoumání, desková
kola a munici pro zkušební nastřelování pancéřových desek.31 V roce 1935 však začalo ministerstvo národní obrany provádět první studie na konstrukci a výrobu otočných kulometných věží „OR“, jejíž výrobu o pár let později zadalo právě Vítkovickým
železárnám.32
Od roku 1936 také započala výroba pevných pancéřových zvonů pro pěchotní
sruby, označených jako „AJ“. První zkušební zvon byl vyroben v březnu 1936, dalších 77 kusů bylo vyrobeno do dubna 1937 stejně jako 10 pancéřových kopulí.33
V roce 1935 si ministerstvo národní obrany objednalo výrobu plášťů kulometných
27
28
29

30
31
32
33

Tamtéž, kart. č. 1208, inv. č. 4828.
Tamtéž.
Tamtéž, kart. č. 1207, inv. č. 4823, deník vojenských dodávek pro československou brannou moc
1933–1939, s. 17–18.
Tamtéž, s. 19–21.
Tamtéž, s. 4–10.
J. Durčák, Opevňování Ostravska v letech 1935–1938, Opava 2005, s. 8.
Tamtéž, s. 19.

144

Studie/
Studies

Zbrojní a vojenská výroba Vítkovických železáren v meziválečném období (1918–1938)

chladičů,34 Vítkovice dodávaly i konstrukce kin a vojenských zátiší35 stejně jako přenosné ocelové garáže36 či ocelové konstrukce pro vojenská kasárna v Kamenici.37
Velké zakázky od ministerstva národní obrany přišly v letech 1937 a 1938. Šlo hlavně
o výrobu kulometných věží „OR“, kterým se budu stejně jako pancéřovým zvonům
a kopulím detailněji věnovat v další části této studie. Kromě těchto zakázek například 20. ledna 1938 potvrdilo ministerstvo národní obrany objednávku z října 1937
na výrobu dalších pancéřových desek. Text objednávky umožňuje udělat si představu o cenách tohoto materiálu. V objednávce se mj. píše: „objednáváme výrobu 8 kusů pancéřových desek cementovaných o rozměrech 1000 x 1000 x 10 mm za cenu
2870 Kč/ks, 6 kusů pancéřových desek 1000 x 1500 x 15 mm za cenu 6280 Kč/ks,
4 kusy desek 1000 x 2000 x 20 mm za 10 970 Kč/ks a 4 kusy desek 1000 x 2000 x 32 mm
za cenu 16 680 Kč/ks. Celkem tedy za tyto pancéřové desky v počtu 22 kusů zaplatíme 171 240 Kč. Zboží dodejte vojenské střelnici v Hlbokém, pošta Senica nad Myjavou, Slovensko.“38
Jak je zřejmé z archivních materiálů, zakázka na tyto pancéřové desky byla
nakonec vyfakturována 7. června 1938 díky menším rozměrům několika desek
za celkovou sumu 165 840 Kč.39 Další velká zakázka přišla v červenci 1938, kdy si
ministerstvo národní obrany objednalo výrobu 2 000 kusů rámů skříní DZ 19, v délce
600 mm se zátkou s velkým a malým uzávěrem a váze 180 kg, v ceně 1957 Kč za
jeden kus, a na výrobu vík k těmto skříním o váze 4,8 kg. Celková cena zakázky činila
3 914 800 Kč.40
Mimo tyto zakázky dodávaly Vítkovické železárny v letech 1937–1938 ještě např.
skladištní kotle a litinové podložky,41 vyráběly také protitankové zábrany pro silniční
most přes Odru u Bohumína.42 Ministerstvo národní obrany si dále ještě objednalo
v letech 1937–1938 železné a ocelové konstrukce mnoha rozličných vojenských
objektů. Šlo například o dodávku železné konstrukce kinosálu ve Slavičíně,43 železné
konstrukce pro vojenské ubikace a ocelovou kostru osvětové budovy v Benešově
v Čechách.44
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V roce 1938 se pak objevují mezi zakázkami i objednávky na výrobu závitových
trubek a oblouků, sloupů a rozsocháčů, mostních zábran, kotlů pro zkapalněný chlor
či vodovodních trubek.45
Dalším velkým zákazníkem Vítkovických železáren byl Vojenský technický a letecký ústav v Praze (VTLÚ), který si objednával pancéřové desky hlavně mezi lety
1934–1936. V roce 1934 si kromě pancéřových plechů a desek objednal například
i pancéřové polní věže, v roce 1935 nejprve 50 a poté 200 kusů pancéřových desek
o tloušťkách 30 a 32 mm a dvě pancéřové desky o rozměrech 400 x 700 x 25 mm.
Dále v součinnosti s ministerstvem národní obrany objednal výrobu pozorovacích
krytů z ocelolitiny a otočných kulometných věží pro těžký kulomet.46 V říjnu 1935
pak pro Ředitelství obranných prací ministerstva národní obrany objednal Vojenský
technický a letecký ústav střílny, věže, tělesa zvonu a kulometní kopule. V roce 1936
objednal ústav opět pancéřový materiál, ale také mj. otočnou věž „AW“ pro střelbu
pozorovatele na vícemístných letounech.47 V průběhu roku 1937 si VTLÚ objednal
ještě pancéřové desky o síle 10, 15, 20 a 32 mm.48
K velkým zákazníkům Vítkovického horního a hutního těžířstva patřily i Škodovy
závody v Plzni. Ty si v roce 1934 objednaly dva pancéřové plechy (barbety) a tři pancéřové desky, v roce 1935 pak pancéřové desky o tloušťkách 25 mm a pancéřové plechy o tloušťkách 10 mm.49 V roce 1936 kromě velkého množství pancéřových desek
různých tloušťek objednávaly Škodovy závody v Plzni i soupravy pancéřových štítů,
klikové hřídele a dva pancéřové kryty.50 V roce 1937 opět mnoho pancéřového materiálu, například osm homogenních desek o rozměrech 1500 x 2500 x 35 mm, dvě
desky 1000 x 2000 x 32 mm, čtyři cementované desky 8000 x 4000 x 200 mm, ale
také např. železné sloupy a příruby.51
Pancéřové desky si objednávala i Zbrojovka Brno. V roce 1936 si objednala nejprve 16 pancéřových desek o tloušťkách 28 mm, 20 mm, 16 mm a 6 mm, později
pak také dvě pancéřové desky 10 mm silné, dvě pancéřové desky o rozměrech 520
x 520 mm, dvě pancéřové desky o rozměrech 670 x 670 mm a dalších devět pancéřových desek 400 x 700 mm o tloušťkách 16, 20 a 32 mm.52 V roce 1937 přišla
45
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objednávka na 20 cementovaných pancéřových desek. V roce 1938 pak objednávek
na pancéřové desky přibylo, brněnská zbrojovka jich objednala 300 kusů o nespecifikovaných rozměrech a 22 kusů o rozměrech 1000 x 700 x 28 mm a čtyři kusy
v tloušťkách 20 a 25 mm.53
Pancéřové desky a plechy si objednávala i řada dalších domácích zákazníků. K nim
například patřila i ČKD Praha, která si pancéřové desky objednávala od roku 1935,
pancéřové plechy si ve stejném období objednávala i Therma Olomouc – Lutín a firma
J. Krejčí Praha, která si objednala pancéřové desky o rozměrech 1000 x 2000 x 20 mm.
V roce 1936 si firma František Chvála z Prahy objednala 240 pancéřových desek
tloušťky 10 mm, pancéřové plechy si objednala i firma Arnošt Herrmann z Poříčí.
ČKD Praha ve stejném roce objednala stovky horních a spodních kruhů, ale i velké
množství pancéřových desek a plechů pro zámoří, Zemské vojenské velitelství Praha si objednalo 400 pancéřových cementovaných desek 350 x 550 x 8 mm, 400 pancéřových desek 350 x 550 x 14 mm a 400 pancéřových desek 350 x 550 x20 mm.
Další objednávky pancéřových desek přišly v roce 1938, kdy si Československá zbrojovka Povážská Bystrica objednala cementované desky.54 Ve stejném roce patřila
k zákazníkům i Škoda Praha, která si objednala plechy pro opancéřování tanků.55
Od roku 1936 se objevovaly zakázky na výrobu pancéřových plechů i pro zahraniční firmy. Švýcarská firma Werkzeugmaschinen Fabrik Oerlikon, vyrábějící světoznámé kulomety Oerlikon, si toho roku objednala pancéřové desky o rozměrech
1000 x 1000 mm a tloušťkách 20, 25 a 30 mm. V letech 1937 přišly i zakázky od
států, jež byly již od roků 1920–1921 součástí Malé dohody. Oficiálně byl tento
spolek tří zemí uzavřen na základě dvoustranných smluv mezi ČSR a Jugoslávií a ČSR
a Rumunskem jako obranný pakt proti územním nárokům Maďarska a proti nebezpečí plynoucího z pokusů o restauraci Habsburků.56 Nejprve přišly objednávky na
dodávky 14 pancéřových plechů, ocelolitinové střílny pro kulomety a ocelolitinové
záchranné zvony pro armádu a námořnictvo královské Jugoslávie, velké množství
pancéřového materiálu dodaly Vítkovice pro armádu Rumunska. V roce 1938 si
objednala pancéřové desky i švýcarská Vojenská správa v Bernu.57
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Lodní materiál
Ve výrobě a dodávkách lodních plechů a lodních desek měly Vítkovické železárny
velkou tradici již od roku 1891, kdy začaly vyrábět první pancéřové desky pro rakousko-uherské námořnictvo. Lodní plechy ve 30. letech 20. století odebíraly hlavně zahraniční firmy, převažovaly však zakázky pro výstavbu civilních osobních či nákladních
lodí pro britské či holandské firmy. Vítkovice však vyráběly i lodní pancéřové desky
určené pro válečné lodě a ponorky. K velkým zákazníkům lodních plechů a desek pro
zbrojní účely náleželo italské válečné námořnictvo a italské loděnice.
Již v prosinci 1930 přišla objednávka od italských loděnic Cantieri Navali Franco
Tosi Legnano na dodání 200 tun nikl-chrom-molybdenových pancéřových desek pro
výstavbu válečné ponorky. Jak lze vyčíst z objednávky, požadovala italská firma různé
druhy desek o délkách mezi 7000–10 000 mm, šířkách 2000–2500 mm a tloušťkách
11,5–18 mm. V objednávce je specifikováno i chemické složení – požadovaná ocel
měla obsahovat 3 % Ni, 0,4 % Cr, 0,2 % Mo, 0,2–0,3 % C a 0,4–0,55 % Mn. Za jednu
tunu tohoto materiálu si Vítkovické horní a hutní těžířstvo účtovalo 1994 Kč. 58
Dne 5. ledna 1937 si pak objednala italská firma Cantieri Riunitti dell’ Adriatico
z Terstu 15 000 tun lodního materiálu pro stavbu válečných lodí. Tato zakázka byla
ale zadána i firmě Österreichische Alpine Montangesellschaft Wien, na Vítkovické
železárny z ní připadlo 3 666 tun plechů a 1883 tun profilů. Cena byla stanovena na
devět britských liber za jednu tunu materiálu. Další dodávky pro stejnou firmu došly
ještě v březnu, tentokrát na celých 10 000 tun lodního materiálu.59
Velká zakázka na výrobu 20 000 tun lodních pancéřových desek pak přišla v říjnu 1937. Zadavatelem bylo italské válečné námořnictvo prostřednictvím firmy
Kontinentale Wien a materiál byl určen pro loděnice v Terstu a Pule, konkrétně pro
Cantiere Navale Triestino, Cantiere Monfalcone, Cantiere San Marco, Cantiere San
Rocco, Cantiere Sant Andrea a Cantiere Seoglio Olivi. Zakázka byla rozdělena na 2/3
pancéřových plechů a 1/3 ocelových profilů. Dodací lhůta byla stanovena v rozmezí
od prosince 1937 do června 1938.60

Pěchotní sruby, tvrze a kulometné věže
V případě ocelového materiálu pro sruby, tvrze a kulometné věže šlo převážně domácí armádní odběratele, buď samotné ministerstvo národní obrany a jím zřízené,
nebo podřízené firmy jako Vojenský technický a letecký ústav, Vojenský železniční
sklad Pardubice, Zemské vojenské velitelství a Ředitelství opevňovacích prací.
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Kulometné objekty, sruby a tvrze československého pohraničního opevnění se
staly součástí naší historie. Jsou opředeny legendami a dodnes vzbuzují velký zájem
historiků stejně jako laické veřejnosti. Není divu. Ve své době byly pýchou národa
a zárukou jeho bezpečnosti. Budovalo je na 30 000 civilních zaměstnanců a 2 000
vojáků, stát do nich investoval miliardy korun. Po druhé světové válce byly uzavřeny,
jejich plány zůstávaly dlouho tajné. Řadu těchto objektů však nadále využívala
armáda či civilní obrana.
Prozíraví státníci v čele s Tomášem G. Masarykem upozorňovali už od roku 1918,
že zhruba do 15 let od své porážky se Německo stane opět vojenskou hrozbou. Dne
30. ledna 1933 se stal německým kancléřem Adolf Hitler, který zahájil v ohromujících
rozměrech vyzbrojování Německa. Na tuto skutečnost reagovaly ostatní evropské
země – Francie v polovině roku 1933 dokončovala svou Maginotovu linii, střežící
400 km dlouhou francouzsko-německou hranici. Belgie budovala mohutné opevnění
kolem Lutychu, pevnosti stavěli Jugoslávci, Řekové, pevnostní linie vznikaly na obou
stranách polsko-sovětské hranice.61
K rozhodnutí o zesílení obrany státních hranic došlo pod dojmem zhoršující se
mezinárodní situace. Hlavní štáb československé armády rozhodl opevnit především
tzv. severní válčiště, tzn. linii od Bohumína po severozápadní Čechy souvislou řadou
těžkých betonových srubů, proloženou lehkými kulometnými bunkry a zesílenou 12
tvrzemi. Jako první ze všech měl být vybudován úsek kryjící Ostravu s jejím těžkým
průmyslem. Tento první stavební úsek byl zadán v říjnu 1935 a prosinci 1935 se
podařilo vybetonovat první pěchotní srub MO-S 8 „Dvůr Paseky“.62
Pevnostní stavby se v podstatě dělily na dvě základní skupiny – na lehké a těžké
opevnění. Na Ostravsku se vyskytují především objekty těžkého opevnění, výstavba
lehkých objektů zde byla zahájena až v létě 1938. Základním prvkem těžkého opevnění byl tzv. pěchotní srub, vyzbrojený těžkými a lehkými kulomety a velmi často
i protitankovými kanóny a občas i minomety.63 Silné stěny i stropy byly schopné
odolat palbě prakticky všech dobových zbraní. Nad povrchem srubu vyčnívaly
3–4 pancéřové zvony sloužící k pozorování či 2–3 pancéřové kopule, které sloužily
k pozorování protivníka a řízení paleb. Velké množství zvonů a kopulí měla také vlastní zbraně.64
Většina objektů byla konstrukčně řešena ve dvou podlažích. V horním bojovém
patře na úrovni terénu byly obvykle dvě střelecké místnosti s hlavními zbraněmi
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a místností pro velitele srubu a obsluhu telefonu, v dolním týlovém patře pod úrovní
terénu se nacházely oddělené ubytovny mužstva a poddůstojníků, umývárna s WC,
strojovna s agregátem pro výrobu elektrické energie a skladovací prostory pro
proviant a munici.65
Podle odolnosti byly sruby rozděleny do čtyř stupňů označených římskými čísly
I až IV. Nejvyšší odolnost měly sruby IV. stupně. Na Ostravsku se vyskytují sruby všech
čtyř stupňů odolnosti. Za nejdůležitější technické zařízení srubů je nutno považovat vybavení filtrovny umístěné většinou v dolních patrech. V objektu byl udržován
přetlak, znemožňující vniknutí bojových plynů. Dlouhodobý pobyt usnadňoval zdroj
pitné vody v podobě vrtané nebo kopané studny. Čerpadla dodávaly firmy Sigmund
a Kunz. Zdroj osvětlení, pohon čerpadel a vzduchotechniky zajišťoval dieselagregát, dodávaný například i Vítkovickým horním a hutním těžířstvem.66
Každý srub byl osazen pancéřovým zvonem, který sloužil především k pozorování
bojiště a řízení palby ze střeleckých místností. Vedlejším úkolem zvonů byla přímá
obrana srubu.67 Výroba těchto zvonů a kopulí byla svěřena firmám Báňská a hutní
společnost Třinec, Škodovy závody Plzeň a Vítkovické horní a hutní těžířstvo.68
Podobně jako sruby byly i zvony a kopule vyráběny v odpovídajících odolnostech
lišících se tloušťkou pancíře a tím i hmotností. Pancéřové zvony byly vyráběny
v šesti typech podle výšky (1, 2, M, S, V a W) a dále byly rozděleny do čtyř kategorií
podle odolnosti. Zvony I. stupně měly pancíř silný 150 mm, zvony II. stupně pancíř
silný 200 mm, zvony III. a IV. stupně odolnosti měly shodnou sílu 300 mm. Tvrzové
zvony byly zasazovány do 3,5 m silných stropních desek, proto byly delší a těžší.
Z dopravních důvodů byly proto rozděleny na dvě části – vlastní zvon a podkladový
prstenec. Obě části byly spojeny před samotnou montáží přímo u srubu. Ve II. třídě
odolnosti měly hmotnost kolem 25 tun, ale u tvrzových objektů vážily až 60 tun.
Nejvíce zastoupený zvon pro lehký kulomet (pěchotní zvon AJ/N) sloužil primárně
pro pozorování a řízení střelby a do obrany se zapojoval až v době bezprostředního
ohrožení. Válečné události ukázaly, že pancéřové zvony nebyly schopny odolat přímé
střelbě protitankových kanónů.69
Kopule na rozdíl od zvonu sloužila k vedení čelních nebo kosých paleb. Byly také
vyráběny v šesti variantách ve dvou základních typech, s jednou střílnou pro dvojici
těžkých kulometů, nebo se dvěma střílnami pro dva samostatné kulomety vz. 37.70
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Do počátku října 1938 bylo na území republiky stavebně dokončeno na severní
hranici v prostoru Odra–Krkonoše 246 pěchotních srubů a pět dělostřeleckých tvrzí,
v rámci lehkého opevnění 864 pevnůstek.71 Největší množství dodávek získalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo na výrobu pevných pancéřových zvonů „AJ“ a kopulí
„JA“. Ministerstvo národní obrany vyzvalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo ke konstrukčnímu zpracování pancéřového zvonu pro stálá opevnění již začátkem roku
1935. Nebyla to náhoda, že ministerstvo národní obrany oslovilo právě vedení Vítkovických železáren. Ty byly v té době vybaveny nejmodernějšími elektrickými pecemi na výrobu oceli, jež umožňovaly výrobu i těch největších a nejsložitějších odlitků.
Vítkovičtí konstruktéři spolupracovali již od prvních výkresů se zástupcem brněnské
Zbrojovky Ing. Cinkem, a to při řešení vhodného umístění lafet zbraní a vnitřního zařízení zvonů. Montáž zvonů a kopulí do stavebně dokončených objektů začala v ostravském pevnostním úseku ještě před koncem roku 1936.72
První objednávku na jeden zkušební zvon „AJ“ dostaly Vítkovické železárny
v březnu 1936, zkušební vojenskou komisí byl zvon převzat 20. června téhož roku
spolu s dopravním vozem a potřebným zvedacím zařízením.73 Tento zkušební zvon
byl namontován ve zkušebním pěchotním srubu na cílové ploše Jordán, ve vojenském výcvikovém prostoru Jince v Brdech. Vnitřní zařízení zvonu a lafetu pro lehký
kulomet vz. 26 dodala Zbrojovka Brno, zvedací podlážku pro střelce s protizávažím
zkonstruovaly Vítkovické železárny podle francouzského vzoru.
Pancéřový zkušební zvon prošel úspěšně vojenským testováním, proto 13. července 1936 objednalo ministerstvo národní obrany u Vítkovického horního a hutního těžířstva velkou zakázku 77 kusů zvonů „AJ“.74 Šlo o první sérii zvonů pro úsek
pěchotních srubů Bohumín–Hlučín, z nichž 14 kusů II. a III. stupně odolnosti již Vítkovické železárny měly rozpracovány. V objednávce se nepočítalo s výrobou vnitřního
zařízení, na které byl vojenskou správou vypsán nový konkurs. Předpokládalo se však,
že Vítkovice provedou i montáž zvonů do jednotlivých srubů.
Prvních šest kusů zvonů mělo být dokončeno do 21. září 1936, celá dodávka 77
pancéřových zvonů pak do 19. dubna 1937. Nakonec ovšem Vítkovické železárny
vyrobily jen 50 kusů pancéřových zvonů, zbylých 27 kusů bylo zadáno k výrobě
Škodovým závodům Plzeň, jelikož se ředitelství opevňovacích prací snažilo rozložit
zakázku na více subjektů, aby se preferované podniky nestaly monopolními výrobci
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a aby se vytvořily pracovní místa i v jiných místech státu. Podle konečné účetní
uzávěrky obdrželo Vítkovické horní a hutní těžířstvo za dodávku prvních 50 kusů
celkem 7 079 875 Kč.75
Ceny jednotlivých zvonů „AJ“ byly diferencovány podle stupně odolnosti a podle
váhy materiálu. Například u zvonu v I. stupni odolnosti se třemi střílnami pro objekt
č. 12, který byl dodán 12. ledna 1937 a osazen 18. ledna 1937, jehož váha činila
18 153 kg, byla cena stanovena na 92 935 Kč. U zvonu v II. stupni odolnosti se třemi
střílnami pro objekt č. 7, který byl dodán 18. listopadu 1936, osazen 19. listopadu
1936 a vážil 20 764 kg, byla stanovena cena 103 940 Kč. U zvonu ve III. stupni odolnosti se čtyřmi střílnami pro objekt č. 2 o váze 41 175 kg, který byl dodán Vítkovickými železárnami 7. dubna 1937 a osazen do pěchotního srubu 8. dubna 1937, byla
cena stanovena na 168 480 Kč. A u zvonu ve IV. stupni odolnosti se třemi střílnami
pro objekt č. 20, který byl osazen v lednu 1938 a vážil 52 568 kg, byla cena stanovena na 229 300 Kč.76
V této souvislosti zaslalo ředitelství opevňovacích prací do Vítkovic dotaz ředitele generála Husárka, kolik dělníků bude potřeba zaměstnat při výrobě uvedeného
počtu zvonů. Vedení Vítkovic vypočítalo, že na výrobu 77 pancéřových zvonů bude
muset zaměstnat po celý rok 445 dělníků s ročním výdělkem 9 000 Kč. Kalkulovalo
přitom s cenami 1,10 Kč za kilogram opracované ocelolitiny a 5 Kč za vnitřní zařízení zvonu. 77
Pro kompletní vybavení úseku „Moravská Ostrava“ bylo ještě třeba vyrobit pancéřové kopule. Šlo v podstatě o pancéřové pozorovací kryty pro řízení palby vlastních
zbraní a pancéřové kryty pozorovací pro blízkou obranu lehkým kulometem. V dopise z 8. dubna 1935 jsou specifikovány požadavky na konstrukci krytů: „Vnitřní průměr
kopule má být mezi 1100–1500 mm, uprostřed kopule nahoře má být otvor o průměru
40 mm pro periskop, vnitřní výška kopule cca 2 metry. Odolnost kopule byla stanovena na a) proti 15 cm granátu z houfnice, případně b) proti 24 cm granátu z houfnice.
Nejslabší místo střílny a závěru musí odolati zbrani útočné vozby, to znamená jako
pancíř 32 mm – cementovaný.“ 78
Po zvládnutí konstrukce byla zadána výroba kopulí u těchto krytů Vítkovickým
železárnám. Objednávka ministerstva národní obrany z 22. března 1937 počítala
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s dodávkou 10 kusů pancéřových kopulí „JA“ o vnitřním průměru 1500 mm za celkovou částku 1 923 100 Kč. Stavbu kopulí provedlo Vítkovické horní a hutní těžířstvo.79
Z celkového počtu 87 kusů zvonů a kopulí ostravského úseku byla většina (69 %)
vyrobena ve Vítkovických železárnách. Hlavním důvodem byla krátká dopravní
vzdálenost, ale také potíže s kvalitou pancéřových zvonů vyráběných v plzeňské
Škodovce.80
Vlastní osazování pancéřových zvonů do pěchotních srubů a montáž zvonů začaly u prvních vybetonovaných srubů v úseku „Bohumín“ koncem listopadu 1936. Doprava zvonů proběhla po kolejích speciálními „dělostřeleckými BE vlaky“,81 zvony byly
ukryty pod plachtami a pod dozorem důstojníků armády převezeny ze staré ocelárny
na jámu Anselm, odkud po výměně kol pokračoval vlak po silnici až na místo určení.
Na žádost ředitelství opevňovacích prací vyrobily Vítkovické železárny překládací
a montážní jeřáby v lehké i těžké verzi. Lehké jeřáby mohly zvedat zvony do hmotnosti 30 tun, těžké jeřáby byly určeny pro osazování nejtěžších zvonů III. a IV. stupně odolnosti a měly nosnost až 70 tun. Vítkovice v době od 16. listopadu 1936 do
17. července 1937 osadily 40 pancéřových zvonů „AJ“, z čehož 12 zvonů bylo výrobkem Škodových závodů. Pro osazování zvonů měly svou speciální četu pěti odborníků, kteří byli každý den dopravováni autem z Vítkovic k vybraným objektům.82
Později si ředitelství opevňovacích prací vyškolilo vlastní dopravní a osazovací čety
a od poloviny roku 1937 prováděla vojenská správa osazování zvonů vlastními vyškolenými vojenskými pracovníky.83
Výroba pancéřových zvonů se ve Vítkovicích osvědčila, takže v roce 1937 vyrobily železárny ještě 75 pozorovacích zvonů z ocelolitiny pro jeden ze spřátelených
států, a to rumunské ministerstvo národní obrany.84 Stejně tak vyrobily další pancéřové zvony pro Komisi vojsk a námořnictva královské Jugoslávie, v roce 1938 si pak
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ministerstvo národní obrany objednalo dalších 20 zvonů „AJ“.85 K zakázkám pancéřových zvonů se pak dá ještě připočítat výroba mnoha střílnových vložek o váze
35 a 45 kg/ks (dle typu zbraně) a souprav čelních uzávěrů střílen.86
Ovšem výroba zvonů a kopulí se neomezovala jen na dodávky československému
ministerstvu národní obrany, ale směřovaly i do zahraničí. Počátkem roku 1938 si rumunské ministerstvo národní obrany v Bukurešti objednalo 75 pozorovacích zvonů
z ocelolitiny a další ocelolitinové zvony pěchotní. Koncem roku 1938 si pak objednal
kopule vojenský atašé pro Jugoslávii a švýcarská Vojenská správa v Bernu objednala výrobu objektů pro opevnění.87 Kromě zvonů a kopulí získaly Vítkovické železárny
velkou zakázku na výrobu kulometných otočných věží „OR“. V prvotních plánech výstavby opevnění se pod dojmem francouzské zkušenosti počítalo s vybudováním
„pěchotních tvrzí“. Ty mělo tvořit několik pěchotních srubů, vzájemně spojených
podzemím, a vyzbrojených kulometnou otočnou věží či minomety. Po zvážení očekávaných nákladů však byla tato koncepce opuštěna a na klíčových místech s přehledným okolím byly postaveny unikátní pěchotní sruby s jednodušší kulometnou
otočnou věží. I tento typ srubu však byl příliš drahý, proto byly postaveny jen čtyři
objekty na Ostravsku a tři objekty na Králicku.
Vlastní kulometná věž se skládala z předpancíře, otočné části a pohonných agregátů. Předpancíř, vážící 83,7 tun, měl v horní části tloušťku 40 cm. Otočná kulometná věž byla vyzbrojena dvojčetem těžkých kulometů vz. 37 ve střílně, která se uzavírala 80 mm silnou pancéřovou deskou.88 Konstrukce a výroba otočných kulometných
věží byla zadána Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu, vnitřní zařízení měla dodat Zbrojovka Brno. První studie věže pod kódovým označením „OR“ byly zahájeny
již v roce 1935. Ministerstvo národní obrany a VTLÚ zaslalo do Vítkovických železáren podrobný popis otočné kulometné věže 8. dubna 1935.89 K podpisu závazné objednávky mezi ministerstvem národní obrany a VHHT došlo 26. listopadu 1937. Série osmi úplných objektů „OR“ byla objednána za částku 10 672 000 Kč.90 Tato částka zahrnovala i elektrické vedení a zařízení k nožnímu ovládání elektromotoru. Za
montáž každé z kulometných věží si Vítkovice účtovaly dalších 100 000 Kč, vnitřní vybavení měla dodat Zbrojovka Brno a mělo stát 1 292 000 Kč.91
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Cenové relace jednotlivých výrobních úkonů byly následující:
výroba osmi kusů vlastní kopule kulometné věže z plného materiálu za celkovou
částku 2 776 000 Kč včetně vyplechování a opracování střeleckých otvorů,
- výroba a opracování osmi kusů úplného dvoudílného předpancíře za celkovou
částku 4 160 000 Kč včetně spojovacích elementů,
- výroba všech elementů patřících k částem pevným a otočným u osmi kulometných objektů „OR“ byla oceněna částkou 3 736 000 Kč – tato položka obsahovala výrobu například základového kruhu se šesti podstavci, ozubeného věnce
pro ruční otáčení věže, kuličkových ložisek, úplného motorického pohonu včetně elektrické výzbroje, nosiče záložních hlavní či nosiče dalekohledu, ale i různý
drobný spojovací a upevňovací materiál,
- výroba všech elementů a zařízení ve spolupráci se Zbrojovkou Brno za celkovou
částku 1 292 000 Kč. Tato položka obsahovala například výrobu lafety zbraně „M“
(dvojče těžkých kulometů vz. 37), dvě čelní desky, výtah pro střelivo, skříň na
odsávání kouřových plynů nebo žebřík,
- zcela mimo rozpočtové náklady mělo být Vítkovicemi účtováno 1 200 Kč za vyvrtání jednoho zkušebního otvoru pro budoucí střílnu a 78 Kč za jednu vrubovou zkoušku.92
Vlastní věž měla být zhotovena z legované nikl-chrom-molybdenové ocelolitiny, tedy ze stejného materiálu, z jakého byla zhotovená zkušební pancéřová deska. Ta byla Vítkovickými železárnami dodána koncem března 193793 a zkušební komisí pokusně nastřelována 15. dubna 1937 na střelnici v Bolevci.94 Mimoto byla kvalita
a odolnost výrobního materiálu kulometných věží ověřena i v mechanicko-technologickém zkušebním ústavu Vítkovických železáren. Konkrétně se zjišťovaly vlastnosti
materiálu zkouškami trhacími, zkouškami vrubové houževnatosti na rázovém kladivu
a zkouškami ohýbacími na speciálním ohýbacím lisu. Po úspěšném provedení těchto
zkoušek měly následovat střelecké zkoušky na některé polní vojenské střelnici. Zkušební hranoly všech věží měly být ostřelovány puškou vz. 24 a kulometem Oerlikon.
Každý zkušební cíl měl být zasažen 10 střelami vz. 31 a pěti střelami vz. 35, v obou případech ze vzdálenosti 50 metrů.
Výroba první vzorové věže byla odhadnuta na 10 měsíců, ale odhad byl pouze
předběžný. U otočné kulometné věže „OR“ šlo totiž o objekt mimořádně složité
konstrukce a bylo velice složité určit přesný termín dodací lhůty. Termín schůzky
zástupců ministerstva národní obrany s pracovníky Vítkovického horního a hutního
-
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těžířstva byl určen na 12. září 1938, ovšem do konce září 1938 se Vítkovickým
železárnám nepodařilo zkušebně sestavovaný prototyp věže dokončit. Po mnichovských událostech se již na dalších sedmi věžích nepracovalo, první věž společně
s dalšími několika málo rozpracovanými součástmi ke zbývajícím sedmi věžím zůstala nedokončena.
Kromě výroby pancéřových zvonů, kopulí a kulometných věží zadalo ministerstvo
národní obrany a ředitelství opevňovacích prací vybraným firmám zakázky na výrobu pancéřových vrat a krytů. Pancéřová vrata různých druhů zabezpečovala vchod
a byla důležitým prvkem pasivní obrany tvrze. Na zakázkách k výrobě pancéřových
vrat mřížových, padacích a zasouvacích zahájilo ředitelství opevňovacích prací jednání s firmami 30. dubna 1938. Zakázku na mřížová vrata získala firma A. Ippen z Hradce Králové, u vrat padacích a zasouvacích se o tuto zakázku musela firma podělit
s firmou Legionářské družstvo z Brna. Pancéřové desky k ochraně padacích vrat mělo
vyrobit Vítkovické horní a hutní těžířstvo.95
Padací vrata měla být na vnější straně obložena devíti kusy pancéřových desek
o rozměrech 985 x 985 x 50 mm, váha celých vrat byla přibližně šest tun. Zakázka na
výrobu 48 kusů pancéřových desek plných, 12 pancéřových desek s otvory pro střílny a dvou zkušebních desek byla zadána Vítkovickým železárnám 25. června 1938
za celkovou sumu 811 360 Kč. Termín dodávky byl tři měsíce.96
Váha jedné plné desky byla 380 kg, střílnové desky byly o čtyři kg lehčí. Lícní
strana desek měla být cementována s pevností 220kg/cm². Zkušební desky měly
být nastřeleny pěti ranami pancéřovým granátem ráže 47 mm z protitankového kanónu. Pokusná střelba se měla uskutečnit na střelnici Škodových závodů v Bolevci ze
vzdálenosti 1300 metrů.97 Dne 19. září 1938 byla do montážního závodu odeslána
z Vítkovic sada prvních devíti desek pro sestavení zkušebních pancéřových vrat, která
měla být pravděpodobně namontována do tvrze Smolkov. K tomu už ovšem díky
mnichovským událostem nedošlo a nedošlo už ani k výrobě zbylých objednaných
kusů pancéřových desek.
Vítkovické horní a hutní těžířstvo kromě pancéřových vrat vyrábělo a dodávalo
také diesel-elektrické agregáty. Zakázku zadalo ředitelství opevňovacích prací již v roce 1936 a šlo o výrobu 10 kusů agregátů pro samostatné objekty úseku „Moravská
Ostrava“. Tyto agregáty typu 3F10 Vítkovice-Henschel-Lanova L 12 byly složeny
z dvouválcového naftového motoru o výkonu 14,7 kW a třífázového alternátoru
o výkonu 8 kW/10 kVA. Cena jedné soupravy činila 48 600 Kč.98 Tyto agregáty pak
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byly namontovány například do pěchotního srubu MO-S 5 „Na trati“, ale i dalších
7 srubů ve stavebním úseku „Bohumín“.99

Puškové a kulometné hlavně
V případě puškových a kulometných hlavní byla největším zákazníkem Zbrojovka
Brno a celkový počet výkovků hlavní vyrobených ve Vítkovických železárnách přesáhl
půl miliónu kusů. U zakázek Zbrojovky Brno drtivě převažovaly objednávky na výrobu hlavní k pušce vz. 24, která byla nejpoužívanější zbraní v československé armádě.
Ze zahraničních firem byly největšími zákazníky litevská Waffenamt Kaunas a ministerstvo války v Bulharsku.
Československá zbrojovka Brno byla jedním z největších odběratelů vojenského
materiálu Vítkovických železáren. Již od roku 1933 objednávala a odebírala velice
různorodý ocelový materiál, jako byly pancéřové desky či výkovky hlavní. Výkovky
puškových hlavní vyráběly i Škodovy závody v Plzni a Poldina huť v Kladně, ale mezi
tyto velké tradiční výrobce se vklínilo i Vítkovické horní a hutní těžířstvo. A to i přes
značný handicap. Ceny výkovků hlavní byly totiž u Vítkovických železáren vyšší než
u obou zmiňovaných konkurentů, a to z důvodů vyšší pevnosti a tvrdosti. Dalším
důvodem byla skutečnost, že Vítkovice nedostávaly tak velké objednávky jako Poldi
Kladno a Škoda Plzeň, a to se projevilo právě ve vyšších cenách. Přesto se vojenská
správa rozhodla přidělit množství zakázek i Vítkovicím, protože potřebovali hlavňový
materiál z kvalitnějšího tvrdšího materiálu a zároveň tímto chtěli prolomit monopol
a cenový diktát Škody Plzeň a Poldi Kladno a nezáviset jen na těchto dvou výrobcích
zbrojního materiálu.100
V roce 1934 si tak Zbrojovka Brno objednala od Vítkovických železáren 50 000
výkovků hlavní pušky vz. 24,101 16 000 hlavní kulometů, 10 výkovků hlavní pro
zkušební zbraně, ale i 10 ocelolitinových desek 250 x 500 mm či 500 pouzder
kulometů.102 V roce 1935 přišly do Vítkovic postupně objednávky na dalších 20 000
99
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M. Dubánek – T. Fic – J. Lakosil, Putování po československém opevnění 1935–1938, s. 104.
M. Šáda, Československé ruční palné zbraně a kulomety, Praha 1971, s. 70.
Puška vz. 24 byla hlavní zbraní pěšáka a jezdce československé armády až do okupace. Zároveň
byla nejpočetnějším výrobním typem brněnské Zbrojovky. Armáda dostávala tento typ zbraně od
brněnské Zbrojovky již od poloviny dvacátých let, a to v mnohatisícových sériích. Za mobilizace
v roce 1938 jich měla armáda k dispozici celkem 762 000 kusů. Puška vz. 24 se prakticky ve stejném provedení prodávala ve velkých sériích i do ciziny, do zemí jako Irán, Brazílie a států střední
a jižní Ameriky. K tomuto typu zbraně mohla Zbrojovka dodávat i ohromné množství nábojů, neboť v letech 1934-1938 získala bratislavské muniční závody a střelivo vyráběla i v novém závodě
v Povážské Bystrici, kam později převedla i část výroby pušek. M. Šáda, Nejmenší nakonec, in:
M. Šáda a kol.: Umlčené zbraně – Československá zbrojní výroba 1918–1939, Praha 1966, s. 210–212.
AV, f. VHHT, kart. č. 1207, inv. č. 4823, deník vojenských dodávek pro československou brannou
moc 1933–1939, s. 1–3.
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puškových hlavní, 600 a 650 výkovků hlavní a 20 výkovků ze speciální wolframové
oceli. V květnu 1935 si Zbrojovka Brno objednala výrobu pevných střílen, otočných
věží a pozorovacích věží zvaných „nůše“ pro pozorovací kryty, do konce roku 1935
požadovala vyrobit dalších 100 000 hlavní.103 Koncem roku 1935 pak objednala
dalších 40 000 výkovků hlavní, 45 pancéřových desek, 15 000 puškových hlavní
z materiálu WO a zkušebně 15 výkovků puškových hlavní z uhlíkové elektrooceli.104
Vyjednávání o množství vyrobených hlavní a hlavně o cenách za tuto výrobu
nebyla jednoduchá. Jak vysvítá z archivních materiálů, 8. května 1935 proběhla jednání v Brně, kde jednali zástupci obou firem o ceně za výrobu jedné puškové hlavně při objemu zakázky 100 000 kusů. Názory na cenu se značně lišily. Zbrojovka Brno
hodlala zaplatit za jednu vyrobenou hlaveň 17 korun stejně jako konkurenčním firmám Vítkovických železáren, vedení Vítkovic požadovalo cenu dvojnásobně vyšší.
Nakonec, jak vyplývá z dokumentu o jednání, udělaly obě firmy kompromis a shodly se na ceně: „Výsledek jednání: proti naší ceně 33,90 Kč za 1 hlaveň při objednání
40 000 kusů nabízela zbrojovka 17 Kč za kus. Vítkovice slevují cenu na 30 Kč za kus
s podmínkou, že bude objednáno 100 000 kusů hlavní. Naproti tomu zvyšuje Zbrojovka svůj návrh na 25 Kč za kus, avšak s výhradou dodatečného schválení jejich správní radou. Vítkovice zatím nemohou podati levnější cenu a oznámí své stanovisko po
rozhodnutí pana generálního ředitele Federera ještě tento týden.“105 V případě podpisu dohody žádala Zbrojovka Brno dodání 30 000 kusů v termínech od června do
srpna 1935 a dalších 70 000 kusů hlavní od srpna do konce roku 1935. U puškových
hlavní jakosti WO 1 požadovala vzhledem k ceně zvýšit jejich pevnost z 80–90 kg/mm
na 90–105 kg/mm.106
Jelikož měly Vítkovické železárny o zakázku obrovský zájem, nařídil ředitel
Federer provedení následujících prací: „Ihned revidovat kalkulaci výrobních nákladů
k zjištění minimální výrobní ceny a vyšetřit, proč konkurence může tyto hlavně
prodávat za 17 Kč za kus […] na základě zrevidované kalkulace udati nejmenší cenu,
za kterou bychom mohli těchto 100 000 kusů hlavní při slušném zisku a s ohledem
na brakové riziko prodati […] ihned vypracovati detailní kalendář, počínaje od huti až
po kontrolu a odeslání […] vypracovati program pro postavení nových pecí, bucharů
a jiných zařízení tak, aby bylo lze dodržeti udané předepsané měsíční množství
vyrobených hlavní […] postarati se o to, aby nové hamry, pece jiné zařízení nemusily
103
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býti nové, nýbrž byly opatřeny stroje a zařízení již v závodě stávající, nebo zakoupeny
stroje starší […] přitom počítati se zahájením výroby na dosavadním zařízení dnem
15. května 1935.“107
Vedení provozu v továrně na litou ocel zareagovalo okamžitě a vypracovalo Výrobní program na výrobu hlavní při sérii 120 000 kusů.108 Z něj lze vyčíst, že okamžitá
výrobní kapacita byla 300 kusů hlavní za 24 hodin, tzn. 7 500 kusů měsíčně. Okamžitá výrobní kapacita za součinnosti s válcovnou, „kdy hlavně budou předváleny a v továrně na litou ocel pod bucharem dohotoveny“, byla 600 kusů za 24 hodin, tj. 15 000
kusů za měsíc. Pro měsíční výkon 20 000 kusů hlavní pak navrhovalo vedení továrny
na litou ocel postavit šest nových bucharů, čtyři nové dmýchací pece a tři nové rámové pily v továrně na kotouče, přičemž tato investice měla vyjít na 750 000 Kč.109
Zakázka byla nakonec dohodnuta a výroba probíhala k oboustranné spokojenosti, takže v roce 1936 počet zakázek ze Zbrojovky Brno ještě narostl. Hned z kraje roku
přišla objednávka na 45 000 výkovků hlavní, později na dalších 21 000 výkovků hlavní pro pušky vz. 24.110
Největší množství objednávek zaznamenaly Vítkovické železárny v roce 1937,
a to na celkový počet 300 000 puškových hlavní vz. 24, 5 000 hlavní kulometu a 20 cementovaných pancéřových desek.111 Zajímavé je, že v roce 1938 ubylo zakázek na
výrobu puškových hlavní, těch si Zbrojovka Brno objednala již jen 7 000. Důvod
poklesu objednávek puškových hlavní byl prozaický – v roce 1937 přijaly Vítkovické železárny takové množství objednávek na tento specifický druh výkovků, které
nebyly ani při nejlepší vůli schopni vyrobit. Proto se část těchto objednávek ocitla
v červených číslech a přešla do roku 1938.112 Počátkem roku 1939 ještě evidovaly
Vítkovice objednávku na výrobu 100 skříní z ocelolitiny typu „M“, 100 skříní typu „N“
a 50 kusů skříní typu „D“.113
Výroba puškových hlavní se neomezovala jen na domácí trh, ale tento typ výrobků směřoval z Vítkovických železáren i na export. Zajímavá zakázka přišla v roce 1937
například od litevské firmy Waffenamt Kaunas na výrobu 10 000 puškových hlavní,
nebo od bulharského ministerstva války v Sofii, které si ve stejném roce objednalo
10 000 puškových hlavní.114
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Munice a střelivo
Dalším druhem zbrojního materiálu, který se ve Vítkovických železárnách vyráběl,
byla munice a střelivo. S touto výrobou měly Vítkovice zkušenosti z období první
světové války, kdy právě munice a střelivo patřily k hlavním zbrojním artiklům. Ve
30. letech 20. století vyráběly Vítkovice munici a střelivo převážně pro zahraniční
firmy, a to z prozaického důvodu: československá armáda a ministerstvo národní
obrany zadávaly výrobu nábojů a munice tradičním a zavedeným zbrojním výrobcům
munice a střeliva, a Vítkovické železárny byly nuceny hledat zakázky v cizině. Jednalo
se však o nárazové zakázky a jejich výroba nebyla plynulá.
Hlavními zákazníky v objednávkách munice a střeliva byly dvě řecké a jedna
švédská firma. V roce 1935 si objednala 10 000 plášťů a projektilů střel řecká firma
S. D. Malavazos z Athén, další střelivo a munici si objednala jiná řecká firma A. J. Kurtowik, taktéž z Athén.115 Roku 1936 přišla další zajímavá zakázka od již zmiňované
řecké firmy Malavazos, která si objednala dalších 111 000 plášťů střel pro horská
děla. Ve stejném roce přišla i zakázka na výrobu dělostřeleckých nábojů pro firmu
A. B. Bofors, která byla nejvýznamnějším výrobcem zbraní a děl ve Švédsku.116

Součástky k plynovým maskám a doplňkový zbrojní materiál
Ve 30. letech se zvýšil zájem centrálních vojenských úřadů i civilního obyvatelstva
o vybavení plynovými maskami a soukromí podnikatelé usilovali o získání objednávek na tento materiál. Zkoušely se různé typy reliéfových masek s gumovou lícnicí
bez trikotové tkaniny a s trikotovou tkaninou a nakonec byla vyžádána z Anglie licence na reliéfovou gumovou plynovou masku typu Leyland bez lemování. Současně se
však počítalo s možností výroby vlastního typu (tj. domácí konstrukce) gumové reliéfové masky. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že se v Československu bude
vyrábět maska anglického typu Leyland, nazvaná u nás maska vz. 35 bez lemování.
Dne 1. srpna 1935 zakoupilo licenci na její výrobu od Nicolause Strausslera a výrobou
této masky pověřilo firmy Fatra Napajedla a Optimit Odry, pobočný závod v Zubří.117
Tato maska nahradila ve výzbroji československé armády koncem 30. let již
zastaralý model vz. 23. Skládala se ze tří částí: úplné masky vz. 35, filtru vz. 27, vyráběného firmou Techna Praha, a brašny na masku vz. 35. Celková potřeba masek byla
500 000 kusů. Objednávka na prvních 300 000 kusů, tj. 60 % celkové potřeby, byla
115
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zadána firmě Fatra Napajedla, kterou založila jako svůj pobočný závod v roce 1935
na popud ministerstva národní obrany firma Baťa Zlín.118 U dodávek od firmy Fatra
Napajedla si ministerstvo národní obrany stanovilo dodací lhůtu tři měsíce u prvních
50 000 plynových masek, přičemž stanovilo i cenu za jednu dodanou plynovou masku na 150 Kč. U další dodávky 300 000 kusů masek pak ministerstvo národní obrany
cenu snížilo na 140 Kč.119
Na výrobě plynových masek vz. 35 však participovala i řada dalších domácích
strojírenských závodů, jako byly firmy Eckhardt z Chotěboře, Viktoria Brno, Vlašimská
strojírna či Josef Kudrnáč z Náchoda. A na dodávkách kovových součástek právě pro
tyto výrobce se podílelo i Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které nabízelo rozsáhlý
doplňkový sortiment výrobků. Jednalo se o poměrně rozsáhlé zakázky na velké
množství materiálu a první výroba začala v roce 1936 a probíhala do konce roku
1938.
V roce 1936 si u Vítkovic objednala lehké odlitky k plynovým maskám firma Victoria Brno, totéž pak i firmy Josef Kudrnáč a spol. z Náchoda a Fatra Napajedla, a. s.
Firma Antonín Malota ze Vsetína si objednala velkou zakázku 40 000 ventilových
komor a nástavců, ke konci roku 1936 pak Fatra Napajedla, a. s. objednala dalších
30 000 souprav součástek k plynovým maskám.120
V roce 1937 patřila výroba součástek k plynovým maskám k velkým zbrojním
artiklům Vítkovických železáren. Tyto součástky z lehkého kovu si v počtu 165 000
kusů objednala například Vlašimská strojírna z Vlašimi, firma Josef Kudrnáč a spol.
z Náchoda zadala objednávku na 100 000 komor, 100 000 šroubení a svorníky k plynovým maskám, firmy Viktoria Brno a Optimit Zubří požadovaly odlitky z lehkého
kovu, Fatra Napajedla a. s. 750 000 výlisků z lehkého kovu. Svorníky, šroubení a komory k plynovým maskám si objednala taktéž i firma Eckhardt z Chotěboře.121
V roce 1938, souběžně s tím, jak se snižovaly objednávky na výrobu plynových
masek od ministerstva národní obrany pro československou armádu, získalo
Vítkovické horní a hutní těžířstvo již jen menší množství objednávek na součástky
k plynovým maskám. Firma Optimit Zubří si objednala ventilační komory, firma
Eckhardt z Chotěboře si objednala 630 komor Ley a 972 souprav šroubení ke khaki
hadicím. 122
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Lze konstatovat, že součástky k plynovým maskám, vyráběně ve Vítkovických
železárnách v letech 1936–1938, se podílely výraznou měrou na doplňkové zbrojní
výrobě a rozšiřovaly sortiment produkovaných výrobků pro zbrojní a válečné účely.
Vítkovické horní a hutní těžířstvo však vyrábělo i další druhy materiálu, které
mohly být použity jak v civilním sektoru, tak pro vojenské účely. Jednalo se například
o železniční materiál, který byl určen pro československou brannou moc, ačkoliv jej
odebíraly firmy, které se jinak na zbrojní výrobě nepodílely. Mezi tento doplňkový
zbrojní materiál tak můžeme zařadit například lisované součásti pro kolesny a duté
nápravy, jejichž výrobu si objednala v roce 1934 Moravsko-slezská vozovka Studénka,
nebo například speciální disková kola o rozměrech pět palců 20, se zálisem 104 mm,
které si objednala o rok později Tatra Kopřivnice.123 Kromě železničních součástek by
se do kategorie doplňkové zbrojní výroby dala zařadit i zakázka na výrobu ocelových
odlitků pro 10 kladkostrojů, které si objednala firma Belka z Přerova, či výroba
padesáti kusů dutých těles o průměru 15 cm, kterou zadala firma První Brněnská
Brno. Mezi ostatní či doplňkový zbrojní materiál by se daly zařadit ostatně i různé
druhy čerpadel, armatur, potrubí, hadic, ventilů, nádrží a dalších tovarů, které se
ve Vítkovických železárnách vyráběly pro ministerstvo národní obrany v souvislosti
s výstavbou bezpečnostního skladiště benzínu v Halenkově v roce 1934, či rozličné
druhy nosníků a ocelových konstrukcí pro různé vojenské objekty.
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The arms and weapons production at Vítkovice Ironworks in the interwar
period (1918–1938)
This study analyzes the arms production at the Vítkovice Ironworks, which was one
of the major production activities of the company in 1918–1938 and its diversity was
connected to two important stages of arms production in 1891–1914 and 1914–
1918. The Vítkovice Ironworks enjoyed a privileged position among the ironworks of
central Europe throughout this period. While the company received arms contracts
only very sporadically after the founding of the Czechoslovak Republic and in the
1920s, the situation dramatically changed in the aftermath of the global economic
crisis in the early thirties and thanks to the major political changes occurring in
Europe. An arms boom took place and the Vítkovice Ironworks filled deliveries of
military products and semi-finished products for dozens of manufacturers at home
and abroad. The largest customers were Czechoslovak ministries and Zbrojovka
Brno. The company restructured several operations to accommodate these orders
and invested large sums in upgrading them. Orders from foreign companies were for
the armies of Yugoslavia, Romania and the Italian navy. A special chapter deals with
producing material for the fortification of Czechoslovakia.
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Angažovanost Živnostenské banky v báňských a hutních
podnicích na Ostravsku v letech 1901–19141
Jiří Novotný

Involvement of the Živnostenská banka (Trade Bank) in mining and metallurgical enterprises
in Ostrava in the period of 1901–1914

This study looks at the Živnostenská banka (Trade Bank) and its involvement in the
metallurgical and mining enterprises in Ostrava before the First World War. Particular focus
has been given to the way the banking institution attempted to break into the field, which
until that time was closely linked to Viennese banks. It analyzes the mechanism of lending
mainly to the construction companies and ironworks closely linked to the largest companies
of greater Ostrava.
Keywords: finance company; Živnostenská banka (Trade Bank); Ostrava; pre-war period;
economic history
Contact: PhDr. Jiří Novotný, CSc.; manca.n@seznam.cz

Od počátku 20. století a zejména pak od jeho druhého decennia realizovala Živnostenská banka v Praze v širším regionu Ostravska rozmanité bankovně podnikatelské
aktivity. Živnostenská banka prodělala ve srovnání s ostatními nacionálně českými
komerčními bankami v letech 1890–1914 nejbouřlivější rozmach. Prokazují to následující údaje. Jestliže v roce 1890 disponovala kapitálem v obnosu 3 mil. zlatých
1

Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR, reg. č. 13-28086S
s názvem Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska).
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(což činilo po zavedení korunové měny v roce 1892 6 mil. K), stouplo její akciové jmění
v roce 1910 na 60 mil. K. V letech 1911–1914 se pak akciový kapitál Živnostenské
banky ustálil na hodnotě 80 mil. K. Celkový obrat jejích bankovních operací se v letech 1912–1914 pohyboval mezi 198–231 mil. K. Z hlediska své kapitálové síly, volných peněžních zdrojů a disponibilních mobilních prostředků jí náleželo mezi všemi
rakousko-uherskými obchodními bankami páté místo.2
Prestiž této přední nacionálně české banky přiměla vídeňské finanční kruhy ji
alespoň zčásti respektovat. Na vyzvání vídeňských velkobank se výkonný výbor Živnostenské banky usnesl dne 1. června 1911 vstoupit do Svazu rakouských bank
a bankéřů „za účelem zastoupení společných zájmů“.3 Od roku 1910 se intenzivně
zapojovala do účastí na subskripcích rakouských státních půjček, na nichž se v konsorciální participaci podílela 3,5 %. Od té doby se až do vypuknutí první světové války účastnila na organizačních pracích při upisování 4% rakouské korunové renty. Jen
roku 1912 bylo u jejích pokladen upsáno něco přes 30 mil. K této půjčky. Těsně před
propuknutím světového válečného konfliktu se stala členem Rakouské kontrolní
banky pro průmysl a obchod. Tento centrální dozorčí bankovní orgán založený vídeňskými bankami dohlížel na řádnou činnost průmyslového a obchodního podnikání
zejména v Předlitavsku v mezích stávajícího obchodního zákona. Živnobance a jejím
akcionářům přinášela činnost tohoto druhu značné zisky.4
Živnostenská banka byla jako většina středoevropských akciových obchodních
bank bankou univerzální. Prostřednictvím sítě poboček v českých zemích i mimo jejich teritorium soustřeďovala všechny druhy vkladů, které byly deponovány širokou
škálou soukromníků, živnostníků, drobných obchodníků i rolníků. Středním podnikům a některým větším průmyslovým firmám ukládala peněžní prostředky na běžných účtech. Naopak drobným podnikatelským subjektům, středním průmyslovým
závodům i některým větším firmám poskytovala běžné formy úvěru. V úvěrové
politice od počátku své činnosti preferovala bezpečnější směnečné kreditní úvěry
s krátkou dobou splatnosti. Od přelomu 19. a 20. století povolovala vedle směnečných úvěrů tzv. kontokorentní úvěry. Na rozdíl od vídeňských velkobank se v její bankovní strategii objevovaly jen zřídka dlouhodobější investiční úvěry. Z hlediska nacionální preference v oblasti bankovních transakcí převažovaly kontakty s národnostně

2

3

4

Živnostenská banka 1869–1918, Praha 1919, s. 41 a 53. K rozvoji Živnostenské banky v letech
1907–1918 nejkomplexněji V. Lacina, Živnostenská banka před a během první světové války
(1907–1918), Český časopis historický 88, Praha 1990, s. 276, 280.
Archiv České národní banky v Praze (dále AČNB), fond Živnostenská banka v Praze (dále jen
f. ŽBP), sign. 2681–312, schůze výkonného výboru Živnobanky z 1. 6. 1911
V. Lacina, Živnostenská banka, s. 289, 291.
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českým podnikatelským prostředím. V tomto směru však nebyla nacionálně
rigorózní. Existuje řada případů, že se nevyhýbala kontaktům s komitenty z jiného
národnostního prostředí, a to i s německo-židovskými podnikateli či klienty dalších národností, což později uvidíme v aktivitách Živnobanky i v širším regionu Ostravska.5
K univerzálním aktivitám se u každé komerční banky řadí jako důležitá komponenta zakladatelská činnost. Nejinak tomu bylo i u Živnobanky. Od 80. let 19. století a zejména pak v prvních dvou desetiletích 20. století participovala na akcionování
a zakládání celé řady průmyslových a obchodních společností, v nichž držitelé akcií
byli v převážné míře investoři českého původu. Šlo o takové významné průmyslové podniky, jakými byly Česká společnost pro průmysl cukerní v Praze, Západočeské
kaolínky v Horní Bříze, Lounský akciový pivovar, elektrotechnický podnik Emil Kolben, strojírny Novák a Jahn, Česká obchodní společnost v Ústí nad Labem, textilní podnik A. Klazar, První český akciový pivovar Světovar v Plzni, továrna na zemědělskou techniku F. J. Kovařík v Prostějově a další. V těchto společnostech si zajistila
místa v jejich statutárních orgánech, čímž si získala kontrolu nad jejich řízením a výrobní a obchodní strategií. V předvečer první světové války si tak vybudovala v českých zemích rozsáhlý koncern. Tím si u ostatních konkurenčních bank i ve Vídni získala
určitý respekt.6
V souladu se svou do určité míry agresivní bankovní politikou rozšiřovala svou
expanzi utvářením filiálkové sítě jak v českých zemích, tak v dalších zemích habsburské monarchie i za jejími hranicemi. Pronikání Živnobanky za hranice českých zemí
se dálo prostřednictvím vídeňské filiálky založené v roce 1898. Právě z ní směřovala
expanze do jihovýchodních částí monarchie. V nich si utvářela afilace a další pobočné závody, které kapitálově i úvěrově zajišťovaly přímý vliv v Haliči, Horních Uhrách,
v Budapešti, Slovinsku, Chorvatsku, ale i v Rusku, Srbsku a Bulharsku.7
Není ovšem náhodou, že koncem 19. století se cítila po bankovně podnikatelské stránce natolik konsolidovaná, že mohla pomýšlet na angažování se v ekonomicky bouřlivě se rozvíjejícím Ostravsku. K tomuto účelu dne 1. ledna 1898 otevřela

5

6
7

AČNB, f. ŽBP, Protokoly schůzí výkonného výboru Živnobanky z let 1890–1914, viz též J. Novotný, Úvěrové podmínky a postupy Živnostenské banky v meziválečném období, Hospodářské dějiny – Economic History 20, 1992, s. 101–112.
Živnostenská banka 1869–1918, s. 40–58; V. Lacina, Živnostenská banka, s. 283–285, 287.
F. Vencovský – Z. Jindra – J. Novotný – K. Půlpán – P. Dvořák a kol., Dějiny bankovnictví v českých
zemích, Praha 1999, s. 159; J. Horejsek, Kapitálová expanze Živnostenské banky do jihovýchodní
Evropy v letech 1907–1918, Sborník prací historických FF Univerzity Palackého v Olomouci VI, Olomouc 1971, s. 85–102; C. Nečas, Na prahu české kapitálové expanze. Rozpínavost českého kapitálu ve střední, jihovýchodní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu, Brno 1987.
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filiálku v Ostravě, když pochopila důležitou pozici ostravsko-karvinského revíru a na
něj navazujícího hutnictví a dalších odvětví průmyslu investičních statků v rámci
podunajského soustátí.8
Bankovně a podnikatelsky se její ostravská filiálka plně etablovala do jednotlivých
sfér odvětví širšího regionu Ostravska až od konce prvního desetiletí 20. století. Je
logické, že se její interes od počátku přednostně zaměřil na průmysl investičních
statků. První podnikatelskou vlaštovkou Živnobanky v Ostravě se stala její účast
na financování Moravsko-ostravské elektrárenské akciové společnosti, jíž v květnu
1901 schválila úvěr do částky 600 000 K na stavbu lokální dráhy Polská Ostrava –
Hrušov, která měla být součástí projektované dráhy Polská Ostrava – Karviná. V červnu 1901 stanovila přesnější úvěrové podmínky k financování této stavby. Povolila jí
kontokorentní úvěr do výše 400 000 K a zároveň akceptační úvěr do výše 200 000 K.
Dne 7. ledna 1902 pak této firmě poskytla hypotekární úvěr ve výši 150 000 K.9
V průběhu prvního desetiletí 20. století to byla její největší úvěrová transakce
realizovaná na Ostravsku.
Je logické, že postupem času se zlepšovala i finanční pozice a tím rostly ambice Živnobanky navázat užší kontakty s významnými ostravskými uhelnými a hutními
společnostmi. Potíž však spočívala v tom, že opatřování nezbytných finančních prostředků pro průmyslové velkopodniky tohoto druhu se realizovalo prostřednictvím
tamějších uhlobaronů, vídeňských bankovních domů a vídeňských velkobank. Přesto
se však Živnobanka v průběhu let 1910–1914 dostala prostřednictvím dvou stavebních firem do kontaktu s rodinným stříbrem Rothschildova bankovního domu – Vítkovickým horním a hutním těžířstvem. Periodicky nejrozsáhlejší odvozené kontakty
se dály za asistence ostravského stavebního velkopodniku E. J. Gobiets, Nachfolger
Armand Gobiet. Šlo o zavedený závod působící v Moravské Ostravě již od roku 1858.
V předvečer války zaměstnával 600–800 dělníků a úředníků. Na tehdejší poměry se
tudíž jednalo o větší průmyslový podnik. Zabýval se vyzdíváním vysokých pecí, koksoven, oceláren, sléváren a stavbou komínů.10
Je proto logické, že při rozmachu hutnické produkce a rekonstrukce provozů
zadávaly Vítkovické železárny stavební práce právě této renomované firmě.

8

9

10

Živnostenská banka 1869–1918, s. 42. Prestiž Živnobanky v tamějších kruzích německo-židovské
i polské klientely podpořila v listopadu 1908 protokolace ostravské filiálky v německém, polském
a francouzském jazyce. AČNB, f. ŽBP, schůze výkonného výboru Živnobanky z 9. 11. 1909.
AČNB, f. ŽBP, sign. 2639–1, 74, 54, schůze výkonného výboru Živnobanky z 26. 5., 7. 6. 1901
a z 7. 1. 1902.
Compass, Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn, IV. Band, Wien 1916, s. 138.
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Zprostředkování úvěrových operací mezi firmou Gobiet a Vítkovickými železárnami probíhalo v letech 1910–1912 následovně. Filiálka Živnobanky v Ostravě otevřela firmě Gobiet úvěrový kontokorent, jenž byl ke konci roku 1911 vyčerpán do částky 649 774 K a byl kryt postoupenými pohledávkami za dodané práce ve prospěch
Živnobanky. Ta na tyto práce uvolňovala z vyměřeného úvěru firmě Gobiet menší
obnosy. Ty byly kryty pohledávkami zpravidla o 20–25 % vyššími, než byly faktury
zaslané firmou Gobiet Vítkovickým železárnám a poté postoupeny Živnobance jako
vymahatelné pohledávky v případě, že by Vítkovice zadané práce firmě Gobiet nesplácely. Kontokorentní a poté exportní úvěry povolené Živnobankou firmě Gobiet
na stavební práce nejen pro Vítkovické železárny, ale i pro další hutní a báňské podniky na Ostravsku a v karvinském revíru, které jako u Vítkovic byly garantovány postoupenými pohledávkami a následně deponovány u naší věřitelské banky.11
Firma Gobiet čerpala z povoleného úvěru peněžní prostředky na zadané stavební práce pro Vítkovické těžířstvo v letech 1910–1913 v rozmezí 25–70 000 K. Ty sloužily k přestavbě vysokých tzv. Koppersových pecí. Finance ostravská filiálka vyplácela
v souladu s postupem jednotlivých prací.12 Vítkovice zadávaly firmě Gobiet stavební
zakázky i během první světové války.
Z podnětu ředitele ostravské filiálky Jindřicha Bělohříbka zprostředkovala Živnobanka financování realitních obchodů další stavební firmě Jan Sedláček v Lazech,
a to rovněž pro Vítkovické horní a hutní těžířstvo. V květnu 1913 povolila filiálka staviteli Janu Sedláčkovi úvěr do výše 35 000 K proti postupu pohledávky za prodané
reality Vítkovickému těžířstvu v obnosu cca 150 000 K. V červenci téhož roku mu
uvolnila další úvěr na realitní transakce, a to do 50 000 K. Tuto částku měla banka
knihovně zajištěnu opět postupem pohledávky za Vítkovickým těžířstvem na katastru obce Orlová-Lazy, a to obnosem 180 000 K.13
Obdobně jako u Vítkovického těžířstva využívala firma Gobiet povolené úvěry od
Živnobanky k zajištění stavebních zakázek pro Severní dráhu Ferdinandovu. Předválečné operace tohoto druhu započaly v dubnu 1911, kdy pražská centrála Živnobanky povolila firmě Gobiet čerpat částku 170 000 K proti cessi pohledávek této stavební firmy za Severní dráhou Ferdinandovou za stavbu čtyř obytných domů a dělnické
noclehárny v Přívoze.14
11

12

13
14

AČNB, f. ŽBP, sign. 2681, schůze výkonného výboru Živnobanky 29. 12. 1912. Tyto čerpané úvěry
byly navíc kryty cennými papíry a zástavou na realitách Pavly Gobietové.
Tamtéž, sign. 2681–95, schůze výkonného výboru Živnobanky z 10. 3. 1910; tamtéž, sign.
939–336, 169 a 105, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 24. 3. 1911, 19. 11. 1912,
z 2. 1. 1913 a 21. 1. 1913.
Tamtéž, sign. 939–242, 274, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 10. 5. a 24. 7. 1913.
Tamtéž, sign. 939–347, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 24. 4. 1911.
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V srpnu 1912 obdržela firma Gobiet od pražské banky úvěr na stavbu separace a prádelny na jámě Hermenegild ve výši 96 000 K na cessi pohledávek do cca
120 000 K. Tento důl náležel do koncernu Severní dráhy Ferdinandovy.15 Pro Ferdinandovu dráhu povolila Živnobanka v Ostravě další úvěry v celkové výši 137 500 K,
mimo jiné též za stavbu strojovny pro centrálu Severní dráhy.16 V průběhu března
uvolňovala další 75 % zálohy v hodnotě 214 000 K v rámci nově stanoveného kontokorentního úvěru 100 000 K za další práce na dole Hermenegild. V červenci 1913
upravila firmě Gobiet úvěrový rámec do výše 400 000 K. V tomto rozmezí povolila na další rekonstrukce na tomto dolu, v celkové výši 330 000 K. Jako garance za
Severní dráhu sloužily faktury deponované u Živnostenské banky.17 V srpnu 1913 obdržela ostravská stavební firma novou zálohu v hodnotě 36 000 K za stavbu opěrné
zdi na dole Wilhelm patřícímu rovněž Severní dráze Ferdinandově. Bez udání dalších
důvodů povolila banka v říjnu 1914 firmě Gobiet celkový úvěr 397 000 K na cessi
pohledávek v rozmezí 400 000–500 000 K, které sloužily ke krytí stavebních prací
Severní dráhy Ferdinandovy.18
V letech 1910–1914 prováděla firma Gobiet stavební práce pro jednotlivé doly
firmy Kamenouhelné doly v Orlové-Lazech. Na první zakázku, vybudování strojní centrály na jejím Dolu císaře Františka Josefa I., obdržela firma úvěr 124 000 K, jenž byl
kryt pohledávkami této firmy v obnosu 150 000 K, které byly složeny jako záruka
u ostravské filiálky Živnobanky. V rozmezí let 1913–1914 uvolnila ostravská filiálka
další částky v hodnotě 72 000 K. Tato částka byla určena na zazdění kotle v dole Eleonora v Doubravě. Dne 12. srpna 1913 pak uvolnila větší obnos kolem 100 000 K
na stavbu těžařské budovy na jámě v Dolní Suché. Poslední transakci uskutečnila
Živnobanka v dubnu 1914, kdy zapůjčila ostravskému stavebnímu podniku částku
13 000 K na dokončovací pozemní práce v Orlové-Lazech. Všechny uvedené zápůjčky
delegované na firmu Gobiet byly uvolňovány z kontokorentu této firmy u filiálky Živnobanky v Ostravě v hodnotě 400 000 K.19
Živnostenská banka proplácela firmě Gobiet i další stavební aktivity hutním podnikům, produkujícím ve vzdálenějších oblastech rakouského Slezska. V dubnu 1911
15

16
17

18

19

Tamtéž, sign. 939–127, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 10. 8. 1912; podrobnosti
k dolu Hermenegild viz A. Zářický, Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou, Ostrava 2005, s. 48.
AČNB, f. ŽBP, sign. 939–185, 204, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 2. 1. a 15. 2. 1913.
Tamtéž, sign. 939–213, 274, 297, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 8. 3., 21. 5.
a 24. 5. 1913.
Tamtéž, sign. 939–281, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 12. 8. 1913; tamtéž,
sign. 2671–41, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 21. 10. 1914.
Tamtéž, sign. 2681–95, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 10. 3. 1910; tamtéž,
sign. 939–115, 280, 74 z 2. 7. 1912, 12. 8. 1913, 22. 4. 1913.
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poskytla filiálka Živnobanky firmě Gobiet 80 000 K na stavbu vysoké pece válcovně
trub Albert Hahn v Bohumíně, tradičně proti postupu fakturovaných pohledávek.
Tato částka měla být vyplácena podle postupu jednotlivých prací.20
V dubnu 1914 financovala pražská velkobanka zakázku firmě Gobiet na stavbu
35 pecí v Třinci, jež tavily hutní výrobky pro Rakouskou báňskou a hutní společnost.
Šlo o obnos ve výši 120 000 K.21
V září roku 1913 povolila Živnostenská banka firmě Gobiet úvěr v hodnotě 88 000
K za postup pohledávek v hodnotě 110 000 K na stavbu dvou martinských pecí a čtyř
generátorů pro Továrnu na kabely a dráty v Bohumíně, a to v rámci celkového úvěru ve výši 400 000 K.22
Z kontaktů Živnostenské banky s firmou Gobiet vyplývá, že tento ostravský podnik z bankovně-obchodního hlediska náležel ve vztahu k Živnostenské bance k jejím
nejvýznamnějším klientům. I tento vztah zvyšoval částečně u hospodářských a finančních kruhů monarchie prestiž této nejsilnější české obchodní banky.
Prostřednictvím ostravské filiálky se Živnostenská banka v posledních letech
v předvečer první světové války dostávala do bezprostředního úvěrového styku s některými dalšími podniky báňského a hutního průmyslu. V červenci 1912 zapůjčila
knížecím arcibiskupským hutím a dolům ve Frýdlantu 160 000 K, které frýdlantská
firma použila na zakoupení 400 akcií železniční dráhy Frýdlant nad Ostravicí – Bílá.
Do konce roku 1912 pak úvěrová závaznost arcibiskupských hutí a dolů dostoupila
sumy 420 000 K.23
V říjnu 1912 převedla ostravská filiálka Živnobanky úvěr svého času poskytnutý
Karlu Jeřábkovi v Lazech na nově utvořenou společnost s firemním názvem Železářská
společnost a slévárna Union v Mariánských Horách. Pražské ústředí však původní
úvěr snížilo z 50 000 K na 30 000 K ve formě směnečného úvěru. Jako záruka měl
sloužit akcept žirovaný Karlem Jeřábkem.24

20
21
22

23

24

AČNB, f. ŽBP, sign. 939–347, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry ze 24. 4. 1911.
Tamtéž, sign. 939–74, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 22. 4. 1914.
Tamtéž, sign. 939–301, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 30. 9. 1913. Stojí za povšimnutí, že firma Gobiet využívala vyplácené zálohy od banky na stavební aktivity mimo region
Ostravska a Rakouského Slezska a z části také za hranicemi monarchie. V březnu 1913 proplatila
Živnobanka firmě Gobiet zálohu ve výši 61 500 K za stavbu 18 koksových pecí pro Rosickou
báňskou společnost v Brně. V srpnu r. 1912 proplatila ostravskému podniku 111 000 K na postup
pohledávky 150 000 K za stavbu 45 koksových pecí určených firmě Heinrich Koppers v Essenu.
Knížecí arcibiskupské doly a hutě ve Frýdlantu v závěru roku 1912 celý svůj dluh u ostravské filiálky splatily. Tamtéž, sign. 939–117, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 13. 7. 1912
a 2. 1. 1913.
AČNB, f. ŽBP, sign. 939–153, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry ze 17. 10. 1912.
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V březnu 1914 povolila ostravská filiálka formou otevřeného běžného úvěru
50 000 K železářské společnosti Ludwiga Blahuta v Moravské Ostravě. Jako podklad si
banka vyžádala depotní akcepty podepsané podílníky firmy, kteří měli za tento úvěr
ručit osobně jako soukromé osoby.25 Čilé obchodně bankovní styky měla ostravská
filiálka Živnobanky s Moravsko-slezskou železářskou společností, s. r. o. v Moravské
Ostravě a s provozními závody v Přívoze. Založena byla v roce 1908 s kapitálem
200 000 K. Firma byla zavedena na parní pohon o výkonu 70 koňských sil. Zaměstnávala 200 dělníků. Jednalo se tudíž o podnik střední velikosti. Vyráběla stavební stroje,
slévárenské výrobky, železné konstrukce, parní kotle, válcovaný materiál. Dále se
zabývala částečně i stavbou mostů. Svůj výrobní program zaměřila také na transmise a pumpy. Náplň její produkce představovaly také preparáty pro chemický technický průmysl.26
První zmínka o úvěrovém spojení mezi Živnobankou a touto společností se objevuje v listopadu 1909, kdy banka zvýšila tomuto podniku původně vyměřený úvěr
ze 100 000 K na 200 000 K. Jako záruka sloužil postup obchodních pohledávek do
70–80 % zapůjčované částky proti depotním akceptům žirovaným přívozskou společností a známým ostravským politikem dr. K. Fajfrlíkem a dr. Seifertem z Uherského Hradiště. Dne 1. února 1911 schválila pražská centrála této firmě další úvěr
v částce 100 000 K, jenž měl být použit na rozšíření závodu. Kredit byl knihovně zajištěn na továrně v druhém pořadí, a to hypotékou v částce 120 000 K. Cena továrny
byla v této době odhadnuta na cca 380 000 K, takže Živnobanka se mohla v případě
nenávratnosti zapůjčené částky hojit asi do 57 %.27
V dubnu 1911 zvýšila Živnobanka této železárně hypotéku z 200 000 na
300 000 K, takže s původní hypotékou v hodnotě 100 000 K činil hypotekární závazek firmy kolem 410 000 K. Celkový odhad hodnoty továrny představoval v té době
sumu 800 000 K. Zvýšené finanční nároky přívozské továrny vedly pražské statutární
orgány Živnobanky k jisté ostražitosti. Žádost Moravsko-slezské železárny o povolení
dalšího úvěru do 100 000 K podmínil výkonný výbor tím, že má zvýšit svůj kmenový kapitál o 150 000 K subskripcí nových podílů. Jakmile celková závaznost firmy
dostoupila ke konci listopadu 1919 částky 537 173 K, výkonný výbor Živnobanky
striktně požadoval zvýšení společenského podílu o 150 000 K a zároveň naléhal, aby
firma svůj závazek restringovala.28
25
26

27
28

Tamtéž, sign. 939–54, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 12. 3. 1914.
Vedoucím manažerem byl ing. Georg Moellering. Provozní inženýři byli Josef Wagner a Jaroslav
Klusáček. Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn, III. Band, Wien 1914, s. 434
AČNB, f. ŽBP, sign. 2681–36, 76, schůze výkonného výboru Živnobanky z 6. 11. 1909 a 1. 2. 1910.
U společnosti s ručením omezeným, jíž z hlediska majetkově právního Moravsko-slezská železářská společnost byla, byly základním kapitálovým jměním tzv. společenské podíly. V případě finančních potíží ručili podílníci svými vklady vloženými do kmenového jmění. J. Geršlová – M. Sekanina,
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Pražská centrála nadále urgovala snížení debetního závazku. Teprve v květnu
1913 po intervenci ředitele ostravské filiálky J. Bělohříbka schválil výkonný výbor centrály banky, aby nadále ponechala v platnosti fakturový úvěr v hodnotě 300 000 K.
Ústředí však i v roce 1914 sledovalo bedlivě finanční hospodaření Moravsko-slezské železářské společnosti. V průběhu března 1914 si vyžádalo od své ostravské filiálky celkový výkaz zadluženosti firmy a způsob, jakým je kryta. K 16. březnu 1914
dlužila filiálce 300 000 K ve směnečných akceptech s tuzemskými podpisy, 34 417 K
v akceptech s cizím žirem, 278 039 K v kontokorentu a 500 K v rimesech (tj. nejbonitnějších směnkách). Naproti tomu měla banka knihovně zajištěnou garanci v částce
400 000 K, dále 300 000 K v postoupených fakturách a zástavou dvou parních válců
do 50 000 K. Tím se celkové zajištění zapůjčených prostředků železáren ocitlo v aktivní pozici, a to obnosem 750 000 K.29
Ani těsně před vypuknutím první světové války neznamenala celková úvěrová
závaznost s aktivy v krytí pro Živnobanku nebezpečí ztrát. K 17. červnu 1914 obnášel
její celkový dluh u filiálky Živnobanky v Ostravě 585 074 K, přičemž hypotekární krytí
a fakturované postoupené pohledávky představovaly obnos 864 350 K.30
Úvěrový vztah Živnostenské banky s Moravsko-slezskou železářskou společností
prokazuje dlouhodobější a bezproblémové intenzivní spojení. V tamější lokalitě se
sice nemohla srovnávat co do rozsahu výroby a celkového významu s Vítkovickým
horním a hutním těžířstvem či třineckou Rakouskou báňskou a hutní společností,
v tomto oboru si však našla na tamějším trhu s železářských zbožím a dalšími
komponenty zvláště svým specifickým zaměřením pro své výrobky odbyt. Z hlediska
přímých finančních kontaktů byla uvedená společnost jejím stálým a do určité míry
významným obchodním partnerem jak na Ostravsku, tak i v jeho širším zázemí.
Obchodní spojení pražské velkobanky s přívozskou železárnou prokazuje její tradiční konzervativní politiku, neboť v tomto směru vždy preferovala aktivní jištění
poskytovaných peněžních prostředků. Tyto nároky Živnobanky Moravsko-slezská
železářská společnost do roku 1914 splňovala.
Aktivity Živnostenské banky na Ostravsku a v jeho širším průmyslovém zázemí
narůstaly od konce prvního desetiletí 20. století a vrcholily v předvečer světového
válečného konfliktu. Je logické, že vzhledem k postavení a významu stěžejních i středních podniků báňského a hutního odvětví jak ostravská filiálka, tak i pražská centrála

29

30

Lexikon našich hospodářských dějin, Ostrava 2003, s. 348. Viz též AČNB, f. ŽBP, sign. 939–462, 169,
561, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 8. 4. 1911, 8. 2. a 20. 7. 1912.
Jako postoupené faktury figurovalo krytí eskontem akceptů za dodávku strojního zařízení od
Moravsko-slezské železárny firmě Heinrich Koppers v Essenu. Tamtéž, sign. 939–242, 69, schůze
výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 10. 5. 1913 a 9. 4. 1914.
Tamtéž, sign. 939–98, schůze výkonného výboru Živnobanky, úvěry z 18. 6. 1914.
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projevily enormní snahu získat v tomto oboru určité pozice. Toto úsilí však ještě v dané etapě naráželo na objektivní potíže. Mamutí podniky typu Vítkovického horního
a hutního těžířstva, Severní dráhy Ferdinandovy a Gutmannova uhelného impéria
byly samofinancovány buď Rothschildovým a Gutmannovým vídeňským bankovním
domem, či vídeňskými velkobankami, v první řadě pak Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe ovládané vídeňskými Rothschildy. Naší přední české
bance nezbývalo nic jiného, než kontaktovat se s těmito stěžejními průmyslovými
subjekty odvozeně formou tzv. druhotné finanční závaznosti zejména prostřednictvím ostravského stavebního závodu E. J. Gobiets Nachfolger, Armand Gobiet.
Přímé finanční operace pak mohla provozovat pouze se středními a menšími závody hutnického a báňského odvětví. Úvěrová politika Živnobanky byla řízena z pražského ústředí prostřednictvím výkonného výboru jako operativního statutárního
orgánu Živnostenské banky. Konkrétní úvěrové spojení v tomto území prováděla její
ostravská filiálka. Ta nebyla jen pasivním vykonavatelem vůle a rozhodování pražské
centrály, v řadě případů prostřednictvím svých ředitelů (J. Bělohříbka a poté Leopolda Dostála) zasahovala ve prospěch ostravských a dalších podniků, zejména tehdy,
když ze strany pražské centrály hrozilo nekompromisní vymáhání debetních závazků.
Jejich znalost tamějšího podnikatelského prostředí tak pomáhala finančnímu zabezpečení chodu výroby potenciálních zákazníků hutního a báňského odvětví na Ostravsku i v rakouském Slezsku.
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Involvement of the Živnostenská banka (Trade Bank) in mining and
metallurgical enterprises in Ostrava in the period of 1901–1914
The activities of the Žinvostenská banka (Trade Bank) in Ostrava and within its
broader industrial base developed from the end of the first decade of the 20th century
and peaked on the eve of the world war. Given the status and importance of major
and medium-sized enterprises in the mining and metallurgical industries, both the
Ostrava branch and headquarters in Prague exerted an enormous effort in achieving
a certain position in this area. This effort, however, kept running into real difficulties
at that stage. Mammoth enterprises, such as the Vítkovice Ironworks, Ferdinand
Northern Railway, and the Gutmann coal empire, were either self-financed by the
Rothschild and Gutmann Viennese banking house, or by major Viennese banks. The
Živnostenská banka (Trade Bank) had no choice but to make contact with these core
industries through so-called secondary financial obligations, especially through the
Ostrava construction plant E. J. Gobiets Nachfolger, Armand Gobiet.
Direct financial operations could then work only with medium and smaller plants
of the metallurgical and mining industries. The credit policy of the Živnostenská banka
(Trade Bank) was directed from headquarters in Prague, with its branch in Ostrava
operating a specific credit union in this area. It did not just passively carry out the
will and decisions of headquarters in Prague, however, and intervened through its
directors in many cases in favor of businesses also located in Ostrava, especially
when headquarters in Prague was uncompromisingly threatening the enforcement
of debit commitments. Their knowledge of the local business environment helped
provide financial security for the production operations of potential customers of the
metallurgical and mining industry in Ostrava and Austrian Silesia.
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Nedostatek potravin za první světové války
a legitimita komunálních elit v Praze
Vojtěch Pojar

Food shortage during the first world war and the legitimacy of Prague‘s urban elites

During the Great War, food and coal shortages became widespread in the Habsburg
Empire. Their consequences were most visible in urban areas. In this study, I argue that
this growing problem potentially undermined the legitimacy of those in charge of the cities,
i.e. of the urban elites, and I consider the strategies they employed to counter this looming
danger. First, I analyze the discussions of Prague’s urban elites about possible strategies
for managing the shortages and their critique of the rationing system. Second, I present an
analysis of the ensuing food politics and of its consequences. I show how the relative failure
of Prague’s urban elites to prevent shortages of basic foodstuffs in the last two years of the
war eventually brought about their delegitimization.
Keywords: urban elites; legitimacy; food shortages
Contact: Mgr. Vojtěch Pojar; Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta,
Univerzita Karlova, Nám. Jana Palacha, 116 38 Praha 2, Česká republika, VojtechPojar@
seznam.cz

Úvod
Ze zásobování potravinami a dalším nepostradatelným zbožím se v habsburské
monarchii v čase velké války stala otázka zásadního významu. Rostoucí nedostatek
především potravin a uhlí dopadl tvrdě na urbánní prostředí, zvláště na velká města
včetně pražské aglomerace, na niž se zaměří tato studie.1 Jedním z klíčových aktérů,
1

Pro základní informace o zásobování měst za války viz dále J. Havránek, Politické represe a zásobovací potíže v českých zemích v letech 1914–1918, in: H. Mommsen – D. Kováč – J. Malíř
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podílejících se na organizaci jejího zásobování, byly komunální elity;2 zároveň se
stalo zásobování obyvatelstva, chudinská a zdravotní péče a ruku v ruce s tím jdoucí
hledání finančního krytí těchto aktivit pro ně samotné jednou z hlavních oblastí
jejich činnosti.3 Výsledky těchto aktivit rozhodovaly i o udržení jejich elitní pozice –
nedostatek potravin, uhlí a dalšího nezbytného zboží, jenž se ve městech rozšiřoval,
totiž potenciálně destabilizoval jejich legitimitu.
Prostřednictvím analýzy diskurzu i následné sociální praxe hledá tato studie odpověď na otázku, jaké strategie sledovaly pražské komunální elity s cílem legitimizovat v této mimořádné situaci své elitní postavení. V první části studie analyzuji diskurzy těchto aktérů, vážící se k problematice zásobování potravinami a uhlím, následně
provádím rozbor jejich zásobovací politiky na příkladech organizace opatřování zboží,
jeho prodeje prostřednictvím obchodní sítě a distribuce pomocí společných stravoven. Zvláštní pozornost přitom věnuji jejich proměnám pod tlakem nedostatku zboží
každodenní potřeby, jenž zavládl v pražské aglomeraci.

Zásobování měst potravinami jako diskurzivní téma komunálních elit
Vyhlášení války zastihlo české komunální elity v průběhu příprav VI. sjezdu českých
měst, jenž se měl uskutečnit v září 1914.4 První číslo věstníku Svazu českých
měst v Království českém, vydané po vyhlášení války, přineslo vedle materiálů
k problematice nezaměstnanosti, jímž se měl neuskutečněný sjezd zabývat, také
programový text Samospráva v době válečné, zabývající se jejím významem a úkoly.
Poukazoval na politickou dimenzi samosprávy, jež v této době zůstávala poslední
reprezentací občanů, která mohla tlumočit jejich vůli. Hlavní pole její působnosti nicméně spatřoval v hospodářské a kulturní aktivitě. Samospráva měla zajistit stabilní

2

3
4

(edd.), První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci, Brno 2000, s. 37–52; P. Heumos,
„Dejte nám brambory, nebo bude revoluce.“ Hladové nepokoje, stávky a masové protesty v českých zemích v období 1914–1918, in: tamtéž, s. 207–232; R. Kučera, Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918, Praha 2013, s. 35–59; B. Lašťovková, Zásobování Prahy za první světové války, in: J. Pešek – V. Ledvinka, Mezi liberalismem
a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848–1918, Praha 1997, s. 111–117;
J. Pešek – V. Ledvinka, Praha, Praha 2000, s. 549–558; P. Scheufler, Zásobování potravinami v Praze v letech 1. světové války, Etnografie dělnictva 9, 1977, s. 143–197; I. Šedivý, Češi, české země
a velká válka 1914–1918, Praha 2001.
Pod tímto termínem rozumím osoby, jimž členství v samosprávných orgánech propůjčovalo rozhodovací pravomoci v obci.
J. Láník – J. Vlk a kol., Dějiny Prahy, s. 271.
Další materiál k otázce pojištění proti nezaměstnanosti, Věstník svazu měst v Království českém
(dále VSČM) 4/7–8, 28. 2. 1915, s. 225 an, Stálý výbor Svazu českých měst [schůze z 9. 7. 1914],
VSČM 4/7–8, 28. 2. 1915, s. 242 an.
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chod hospodářského a kulturního života i za výjimečné válečné situace. Samosprávě
také připadly nové povinnosti v souvislosti s mobilizací a válečným stavem. Vedle
provádění úkolů spojených s odvody a péče o nezaměstnané spatřoval článek největší
výzvu pro samosprávy v organizaci zdravotních opatření, v nichž viděl nejdůležitější
podmínku zmírnění následků války.5 Z textu je patrné, že zásobování potravinami
nepatřilo zpočátku mezi problémy, jimž by české komunální elity přikládaly prvořadý význam. Ještě 3. září, kdy poprvé jednal o zásobování stálý výbor Svazu českých
měst, jeho členové nepovažovali za pravděpodobné, že by městům mohl perspektivně hrozit nedostatek potravin. Jejich nákupy obcemi byly považovány za
nutné jen v největších městech, a to nikoliv k zabránění nedostatku, ale pouze
k tomu, aby obce mohly jejich prodejem čelit zdražování potravin.6 Jejich nákup již
v srpnu zahájilo jen několik větších měst, mezi něž patřila i Praha.7
V některých případech bylo zásobování potravinami a veřejné stravování považováno především za jednu z cest oslabování dopadů nezaměstnanosti. Právě nezaměstnanost, jejíž další nárůst mobilizace přinesla, komunální elity totiž považovaly
za jeden ze zásadních problémů. Záplava textů o konkrétních otázkách, především
o sčítání nezaměstnaných, o krocích, provedených k zajištění jejich stravování a k organizaci nouzových prací začala opadat na přelomu let 1914 a 1915, s nastupující
válečnou konjunkturou. Podobnou dynamiku měly i úvahy o nových úkolech, spojených se zdravotní prevencí ve městě. O mimořádném významu, který komunální
elity této problematice přikládaly, svědčí zřízení zdravotní komise pro Velkou Prahu, jež měla zajišťovat prevenci propuknutí epidemie i případný boj s ní.8 I v případě
zdravotní prevence bylo možné pozorovat ke konci roku 1914 jistý pokles zájmu
o tuto problematiku, neboť epidemie, které se komunální elity obávaly, dosud nepropukla.9
V průběhu následujících měsíců se pro komunální elity stalo prioritou zásobování potravinami. Když v polovině roku 1915 věstník Svazu českých měst rekapitulovat události posledních měsíců, zdůraznil, že práce spojené se zásobováním vystoupily do popředí s nečekanou silou a nárokovaly si nejvíce práce a času nejen
svazu měst, ale také obdobné organizace českých okresů.10 Komunální elity v zásobování potravinami spatřovaly v této době především způsob omezování „drahoty“.
5
6
7

8
9

10

Samospráva v době válečné, VSČM 4/7–8, 28. 2. 1915, s. 205–209.
Stálý výbor Svazu českých měst [schůze z 3. 9. 1914], tamtéž, s. 244–6.
Praha v době válečné, Věstník obecní Královského hlavního města Prahy (dále VOP) 21/15–16,
17. 9. 1914, s. 281.
Statut ústřední zdravotní komise pro Velkou Prahu, tamtéž, s. 289 an.
Pražský obecní věstník však i nadále každý měsíc otiskoval zprávu o zjištěném počtu nakažlivých
nemocí.
Přehled působení Svazu českých měst za války, VSČM 5/1–2, 15. 7. 1915, s. 5.
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Rostoucí ceny považovaly za nepřiměřené a nespravedlivé, za „lichvu s potravinami“,
a nákupy potravin obcí jim dávaly do ruky nástroj, jak proti nim postupovat. Z textů
komunálních elit v prvních měsících války vyplývá, že zajištění bezproblémového
zásobování mělo vést ještě k dvěma dalším, dlouhodobějším a vzájemně provázaným cílům: v poslední instanci mělo předejít hladu11 a zároveň zabránit výbuchu
sociálního protestu, k němuž by v případě nedostatku potravin mohlo dojít.12
Svorníkem, jenž tyto cíle spojoval, byl snaha o legitimizaci vlastní elitní pozice.
Komunální elity se musely legitimizovat vůči obyvatelům „svých“ měst efektivním
způsobem prováděným zásobováním potravinami, kterým předcházely „drahotě“,
nedostatku zboží i jejich následkům. Výrazně tak posílil trend, patrný již před
válkou, kdy jednání komunálních elit nesměřovalo pouze k legitimizaci jejich pozice
v očích jejich voličů. Prostřednictvím své politiky (např. rozšiřováním komunálních
infrastruktury) legitimizovaly své postavení i vůči obyvatelům měst, jimž podle
stávajícího volebního řádu do samosprávných institucí volební právo nepřipadalo.
Současně musely ve válečné době nalézat samosprávy ospravedlnění své další
existence i vůči státní správě a armádě, jež mohly jejich pravomoci různými způsoby
omezit a jež od nich očekávaly, jak byly komunální elity přesvědčeny, především
zajištění vlády „pořádku“ ve městech. Předcházení hladu bylo pro komunální elity
hodnotou samo pro sebe, ale zároveň i pojistkou udržení „klidu“.

Kontinuita mentálních stereotypů strachu z hladu a epidemie
Na mimořádném sjezdu Svazu českých měst, 18. července 1915, přednesl předseda
jeho sociální sekce Eduard Šubrt projev, který se zabýval kroky, jež komunální elity
podnikly k řešení problémů, vyvolaných či posílených válkou. Šubrt upozornil, že
„každá válka nutně vede za sebou celou řadu epidemií, a není s podivem, že i za
dnešní doby sem tu a tam se vyskytly některé případy nemocí nakažlivých, ale překvapiti musí každého, že epidemie nepřicházejí v takovém rozsahu jako za válek jiných, nýbrž objevují se v počtu daleko menším a i když se vyskytnou, že podaří se zameziti jich rozšíření“. Příčinu viděl v rozvoji moderní vědy, kterou se však komunální
elity dle jeho mínění neměly dát ukolébat. Naopak bylo třeba ze zdravotních důvodů
předcházet rozšíření další hrozby – hladu: „musíme se dále starati o životní potřeby
našeho obyvatelstva, aby byly opatřovány zdravé, v míře dostatečné a v ceně přijatelné pro výživu obyvatel, aby nenastal hlad, který epidemiím jen půdu připravuje
(výborně!)“.13 Projev tak ukazoval na důležitou komponentu mentality komunálních
11

12
13

Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP), Referát XVI. Zásobování, inv. č. 30, protokol ze schůze
ředitelství zásobovací a přejímací komise 19. 1. 1915, s. 1.
Zásobování města, VOP 21/13–14, 27. 8. 1914, s. 252.
Mimořádný sjezd českých měst z království Českého, VSČM 5/3–4, 31. 8. 1915, s. 73 an.
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elit, na kontinuitu mentálních stereotypů obav či dokonce strachu z rozšíření hladu
a propuknutí epidemie a na jejich vzájemnou provázanost.
V obou případech se jednalo o mentální stereotypy hluboce zakořeněné a vzájemně spjaté, neboť komunálním elitám vlastní zkušenost s masově rozšířeným hladem, nemluvě již o epidemii, chyběla. Poslední přímou zkušenost s hladem měli
obyvatelé českých zemí v polovině 40. let 19. století, kdy došlo k velké neúrodě brambor, po které následovaly špatné žně.14 Od této poslední krize starého typu se však
v průběhu modernizačního procesu možnost hladovění větší části společnosti zdánlivě stávala čím dál méně pravděpodobnou. Před počátkem první světové války tak
hlad bezprostředně neohrožoval ani větší část dělníků. Dělníci s nejnižšími příjmy
mohli sice uspokojovat jen elementární životní potřeby,15 dělníci nadprůměrně
placení však již mohli do jisté míry přejímat prvky životního stylu středních vrstev,
ať už v módě, bytové kultuře, nebo ve stravování.16 Na přelomu století vydaný Ottův
slovník naučný realitu hladu lokalizoval přímo mimo „civilizované země“ – „v civilisovaných zemích, v nichž jednotlivci dána jest příležitost, aby prací existenci svou
obhájil, a vytříben jest smysl sdružení a společné výpomoci, nesnadno se přihází,
aby člověk hlady zemřel“ – a dodal, že hladovění je v Evropě zcela výjimečné.17
Přesto trvalá obava z hladu v české společnosti 19. století po dlouhou dobu „působila
jako klíčová komponenta […], určující priority životních jistot ve venkovském,
maloměstském a zčásti i městském prostředí“.18 Opakující se úvahy komunálních elit
o hrozícím rozšíření hladu svědčí o tom, že v mimořádné situaci válečného konfliktu
se tato obava vrátila v daleko větší síle na pořad dne.
Kořeny mentálního stereotypu epidemie musely sahat ještě hlouběji, snad až
k poslední morové epidemii. Sílu této komponenty české mentality, sdílené i komunálními elitami, následně udržovaly epidemie cholery, z nichž poslední zasáhla české
země v roce 1866.19 Obava z epidemie učinila ze zdravotní prevence výraznou prioritu komunálních elit pražské aglomerace, které v tomto případě vykazovaly zároveň daleko větší míru ochoty kooperovat než v jiných otázkách. Ve stanovách nově
vzniklé Ústřední zdravotní komise pro Velkou Prahu jsou ostatně jmenovány mezi

14

15
16

17
18
19

J. Štaif, Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou
modernizací v české národní společnosti 19. století, in: E. Kubů – J. Šouša (ed.), Finanční elity v českých zemích a Československu, Praha 2009, s. 28.
Tamtéž, s. 51.
A. Robek – M. Moravcová – J. Šťastná, Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků,
Praha 1981, především s. 177, 204 a 254.
Hlad, Ottův slovník naučný, Díl 11, H, Praha 1897, s. 329.
J. Štaif, Peníze a společnost, s. 22.
S. Heller, Válka z roku 1866 v Čechách, její vznik, děje a následky, Praha 1896, s. 335.
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chorobami, jejichž rozšíření měla společná zdravotní prevence předcházet, vedle
tyfu, neštovic a úplavice právě mor a cholera.20 Vzhledem k tomu, že v prvních letech války epidemie nepropukla, ustoupily následně úvahy o ní dočasně do pozadí.

Intervencionistický diskurz o zásobování
Úvahám komunálních elit, týkajícím se problematiky zásobování v prvních letech
války, vtiskl svou pečeť intervencionistický diskurz: komunální elity oceňovaly aktivní
vstupy veřejnoprávních aktérů, ať už vlády či samosprávy, do ekonomiky, směřující k její větší regulaci. Do konce roku 1916 chápaly intervenci do ekonomiky
jako nejvhodnější způsob, jak obyvatelstvu zajistit dostatečný přísun cenově
dostupných potravin. Kritika na adresu státu zaznívala především v případě, že nepostupoval dostatečně rázně, přičemž komunální elity nezřídka stavěly údajnou
laxnost monarchie do protikladu s císařským Německem. Například v první schůzi
zásobovacího komitétu Svazu českých měst, 19. listopadu 1914, volaly komunální
elity po zavedení zákazu vývozu a po aktivním postupu vlády při organizaci dovozu
zboží ze zahraničí. Státní správa měla dále přísněji regulovat obchod – měla stíhat
předražování potravin a zavést maximální ceny i pro producenty a velkoobchod.
Měla také publikovat statistické údaje o výsledcích sčítání zásob. Komunální elity
požadovaly, aby vláda zakročila ve prospěch samospráv a vyvlastnila pro obecní použití zásoby potravin a aby obce podpořila při financování zásobování. Obce také
měly získat právo samy provádět rekvizice zboží. Zároveň měla vláda garantovat,
že obecní zásoby potravin nebudou rekvírovány a zůstanou k dispozici obyvatelům
obce.21 Z dalších textů zazníval i požadavek po centralizaci distribuce zřizováním
ústředen22 a kritika odlišných pravidel, platících v předlitavské a zalitavské části
habsburské monarchie.
Komunální elity zdůrazňovaly, že na provádění zásobovací politiky měly participovat ve větší míře také samosprávy, jež nadto měly zasahovat do ekonomiky i ve své
samostatné působnosti. Dávaly zároveň opakovaně výraz přesvědčení, že stát by jim
měl pro výkon jejich úkolů zajistit také odpovídající finanční prostředky, ať už přímou
subvencí, nebo nepřímo.23 Stavěly se za nákupy zboží ve velkém, které by prováděly
obce, za regulaci drobného obchodu a živností ve městě (jež mohla mít i formu převzetí jejich obchodů obcí) a za zřizování obecních podniků, podílejících se na záso20
21
22

23

Statut ústřední zdravotní komise pro Velkou Prahu, VOP 21/15–16, 17. 9. 1914, s. 289.
K otázce zásobování a drahoty, VSČM 4/7–8, 28. 2. 1915, s. 223.
AHMP, Referát XVI. Zásobování, inv. č. 29, protokol ze schůze ředitelství zásobovací a přejímací
komise 22. 9. 1914, s. 6.
Pamětní spis podaný vládě ve příčině opatření finanční pomoci zejména úvěru na mimořádná
vydání způsobená obcím válkou, VSČM 4/7–8, 28. 2. 1915, s. 215–222.
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bování. Obce tak dále navazovaly na předválečnou tradici „komunálního socialismu“
a rozšiřovaly sféru jeho uplatnění. V různé míře tím konkurovaly zdejším obchodníkům a živnostníkům. Komunální elity v tom viděly možnost, jak omezit zdražování potravin a zajistit co nejefektivnější a co nejvíce „rovnoměrnou“ distribuci zboží.
Postoj komunálních elit k volnému obchodu osvětluje zpráva ekonoma Josefa
Drachovského, vzniklá u příležitosti zřízení České komunální ústředny hospodářské,
společné nákupny českých měst, jež zahájila svou činnost v lednu roku 1916. Jejím
zřízením se města stávala konkurentem již i velkoobchodníkům. Drachovský v úvodu vyjádřil přesvědčení, že jak politika, tak ekonomika se pohybují neustále mezi
póly individualismu a kolektivismu. Obchod, který považuje za nejindividualističtější
ekonomickou aktivitu, soupeřil v předválečné době s konzumenty a producenty. Drachovský byl přesvědčen, že politika laissez faire v té době mohla fungovat, protože
do hry vstupovala i zahraniční konkurence. Zdůraznil však, že zbavena tohoto korektivu vzájemná konkurence vedla nyní pouze k nedostatku zboží a konstatoval, že proto „nemůže už být axiomem neobmezená svoboda obchodu předměty potřeby nevyhnutelné nebo velmi důtklivé a že snaha po docilování zisku musí najíti svých mezí
zájmem veřejným“. Nejvhodnější způsob dosažení rovnováhy mezi zájmy producentů, konzumentů a obchodníků a také obecněji mezi soukromým a veřejným zájmem
podle něj představovala konkurence soukromých podnikatelů s podniky, zřizovanými
veřejnoprávními korporacemi.24
Do konce roku 1916 pojímaly komunální elity zásobování potravinami především
jako záležitost logistiky a organizace. Kritika problémů, vynořujících se při zásobování
města nezaujímala v promluvách komunálních elit významnější pozici. Objevovaly se
sice poukazy na místy se tvořící fronty, nízkou kvalitu produktů a podvody v obchodech. Tyto problémy však byly zpravidla interpretovány jako výsledky individuálních
pochybení a preferencí nebo výsledky vnějších faktorů. Například fronty se podle mínění komunálních elit tvořily před některými obchody, neboť zákazníci preferovali
zdejší kvalitnější zboží. Řešením problémů měly být jisté úpravy jinak efektivní a spravedlivé distribuční sítě. Pražské komunální elity přitom byly přesvědčeny, že si mohou v tomto ohledu na své konto připsat daleko větší úspěchy než samosprávy jiných
měst. Zásobování potravinami fungovalo v Praze údajně proto o mnoho lépe než ve
Vídni, mínil ještě na konci roku 1916 pražský Aprovisační věstník, neboť jej zdejší komunální elity dokázaly efektivněji zorganizovat.25

24

25

Návrh na zřízení České komunální ústředny hospodářské pro království České, VSČM 5/5–6, 31. 12.
1915, s. 137 an.
Zásobovací poměry v Praze a ve Vídni, Aprovisační věstník král. hlav. města Prahy (dále AV) 1/2,
1. 11. 1916, s. 6–7.
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Hlad a zlom v diskurzech komunálních elit
V první polovině roku 1917 se množství potravin, dodávané městům ústřednami výrazně ztenčilo a zásoby, jež obce shromáždily, se v podstatě vyčerpaly. Praha prodělala první skutečnou zásobovací krizi.26 Nejednalo se již jen o nedostatek tuků
a některých druhů masa, patrný již v předchozím roce, ale o nedostupnost většiny
základních potravin. V únoru 1917 byly spotřebovány poslední brambory z obecních
skladů, jejichž příděly již nemohly být z větší části nahrazovány tuřínem, který rovněž došel.27 V následujícím měsíci nastal poprvé všeobecný nedostatek masa.28
Příděl mouky a chleba se držel na 1,26 kg chleba a 750 g mouky na osobu týdně,29
ale kvalita této poslední dostupné potraviny v době před žněmi znatelně poklesla:
mouka byla často zatuchlá, páchla a obsahovala hmyz.30 Kdyby se množství mléka,
dodané v srpnu rozdělilo mezi všechny obyvatele pražské aglomerace, připadlo by
na osobu asi 40 ml denně.31
Nouzi o potraviny nadto doprovázel nedostatek uhlí citelný již v posledních měsících roku 1916, jenž se v únorových mrazech vyhrotil do té míry, že nezasáhl tvrdě pouze domácnosti, ale ochromil i komunální infrastrukturu: od 8. února zastavily
provoz městské elektrické dráhy a o pět dní později byla uzavřena divadla, biografy
a další zábavní podniky. Školy nemohly po konci pololetních prázdnin znovu zahájit vyučování a jen v poslední chvíli se samosprávě podařilo zabránit tomu, aby kvůli

26

27

28

29
30
31

Následující údaje, pokud není uvedeno jinak, se vztahují pouze na město Prahu, nikoli na celou
aglomeraci. P. Scheufler, Zásobování potravinami, s. 147.
Dne 21. 2. tak byly prodejny brambor uzavřeny. V březnu bylo do dvousettisícového města dopraveno pouze 89 vagonů této základní potraviny, což sice umožnilo některé prodejny znovu otevřít,
ale příděl musel být snížen na pouhý kilogram na osobu a týden. K snížení přídělu na 0,5 kg, plánovanému na počátek dubna, již nedošlo, neboť se dodávky dočasně do jisté míry zlepšily. Zpráva ředitelství Aprovisačních ústavů král. hlav. města Prahy o zásobních poměrech v Praze v únoru 1917,
AV 2/3, 10. 3. 1917, s. 4–5; Pamětné slovo obce Pražské o zásobovací bídě obyvatelstva v hlavním
městě českého království, VOP 24/18, 27. 9. 1917, s. 266.
Rozsah nedostatku ilustrují čísla, otištěná v pražském Obecním věstníku: masa v první polovině
roku 1917 připadlo měsíčně na osobu průměrně 33 g, margarínu 66 g a másla 41 g. Zpráva o činnosti Aprovisačních ústavů za měsíc březen 1917, AV 2/4, 10. 4. 1917, s. 1; Pamětné slovo, VOP
24/18, 27. 9. 1917, s. 266.
Aprovisace obce pražské za války a po válce 1914–1922, Praha 1923, s. 145.
Zpráva o činnost ředitelství Aprovisačních ústavů král. hlav. města Prahy, AV 2/8, 10. 8. 1917, s. 2.
Mléko však bylo přidělováno v této době již jen kojícím ženám, dětem do 2 let a nemocným,
ovšem i jejich příděly byly omezeny. Proti předválečné době beztak již minimální dodávka mléka
poklesla mezi únorem a srpnem o dvě třetiny, z 30 000 litrů denně na 12 163 litrů. Pamětné slovo,
VOP 24/18, 27. 9. 1917, s. 268; P. Scheufler, Zásobování potravinami, s. 172–173.
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nedostatku uhlí nebyl uzavřen i káranský vodovod. Výrazné omezení se však nevyhnulo veřejnému osvětlení, a pražské ulice tak večer zahalila nezvyklá tma.32
V reakci na nedostatek potravin, dostupných legální cestou došlo k patrnému zlomu v diskurzech komunálních elit. Vytvořil se mezi nimi nový konsenzus o základních
rysech vhodné zásobovací politiky a jejích kýžených následcích. V jeho základech ležel humanistický diskurz těla, promlouvající ústy komunálních elit v jejich úvahách
o bídě, podvýživě a hladu i jejich dopadech na jednotlivce i větší sociální skupiny,
které se staly jedním z hlavních témat projevů v pražském sboru obecních i na jiných fórech. Člověk je v humanistickém diskurzu těla obdařen lidskou důstojností
a hladovění znamená její degradaci. Lidský život a zdraví člověka jsou z této perspektivy nahlíženy jako hodnoty, jež je bezpodmínečně nutné chránit. Přihlížet rozšiřování hladu v moderní zemi bylo chápáno jako morálně a civilizačně nepřijatelné.33
V reakci na šířící se hlad komunální elity zároveň výrazně revidovaly své představy
o relaci mezi vládní zásobovací politikou a svými představami o společenském dobru.
Zatímco do té doby se rozhodně stavěly za státní i komunální intervence do ekonomiky, nyní se stávala státem řízená centralizovaná distribuce potravin terčem jejich
kritiky. Bylo jim jasné, že konec války přinese dlouho odkládané komunální volby,
a to pravděpodobně na základě demokratičtějšího volebního systému. Šířící se hlad
přitom podkopával legitimitu komunálních elit v očích jejich potenciálního elektorátu. Tomu chtěly čelit právě kritikou vládní zásobovací politiky, jež měla zbavovat
komunální elity v očích obyvatel města zodpovědnosti za panující nedostatek zboží
a zároveň sloužit jako argument při vyjednávání se státní správou, od nějž si slibovaly zlepšení zásobovací situace ve městě.

Hlad a antietatistický diskurz zásobování
Kritika komunálních elit za šířící se hlad se tedy obrátila proti státní správě, jež byla
čím dál vehementněji činěna zodpovědnou za nedostatek potravin a uhlí a za jeho
dopady na obyvatele měst. Tento antietatistický diskurz nenechával nikoho na pochybách, že státem organizované zásobování potravinami a uhlím do velké míry
selhalo. Nejen, že komunální elity považovaly příděly tak, jak byly vyměřeny, za nedostatečné, ale zdůrazňovaly zároveň, že skutečné příděly jsou ještě nižší.34 Nepřija32

33

34

Provoz těchto služeb byl obnovován postupně v průběhu měsíce února. Zpráva ředitelství, AV 2/3,
10. 3. 1917, s. 1.
Viz V. Pojar, Pražské komunální elity a problém šířícího se hladu, 1914–1918, Prager wirtschaftsund sozialhistorische Mitteilungen 20, 2015, v tisku.
Vědecké práce, které tyto dávky představovaly jako dostačující, komunální elity označily za nespolehlivé, stranické a tendenční a upřely jim tedy status objektivního vědeckého poznání. Svaz českých měst o úpravě, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 196 an.
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telnost nedostatečných přídělů v očích komunálních elit násobila skutečnost, že se
jejich následkem hlad a nedostatek rozšířil v tak úrodné a na uhlí bohaté zemi, jako
byly Čechy, a dokonce v jejích nejúrodnějších krajích. Jeho příčiny přitom komunální
elity začaly hledat v první řadě v nadměrném vývozu surovin ze země.35 Kritika vývozu surovin z Čech, přestože potřeba jejich obyvatel ještě není uspokojena, byla v textech komunálních elit téměř všudypřítomná, přičemž pro něj byly nezřídka nacházeny sugestivní metafory jako rabování, drancování nebo loupež, jež implikovaly, že
vývoz potravin je nepřijatelný a blíží se nakládání s nepřítelem.36
Důležité místo v argumentaci komunálních elit náleželo srovnání zásobovací situace v Čechách37 se stavem v hlavním městě mocnářství, s alpskými zeměmi, s uherskou částí soustátí a s císařským Německem. Ve všech případech začala být tamější
zásobovací situace hodnocena jako (často výrazně) lepší. Svou kritiku nyní komunální elity zaměřily na nespravedlnost, vlastní státnímu přídělovému systému, na dvojí loket, údajně státní správou uplatňovaný vůči českým zemím obecně a Praze zvláště. Dostatek, či alespoň menší nedostatek, který prý panoval ve Vídni a rakouských
korunních zemích, měl souviset s velkými příděly českých potravin a českého uhlí
a dále v preferenčním přístupu k potravinám, dováženým ze zahraničí a z Uher.
Zvláštní výhody, které získávala Vídeň, měla právo získat vzhledem ke svému významu i Praha. Zásobovací situace v Uhrách byla vysvětlována egoismem zdejší vlády.
Tomuto vysvětlení nechyběl kritický osten vůči slabosti vídeňské vlády ve vztahu
k této části soustátí.38 Nadprůměrný nedostatek potravin a uhlí, spojený s nadměrným vývozem, popíraly podle komunálních elit spravedlivou premisu, že všechny
oblasti státu budou nést válečnou zátěž stejnou měrou.
Tehdejší stav byl podle komunálních elit výsledkem existence ústředen. Staročeský obecní starší Edvard J. Baštýř se kupříkladu domníval, že náhled na centrály jako
na „kořen všeho zla“ je „obecným míněním všech osob, které se po stránce praktické
zabývají aprovisací v říši“. Nacházel příčinnou souvislost mezi jejich zřízením a nedostatkem zboží a žádal o větší manévrovací prostor pro města při opatřování potravin
i účinnější zastoupení komunálních elit v ústřednách, což by přineslo i jejich větší
kontrolu. Jejich vedení totiž považoval za nekompetentní a vyjádřil mu nedůvěru.39
35

36
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Svaz českých měst v království Českém pro zachování Českého Svazu a pro zabezpečení výživy obyvatelstva království Českého, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 189–192.
AHMP, f. Magistrát hl. města Prahy. Protokoly sborů městské správy (dále Magistrát – protokoly),
inv. č. 854, protokol ze schůze z 1. 8. 1917.
Otázkou zůstává, zda absence dalších částí českých zemí v diskuzích o zásobovací situaci byla výrazem omezeného akčního radiu komunálních elit, nebo jestli mohla být výsledkem úvahy o sociální struktuře tamějších měst.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 854, protokol ze schůze z 3. 9. 1917.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 854, protokol ze schůze z 2. 4. 1917.
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Cílem výtek se ústředny staly také pro své vysoké zisky.40 Antietatistický diskurz přitom pracoval s protikladem neefektivní, centralistické, byrokratické a osobním zájmům bohatých či zbohatlíků podřízené státní organizace zásobování na jedné straně a nezaujatým a efektivním zásobováním, organizovaným městy.41
Na obecnější rovině označily komunální elity za viníka nedostatku centralismus
státní správy. Významným prvkem reformy organizace zásobování, již požadoval
24. srpna 1917 Svaz českých měst, byla její důsledná decentralizace na úroveň zemí.
Vliv centra se měl v podstatě omezit na jednání s uherskou částí monarchie a zahraničím, na dohled a vyrovnávání schodků a přebytků. Decentralizaci měla doprovázet větší participace dalších subjektů. Komunální elity volaly po tom, aby na všech
úrovních byli k rozhodování přizváni „opravdoví odborníci a znalci poměrů výroby,
obchodu i spotřeby“, zejména též zástupci spotřebitelů. Čechům mělo připadnout
odpovídající zastoupení. Hospodaření veřejného zásobování se mělo dostat pod
parlamentní a veřejnou kontrolu, co největší vliv měly také získat samosprávy, které kvalifikovala znalost místních poměrů.42 Komunální elity si byly vědomy, že jejich
deputace, pamětní spisy a další snahy vyjednávat se státní správou přinášely jen
značně omezené výsledky. Přestože místodržitelství, jednotlivá ministerstva i celá
vláda neztratila v předposledním roce války ještě důvěru samospráv, poukazy na
jejich nečinnost, či dokonce neochotu pomoci perspektivně umožnovaly směřovat
kritiku na stále výše situované cíle.

Nedostatky jako produkt vládní politiky
V prvních letech války komunální elity vysvětlovaly fronty a další neblahé jevy především preferencemi konzumentů a existencí aktérů, nad nimiž ani stát ani samospráva nevykonávala větší vliv. Jednalo se jen o dočasná a zanedbatelná zadrhnutí sofistikovaného a spravedlivého distribučního mechanismu, za něž byly komunální elit
zodpovědné nanejvýš částečně a jejichž řešení spočívalo v úpravě obecní distribuce
potravin. Takové vysvětlení by bylo v situaci roku 1917 poněkud nepřesvědčivé. Obrat v postoji vůči státu umožnil však komunálním elitám výraznou reinterpretaci příčin a dopadů nedostatků zásobování. Nyní začaly komunální elity považovat fronty,
nedostatečné příděly a nelegální způsoby opatřování potravin za daleko závažnější
jevy a věnovat jim větší pozornost. Nenechávaly při tom nikoho na pochybách, že je
považují za šokující, za civilizačně degradující, zdůrazňovaly svůj soucit s postiženými
a uvažovaly o hladu a zimě jako potenciálních rozbuškách sociálního protestu. Tím,
40
41
42

Svaz českých měst o úpravě, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 196–203.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 854, protokol ze schůze z 2. 4. 1917.
Svaz českých měst o úpravě, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 196–203.
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že se vedle svých humanistických východisek zároveň opřely o antietatistický diskurz,
mohly komunální elity i tyto krizové jevy prezentovat téměř výhradně jako důsledky
vládní politiky a odmítnout zcela odpovědnost za ně, což ovšem nevylučovalo úvahy
o možnostech jejich zmírnění či nápravy.
Pozornost komunálních elit se v roce 1917 obracela nejčastěji k dlouhým frontám, jež se tvořily nejen na předměstích, ale i v samém centru města.43 Fronty podle komunálních elit znamenaly další náklady pro obyvatele města, vyplývající z časových ztrát a s tím spojenou ztrátou výdělku, a představovaly také zdravotní riziko,
především pro ženy a děti.44 Komunální elity vysvětlovaly jejich vznik zoufalstvím, nouzí a strachem, které vyvolávala vládní zásobovací politika. Byly, jak to vyjádřil E. Baštýř, „jedním z největších argumentů pro mé tvrzení, že to s dotyčnými centrálními
institucemi dále nejde“.45 Z podobné perspektivy vysvětlovaly komunální elity
pololegální či nelegální metody opatřování zásob. „Batohové hospodářství“ bylo
pro ně výrazem nedůvěry lidu v to, že státní správa je schopna splnit své sliby.46 Nedostatečné příděly podle komunálních elit měly za následek také bujení černého
trhu: vzhledem k tomu, že byly příděly zcela nedostatečné, nutila vlastně vládní
zásobovací politika i do té doby spořádané obyvatele měst, aby překročili hranice
zákona, což nebylo v právním státě podle komunálních elit přijatelné.47 Výsledkem
podle nich bylo rostoucí „odcizení obyvatelstva vůči veřejné moci a hluboké otřesení právního citu v nejširších třídách obyvatelstva“.48 Nicméně komunální elity šly ve
své argumentaci ještě dále – nedostatečné příděly zejména ve velkých městech,
jak prohlásil před obecními staršími starosta Groš, chovaly „v sobě zárodek nespokojenosti obyvatelstva (výborně!), nespokojenosti, o níž nemůže býti řečeno, že jest
neodůvodněná a neoprávněná (výborně!)“.49

Obraz sebe sama
Zásadní revize postoje ke státu komunálním elitám dovolila přisoudit právě jemu
zodpovědnost za zásobovací potíže. To umožnilo, aby se „obraz sebe sama“
komunálních elit nemusel zásadně měnit. Jimi vybudovaný mechanismus distribuce
potravin byl prezentován jako spravedlivý a efektivní, nebyl podle komunálních elit
43
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AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 854, protokol ze schůze z 2. 4. 1917.
Tamtéž, protokol ze schůze z 5. 3. 1917.
Tamtéž, protokol ze schůze z 2. 4. 1917.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 855, protokol ze schůze z 8. 10. 1917.
Z pamětních spisů obce Pražské o zásobovací bídě obyvatelstva v hlavním městě českého království, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 213–226.
Svaz českých měst o úpravě, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 200.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 854, protokol ze schůze z 3. 9. 1917.

188

Studie/
Studies

Nedostatek potravin za první světové války a legitimita komunálních elit v Praze

zaměřen na dosažení zisku a nebyl spojen s žádnými partikulárními zájmy. Distribuce
potravin a dalšího zboží v jejich městech probíhala v zájmu celku a tento zájem plně
respektovala.
Ve jménu obecného zájmu bylo třeba podle větší části komunálních elit pokračovat v nastoleném trendu omezování obchodníků a živnostníků, který nacházel výraz například v provozu obecní pekárny, nebo v rozšiřování sítě obecních prodejen
o další zboží. Jejich partikulární zájmy, především pokud nebyli představitelé jejich
společenstev schopni nalézt s komunálními elitami kompromis, zde musely ustoupit
zájmu obecnému. Sporným bodem zůstávalo pouze, do jaké míry by mělo toto rozšíření „komunálního socialismu“ pokračovat i po konci válečného konfliktu. Část sboru
obecních starších, mezi něž se počítal také díl mladočechů a staročechů, podporovala pokračování této strategie, naopak především ti obecní starší, kteří byli spojeni
s obchodem a živnostmi, byli jejími kritiky. Tyto spory vypluly na povrch nejvýrazněji v listopadu 1917, kdy odpůrci této aktivity obce podali demonstrativní návrh, aby
byla obecní pekárna zrušena. Spatřovali v ní výraz boje proti živnostníkům, jejichž
strádání v průběhu válečného konfliktu zdůrazňovali. Odrazovali od současné politiky s poukazem na význam živnostníků jako daňových poplatníků pro město. Většina,
která prosadila zamítnutí tohoto návrhu, chápala obecní pekárnu jako nástroj omezování „výstřelků nezřízeného výdělkářství“ (F. Langer), nebo – vycházejíc z antropologického pesimismu jako E. Baštýř – za metodu omezování podvodů.50 Přestože se
tedy vztah komunálních elit k zásahům státu do ekonomiky změnil, jejich pozitivní
postoj k potřebě omezování tržních principů na obecní úrovni, jehož aktérem by byla
samospráva, zásadnější změnu neprodělal.
Jedním z nejčastěji se opakujících momentů v textech komunálních elit z posledních dvou let války je explicitní odmítnutí zodpovědnosti za panující nedostatek. Zároveň však ve svých projevech komunální elity zdůrazňovaly, že využívají všech svých
možností ke zlepšení zásobovací situace. Poukazovaly na podaná memoranda, přijaté deputace nebo jiné způsoby vyjednávání. Uvědomovaly si přitom, že zásobovací
potíže proti nim i přesto vyvolávají nevoli a že jejich zdánlivá bezmoc hladu účinně
čelit nahlodává jejich legitimitu. Byly přesvědčeny, že obyvatelstvo, které je obviňuje,
kritizuje nevinné a že by mělo svůj hněv raději obrátit na státní správu.51 O své činnosti pro obec uvažovaly komunální elity v kategoriích oběti, položené při vykonávání povinnosti, jež je vůči obyvatelům jejich města zavazovala. Když obecní starší za
sociální demokracii, F. Langer, podrobil v rozpočtové debatě na konci roku 1917 obec
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Tamtéž, inv. č. 855, protokol ze schůze z 13. 11. 1917.
Společný aprovizační odbor Svazu českých měst a českých okresů v král. Českém [schůze
z 19. 9. 1917], VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 206.
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ostré kritice a poukázal například na to, že „šetří na dětech v době, kdy dítky v pravém
slova smyslu umírají hlady“, vyvolal pobouřenou reakci starosty Groše, který jej káral
mimo jiné za to, že „nezodpovědně, lehkomyslně, neslušně na bedra obce, presidia
a městské rady složil zodpovědnost za opravdu neutěšené, smutné a žalostné válečné poměry“. Skutečnost, že Langer následně vzal svá kritická slova do jisté míry zpět,
ukazuje, že teze o nevině pražské samosprávy za stávající poměry představovala mez,
již nebylo dovoleno překročit.52

Hlad a proměna diskurzů sociální nerovnosti
Válka přinesla výrazný nárůst vertikální sociální mobility a to jak sestupné, tak vzestupné. Komunální elity byly i přesto v prvních letech války nadále přesvědčeny
o nosnosti svého předválečného způsobu pojímání sociální nerovnosti a nadále jej
využívaly. Poté, co na obyvatele českých měst tvrdě dopadla realita hladu, se v reakci na ní způsob, jakým komunální elity vnímaly sociální nerovnost, výrazně změnil.
Šířící se hlad vnesl do jejich postoje k této otázce nejprve značnou dávku nejistoty. V prvních měsících roku 1917 poukazovaly komunální elity na to, že v této
chvíli neměly po ruce ani vhodné vymezení chudoby ani definici zámožných osob.53
K tématu společenské nerovnosti byly však pražské komunální elity brzy nuceny zaujmout jasnější stanovisko, především v souvislosti se zavedením státní vyživovací
akce, jejímž cílem bylo zajistit potraviny pro nejchudší obyvatele měst a kterou v přenesené působnosti obce prováděly. Pro její realizaci bylo nutné rozdělit obyvatele do
několika tříd. Příslušnost k nim opravňovala v rozdílné míře k nákupu nedostatkového
zboží za dotované ceny ve speciálních nouzových prodejnách. Poté, co místodržitelství 4. dubna vyhradilo městu finance pro realizaci akce, uskutečnily se schůze městské rady a magistrátu a následně prezidia magistrátu se čtyřmi okolními hejtmanstvími, na nichž bylo pražské obyvatelstvo rozděleno do tří tříd. Klíčem pro tuto
klasifikaci byla výše ročních příjmů. Do první třídy, „chudých“, byly zařazeny domácnosti s ročním příjmem do 1600 K, do druhé, „nemajetných“, jednotlivci a bezdětní
manželé s příjmem do 2400 K a rodiny s dětmi s příjmem do 4000 K. Do třídy třetí,
„ostatních občanů“, pak náležely domácnosti s příjmem překračujícím 4000 K. Jednotlivé třídy byly dále rozděleny podle počtu členů domácnosti.54
Nicméně brzy, s rostoucím nedostatkem potravin, přestalo i toto rozčlenění komunální elity přesvědčovat. Obecní starší poukazovali na to, že hlad zasahuje nejen
52
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„chudé“, ale i obyvatele, zařazené do prostřední kategorie. Představu o společnosti,
rozdělené na tři jasně ohraničitelné skupiny, zpochybňovalo především přesvědčení,
že sociální sestup a hlad postihují nyní i střední vrstvy.55 Jejich pochyby prohluboval
například rapidní nárůst počtu obyvatel, klasifikovaných jako nejchudší. Zatímco na
počátku státní zásobovací akce na konci dubna bylo z domácností, které se do akce
přihlásily, mezi „chudé“ zařazeno necelých 21 551, na sklonku srpna jejich počet
stoupl na 26 408. Tuto masovou sestupnou sociální mobilitu vysvětlovaly komunální
elity ztrátou živitelů rodin úmrtím a ztrátou živnosti následkem války, což svědčí
o tom, že za jeho typické oběti považovaly právě střední vrstvy.56
Městská společnost se tak v očích komunálních elit začala rozpadat na dvě skupiny a pro její popis byl nejvhodnější model dichotomický. Pražský fyzikát rozdělil ve
své zprávě v létě 1917 městské obyvatelstvo do dvou vrstev: první představovala
velkou většinu, která je odkázána na příděly potravin a „jest stižena podvýživou, dysenterií [úplavicí, pozn. aut.], hladem“ a druhá ty, „kdož si scházející množství potravin mohou podloudně za velký peníz opatřiti. To je bohatá menšina obyvatel, které
neschází nic“.57 Svaz českých měst ve své rezoluci, odevzdané místodržitelství, vládě,
vyživovacímu úřadu a Českému svazu, dichotomické pojetí sdílel a hovořil o „boháčích starých a nových“ na jedné straně a „širokých masách středního a malého lidu“
na straně druhé, a zdůraznil nadto rostoucí „hospodářské a sociální protivy“ mezi
nimi. Jako druhou konfliktní linii text zmiňoval napětí mezi venkovem a městem, nicméně poukaz na rozdíly mezi přístupem k potravinám ve městech a na venkově hrál
v argumentaci komunálních elit až překvapivě malou roli, již dále oslabila rostoucí ochota české agrární strany kooperovat s urbánními aktéry, která nalezla výraz ve
vzniku společného zásobovacího odboru Svazu českých měst a Svazu českých okresů
v létě 1917 a v působení charitativní organizace České srdce.
Společnost se tedy v očích komunálních elit začala výrazně polarizovat. Rozdělovala ji především velikost majetku a příjmu, jež určovala možnosti a limity přístupu
k potravinám – k přídělům, k nákupu potravin na volném trhu, na trhu černém nebo
jejich získání jinými cestami. Společenská polarizace a eskalace sociálních konfliktů
byly podle komunálních elit důsledkem vládní politiky, která se zpronevěřovala svému úkolu, jímž mělo být „vynasnažovati se o překlenutí a ne o prohlubování podobných protiv!“.58
55
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Šířící se hlad a nacionalizace humanistického diskurzu těla
„Žádné pero v nejbujnější fantasii nemůže vylíčiti onu skutečnou trýzeň nekonečných
zástupů žen, jež pobíhají z jedné fronty do druhé, aby zachránily pro své vyhladovělé
děti to nepatrné sousto chleba, tu malou dávku masa neb trochu bílé tekutiny, zvané mlékem.“59 Tak neskrývali svůj šok a pobouření nad zásobovací situací v červnu
1918 pražští úředníci na úvodní straně Aprovisačního věstníku, jenž již po delší dobu
v měsíčních zprávách informoval spíše o absenci než o dodávkách potravin. Nedostatek potravin v roce 1918 byl totiž katastrofální.60 K nedostatku masa, tuků a mléka
(nehledě na nedostatečné zásobování uhlím) se připojil před žněmi i souběžný nedostatek mouky, chleba a brambor.61 Magistrát musel snížit týdenní dávku chleba
na osobu – bylo-li možné „hmotu, jež obyvatelstvu se prodává, vůbec chlebem nazvati“62 – na půl bochníku, ovšem ani této dávky se hladovějícím obyvatelům často
nedostalo. Podobně náležel říši iluzí i příděl 250 g mouky na osobu týdně.63
Nedostatek potravin, uhlí, šatů i obuvi v posledních letech monarchie dosáhl takových rozměrů, že se hlad a další projevy lidského utrpení staly v Praze nepřehlédnutelnými.64 Tím že toto strádání bylo neustále „na očích“ získávaly i komunální elity
s ním takříkajíc „smyslovou“ zkušenost, jež se především v roce 1918 stala častým
bodem jejich stále silněji emotivních projevů. Obrazy bídy a utrpení umožnovaly
mobilizovat jejich kolegy pro reformní návrhy či pro ostřejší kritiku rakouské státní
správy. Vedle své emocionální působivosti se opíraly také o základní konsenzus, který mezi komunálními elitami vládl: tehdejší utrpení velké části obyvatel jejich měst
bylo lidsky nepřijatelné, představovalo soucit a pobouření vzbuzující civilizační degradaci člověka a bylo třeba proti němu bojovat.65 Humanistický diskurz těla umožňoval komunálním elitám, aby otevíraly a z této perspektivy hodnotily další témata,
která na pořadu dne připojila k symptomům nedostatku, jichž si všímaly již od předešlého roku: poukazovaly na nelidskou situaci ve městě, na zoufalství, které hlad
především žen a dětí plodí, na utrpení ve frontách, na nedostatek oděvů a obuvi, na
nedostatek uhlí nejen pro vytápění budov, ale i pro přípravu pokrmů, a také na zoufalé opatřování potravin krádežemi.
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Zároveň se mezi komunálními elitami vytvářel konsenzus o potřebě radikalizace
jejich promluv i o vhodnosti nacionálního rámování jejich argumentace. Lidská povinnost vůči trpícím získala pro ně pendant v povinnosti, pramenící z příslušnosti
k témuž národu, zavazující každého pomoci v situaci, kdy byla existence společenství
– jak byly komunální elity přesvědčeny – ohrožena. Tématem, kde se humanistický
diskurz nacionalizoval nejdříve, byly trpící děti. Příkladem je argumentace mladočeského obecního staršího Emlera, jenž v prosinci 1917 hovořil o bosých a nedostatečně oblečených dětech z Prahy i předměstí v ulicích, což vnímal jako civilizační degradaci. Také vzhledem k tomu, že děti byly „nadějí národa“, bylo nutné opatřit pro ně
za spolupráce s předměstím odpovídající oblečení a boty, a obecněji sjednotit péči
o mládež v Praze a jejích předměstích.66 Děti v tomto pojetí nepatřily pouze svým
rodičům, ale byly také předmětem kolektivních práv, jako majetek a budoucnost národa. Komunální elity tak přebíraly prvky humanisticko-nacionálního diskurzu, spojeného s organizací České srdce, na jejímž chodu se rovněž někteří aktéři z jejich středu
aktivně podíleli. Tento diskurz hladu pak zazníval i z promluv o dalších problémech,
jež město tížily.

Nacionalizace a radikalizace antietatistického diskurzu

V reakci na katastrofální zásobovací situaci komunální elity v roce 1918 výrazně zostřily své výtky na adresu státní správy a centralizované distribuce potravin, jež podle nich zcela selhala. Vedle radikalizovaných starších argumentů nechávaly komunální elity zaznít i kritickým námitkám novým, na něž se zde zaměřím. Komunální elity
žádaly stále radikálnější reorganizaci zásobování. Rezoluce společného zásobovacího
odboru Svazu českých měst a Svazu českých okresů například na obecné rovině volala po okamžitém dovozu potravin do Čech, a aby se státní správa okamžitě postarala o zmírnění nedostatků.67 Konkrétně požadovaly svazy postupné zrušení všech
ústředen, sblížení spotřebitelů a výrobců a jejich bezprostřední styk s vyloučením
meziobchodu, co nejrozsáhlejší participaci zástupců obyvatel na veškeré organizaci
zásobování, jež by umožnila její plnou kontrolu a zajistila ochranu domácí spotřeby.
Dále měla státní správa podporovat domácí zemědělskou výrobu a zvýšit pro celé
příští období všechny příděly na míru dostačující k nutné výživě. Organizace zásobování měla po reorganizaci zajistit stejnoměrnost distribuce zboží a pokrýt místní
spotřebu v nejnižších správních obvodech. K dalším účelům, tedy k vývozu, měly být
určeny jen přebytky.68
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Kritika již viníky nehledala téměř výlučně v centrálách. Komunální elity ztratily
důvěru ve všechny instance státní správy, jednotlivá ministerstva i celou vládu. K jejich delegitimizaci v očích komunálních elit přitom vedla především neschopnost
splnit svou povinnost a dodat potřebné množství potravin. Mladočeský obecní starší Titěra, např. prohlásil, že hospodářský klub, jehož jménem hovořil, nedůvěřoval ústřednám, ovládaným „byrokratismem, velkoobchodem a velkokapitálem na
škodu nejširších vrstev“, ani všem úřadům. Korupce podle něj zastihla i policii. Byl
přesvědčen, že chyba neležela v individuálních pochybeních, ale byla vlastní celému systému.69
V průběhu posledního roku války získalo mezi komunálními elitami na rezonanci
i vyhrocené vysvětlení tohoto stavu. Příčiny nedostatku potravin a dalšího zboží převedly na společného jmenovatele, kterým měla být snaha rakouského státu po vyhubení českého národa. Rostoucí přijatelnost tohoto tvrzení mezi komunálními elitami byla produktem rozpadajícího se sociálního konsenzu v monarchii a svědčila
o postupující nacionalizaci antietatistického diskurzu komunálních elit.70 Zároveň se
začaly mezi obecními staršími v posledních měsících války objevovat – zatím v nepříliš konkrétní formě – úvahy o vybudování a využití alternativních svépomocných
struktur, jež by zásobování do budoucna umožnily.71
Antietatistický diskurz komunálních elit, vysvětlující hlad jako produkt vládní politiky, umožnil komunálním elitám akcentovat, že hladovějící si svůj hlad nezavinili a že
jejich utrpení je tím nespravedlivější, že v předchozích letech obyvatelé zachovávali
„příkladný klid“. Komunální elity v posledních válečných letech tuto „klidnou důstojnost“, s níž dosud obyvatelé jejich měst snášeli utrpení hladem a zimou, často zdůrazňovaly. Hlad však činil pro komunální elity jistou míru násilí pochopitelnou, což
dokládá i zpráva městského fyzikátu z poloviny roku 1918, podle níž měl hlad za následek také psychologická traumata, spojená s odloučením od rodinných příslušníků
a s každodenní děsivou zkušeností nedostatku a hladu. Zkušenost válečné Prahy podle zprávy působila „zhoubně na nervy a duševní rozpoložení obyvatelstva“, což mohlo mít za následek buď „strašlivý výbuch zoufalství, nebo rozšíření duševních nemocí“.
Autoři této zprávy tedy považovali zoufalství, vyplývající ze zkušenosti hladu a dalších
válečných útrap, za nejdůležitější příčinu možného výbuchu hněvu obyvatel města.72
Za jeden z hlavních zdrojů nevole považovaly přitom komunální elity nesnesitelně
dlouhé fronty. Nelze se proto divit, dovozoval například mladočeský obecní starší
Titěra, že mezi obyvateli vládne nespokojenost a v Praze byli v tlačenici před obcho69
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dem málem umačkáni policisté a museli být odvezeni do nemocnice.73 Humanistický a antietatistický diskurz umožňovaly prezentovat násilí jako pochopitelný a do
jisté míry legitimní následek hladovějícími nezaviněného hladu a jako produkt zásobovací politiky. Tato argumentace nesloužila ovšem k mobilizaci hladovějících, ale
k exkulpaci sebe sama při vyjednávání s nadřízenými institucemi. Měla dodat pádnosti požadavku větších přídělů a sejmout zároveň z beder komunálních elit zodpovědnost za předchozí či nadcházející nepokoje hladovějících obyvatel města. To, že
násilí neinterpretovaly komunální elity třídně či nacionálně, mělo zvyšovat pravděpodobnost, že jejich argumentace bude vyslyšena. Tak i během audience u císaře
v březnu 1918 upozornily pražské komunální elity, že v případných protestech by
bylo chybou spatřovat nacionální projevy, ale je třeba v nich vidět projevy fyzického
hladu.74 Represe vůči hladovějícím vyvolávaly naopak u části komunálních elit spíše nevoli, protože hlasitá podpora takového postupu by jen urychlila rozpad jejich
legitimity.75

Rezignace na zásobování jako možné řešení?
Antietatistický diskurz komunálních elit se nevyhnul jistému paradoxu. Komunální elity současně prezentovaly sebe sama jako bezmocnou oběť poměrů a zdůrazňovaly,
že zodpovědnost za současný hlad ani zčásti neleží na jejich bedrech. Zároveň se
však nadále na organizaci selhávajícího zásobování podílely.76 Byly si vědomy, že jejich argumentace nepůsobí v tomto ohledu zcela přesvědčivě a nezabraňuje častému
obviňování, opakujícím se deputacím a v některých případech ani fyzickým útokům
ze strany hladovějících.
Nepřekvapí tedy, že se objevily úvahy o možnosti vzdát se účasti na provádění zásobování. Nejdále, zdá se, došli v průběhu května a června 1918 starostové ve smíchovském okresu. Na schůzi, konané 27. května, se usnesli uspořádat anketu, jež
měla zjistit, jaké velké podpoře se těšil návrh, aby obce přestaly provádět zásobování obyvatel a přenechaly tuto povinnost státní správě. Dotaz směřoval na 55 obcí
v okresu, z nichž odpovědělo 21. Výsledek byl zdánlivě jednoznačný: velká většina
obcí, jež odpověděly (17), návrh podpořila, naopak jen zlomek obcí (čtyři) se postavil proti. Odpovědi, podporující návrh, poukazovaly na naprostý nedostatek potravin,
který vyvolával hněv místních, jenž se obracel na samosprávné činitele.77
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Důležité ovšem bylo, že zatímco akci podporovaly především venkovské obce,
mezi čtyřmi odpůrci se nacházela města, včetně samotného Smíchova. Z dalších
jednání vyplynulo, že podpora rozhodnutí se skutečně omezuje jen na samosprávy
venkovských obcí: zamítavě se k akci postavil Poradní sbor českých okresů a svůj
nesouhlas vyjádřili 3. června 1918 i starostové pražských předměstí. Chápali, že
s rozhodovací mocí nad zásobováním je spojena sociální moc a není tedy „správné dávati ze svých rukou tak důležitý obor, jako je dnes aprovisace“. Proti mluvil
předpoklad, že dosazení komisaři by do distribuce dávali pouze to, co by jim bylo
přiděleno, aniž by se snažili vyjednávat se státní správou, přestože „naléháním
přece jen se ještě někdy něco dostane“. Rezignace na zásobování nadto mohla být
záminkou pro rozpuštění obecních zastupitelstev a eventuální zavedení vojenského
režimu. Správní komise by libovolně disponovaly obecním jměním a libovolně by ho
zatěžovaly. Především velké obce do organizace zásobování investovaly také mnoho
finančních prostředků, o nichž by nyní nemohly rozhodovat. Odpůrci návrhu se nadto
obávali, že dosazené správní komise by také mohly změnit národnostní politiku obcí.
Nešlo navíc vyloučit, že by hněv obyvatel na hlavy samospráv nedopadal i nadále.78
Z toho, že zamítavé stanovisko nakonec převládlo a k realizaci návrhu nedošlo, je
patrné, že komunální elity si byly vědomy, že účast v zásobování opravňuje jejich
existenci v očích státní správy, poskytuje jim určitý manévrovací prostor, dává jim
možnost vyjednávat se státní správou, a tak se pokoušet o zlepšení nesnesitelné
situace. Zásobování bylo pro ně zdrojem sociální moci, který v dané situaci nebylo
radno pouštět z rukou, přestože nedostatek potravin, jež mohly komunální elity
distribuovat, obyvatelé chápali i jako jejich neúspěch, což v dlouhodobé perspektivě
mohlo vést k ztrátě jejich legitimity.

Hlad, španělská chřipka a rozpad tradiční legitimity
S ostrostí, s níž se komunální elity kriticky strefovaly do státní správy a vlády, kontrastovala důvěra a naděje, jež nepřestali tito aktéři vkládat v dynastii a císaře. I v polovině roku 1918 se stále loajálně dovolávali pomoci panovníka, v němž spatřovali
poslední instanci, která může stávající situaci napravit a zabránit katastrofě, jež městu hrozí.79
Komunální elity se obávaly, že v nadcházející zimě vzhledem k neexistujícím zásobám uhlí ve skladech nastane ještě silnější nedostatek než v minulém roce. Zároveň je naplňovaly obavy i ze zdravotních následků hladu, které považovaly za živnou
půdu pro epidemie. Strach z epidemie vystoupil na povrch v ještě silnější podobě než
78
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Tamtéž.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 856, protokol ze schůze z 6. 5. 1918.
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na počátku války. Mladočeský obecní starší Kašpar tak poukázal v červnu na to, že
vzhledem k panujícímu hladu se v zimě značně zvýší úmrtnost a zároveň, že „zasažením jakékoliv epidemie může nastati katastrofa nedozírných důsledků. […] Nechci
předbíhat událostem a kresliti snad věc černěji než bude, ale my víme, že hlad sám
a oslabení organismu může vyvolat nemoce, kterých ještě dnešní lékař věda ani nezná. Dnes vidíme ve Španělsku, na pobřeží Skandinávie a jinde vznikati epidemie,
které dosud nejsou ani prozkoumány, kde však nedostatek potravin nedostoupil
takového stupně, jako zde.“80 Podobné přesvědčení sdílel i pražský fyzikát, jenž ve
své zprávě varoval, že – pokud se zásobování nezlepší – vyvolá hladovění zdravotní
katastrofu a masové vymírání obyvatel, srovnatelné se středověkými epidemiemi,
„kdy v důsledku velikých válek dostavoval se hlad a těžké infekční nemoci, vylidňující celé země“.81 Tento závěr je dalším dokladem síly mentálního stereotypu epidemie, který komunální elity sdílely, ale také míry civilizační degradace, kterou v jejich
očích masové šíření hladu přinášelo a která jejich město vracela do syrových středověkých poměrů.82
Tyto hrozivé obavy vskutku naplnily a v Praze se rozšířila španělská chřipka. Vzhledem k síle mentálního stereotypu epidemie, který komunální elity sdílely, bylo logické, že si někteří členové sboru obecních starších nespojovali epidemii, vzniklou
v podmínkách všeobecného hladu na konci válečného konfliktu, s chřipkou, ale přímo s morovou nákazou: „Jest zajisté všem pánům známo, jaká strašná epidemie řádí
dnes Prahou a okolím. Nemoc, o které dnes nelze říci, jakého jest původu, ale říká
se, že je to španělská chřipka. V pátek byl pitván jeden takový nešťastník a shledáno že má plíce úplně černé. V jiných případech podobně. Nejedná se zde o případ
nějaké chřipky, jest to spíše nákaza moru.“83 Toto přesvědčení muselo získat značnou rezonanci, neboť pražský fyzik Procházka ve své zprávě o postupu chřipkové
epidemie, přednesené sboru obecních starších a otištěné v Obecním věstníku,
považoval za nutné čtyřikrát jasně zopakovat, že je morová nákaza zcela vyloučena.84 Příčinou nákazy byl podle jeho soudu „jakýsi streptokok“ a zčernání mrtvol
nebylo příznakem morové infekce.85 Rozšíření nákazy španělské chřipky probíhalo
80
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Tamtéž, inv. č. 857, protokol ze schůze z 3. 6. 1918.
Populační a zdravotní poměry v Praze za války, VOP 25/11, 13. 6. 1918, s. 188.
Tamtéž.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 857, protokol ze schůze ze 7. 10. 1918
Procházka ostatně nebyl jediným lékařem, který na poplašné zprávy o šířícím se moru reagoval.
Viz např. Morbus ibericus – španělská chřipka, Národní politika 248, 27. 10. 1918, s. 4. „Nedůvěřivé
obecenstvo při nápadně velké úmrtnosti přítomné pandemie ‚španělské chřipky‘ stále ještě pochybuje o správnosti úředních sdělení, týkajících se podstaty a rozšíření onemocnění toho. Ještě stále
se objevuje domněnka, že běží o plicní mor […].“
Chřipková nákaza v Praze, VOP 25/20, 24. října 1918, s. 298 an.
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souběžně s rozpadem zbytků tradiční legitimity, o niž se monarchie v očích komunálních elit opírala. Postupující hlad však znamenal nejen ztrátu důvěry pražských
komunálních elit v monarchii, ale zároveň dokončil i delegitimizaci komunálních elit
v očích obyvatel jejich měst.

Zásobování měst v praxi
Komunální elity Královského hlavního města Prahy86 na vyhlášení války zareagovaly
téměř bezprostředně. Již v srpnu zahájila obec nákupy potravin ve velkém a zřídila
i příslušnou organizaci, pověřenou jejich opatřováním. Nestala se jí mnohačlenná
a každoročně ustavovaná aprovisační komise, jíž byla v mírových časech svěřena
agenda tržnic, jatek a dobytčího trhu, ale nově ustavené ředitelství zásobovací a přejímací komise. Pětičlenné vedení této mimořádné obecní komise, zřízené rozhodnutím starosty již 5. srpna, disponovalo značnými pravomocemi a finančními prostředky pro účely zásobování, zpočátku úvěrem ve výši 2,5 mil. K.87 Komunální elity
se již v této době opíraly o humanistický diskurz a zdůrazňovaly, že základem pomocné činnosti města je „nejvznešenější rys lidské povahy – láska k bližnímu“. Šlo o to,
pomoci včas těm, jež byli následky mimořádných válečných poměrů postiženi přímo a nejcitelněji.88 S tím se pojily pragmatické úvahy o prevenci hladu jako nejlepší
pojistce „pořádku“, jehož udržení státní správa od komunálních elit očekávala. Slovy
pražského starosty Groše: bylo třeba zabránit tomu, aby se pracovní a obecněji životní podmínky obyvatel města nestaly nesnesitelnými, neboť „alespoň takový poměrný
blahobyt, jakého lze za daných poměrů docíliti, jest dle nabytých zkušeností zárukou
pořádku, jakého jest bezpodmínečně třeba, má-li v této vážné době zůstat neporušeno to, co je vlastně základem států, totiž důvěra v jeho správu“.89
Rychlost, s níž mohly po vyhlášení války zahájit nákupy potravin komunální elity
pražských předměstí, závisela především na velikosti rozpočtu obce a na jejím přístupu k úvěru, s jehož pomocí komunální elity zásobovací akci zpravidla financovaly.90 Ve
stejnou dobu jako centrální Praha začala nakupovat zboží také největší pražská před86
87
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Královské hlavní město Prahu budu dále nazývat zkráceně centrální Praha.
Aprovisace obce pražské za války a po válce. 1914–1922, Praha [1923?], s. 3.
Pomocná činnost, VOP 21/13–14, 27. 8. 1914, s. 257.
Mimořádná opatření praesidia a rady městské, VOP 21/13–14, 27. 8. 1914, s. 250.
Úvěr, jehož výše nezřídka dosahovala několika set tisíc K, čerpaly na zásobování téměř všechny
obce, přičemž zpravidla uzavřely obce v průběhu války úvěrů několik. Viz například AHMP, f. Archiv
města Vršovice, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápisy z 2. 3. 1915 a 11. 11. 1915; tamtéž, f. Archiv města Vysočany, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 12. 8. 1915; tamtéž, f. Archiv města Nusle, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 5. 3. 1915; tamtéž,
f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 18. 4. 1916.
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městí. Komunální elity Vinohrad se již v první polovině srpna usnesly, že obec bude
nakupovat ve velkém mouku, brambory, rýži, kroupy a sůl. Pro tento účel byla zřízena
zvláštní zásobovací komise a ve školní budově bylo zařízeno skladiště.91 Analogicky
postupovaly i komunální elity v Karlíně.92 O něco později, v září, zahájila nákupy i samospráva dělnického Smíchova.93 Naopak menší a chudší obce s výrazným zastoupením maloměšťanského či dělnického obyvatelstva jako Vršovice,94 Nusle95 či Vysočany96 zareagovaly s větším zpožděním. První a rozsahem daleko omezenější nákupy potravin prováděly zpravidla s počínající zimou 1914 a zásobovací komisi zřídily
až v prvních měsících roku následujícího. V prvních letech války tak byly vedle centrální Prahy nejlépe zásobené velké předměstské obce. Skladiště středostavovských
a měšťanských předměstí pomaleji vyprazdňovala také proto, že zdejší obyvatelé
mohli zpravidla déle čerpat z rozsáhlejších soukromých zásob, jež nashromáždili.

Opatřování potravin a spolupráce komunálních elit
Komunální elity v pražské aglomeraci při zajišťování a distribuci potravin – na rozdíl od prevence epidemií – nebyly připraveny do větší míry kooperovat a po většinu válečných let nepostupovaly jednotně. Bezprostředně po vyhlášení války pražské
komunální elity ovšem jistou míru kooperace nevylučovaly. Uvažovaly o tom, že by
mohla být zřízena společná zásobovací komise, na jejíž půdě měly obce jednat se zástupci dalších zainteresovaných aktérů. Spolupráce však měla mít jasné limity: komunální elity předpokládaly, že případné nákupy potravin budou obce provádět každá
na vlastní účet.97 Nevelká ochota komunálních elit ke vzájemné spolupráci dále klesala s rostoucím objemem prostředků, investovaných obcemi do zásobování. V listopadu 1914 byly již komunální elity centrální Prahy, jejíž sklady byly v této době již
zaplněné zásobami, přesvědčené, že vzhledem k chybějící centrální administrativě
91
92
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Pomocná akce Královských Vinohrad, Vinohradské listy 29/33, 14. 8. 1914, s. 1.
Karlín zřídil aprovizační komisi 5. 8. a v srpnu zahájil i první nákupy. AHMP, f. Archiv města Karlín,
Kniha protokolů městské rady, zápis z 5. 8. 1914.
Ve schůzi městské rady, Smíchovské listy 7/28, 5. 9. 1914, s. 3.
Ve Vršovicích probíhaly nákupy od podzimu 1914, ale zásobovací komise byla zřízena až 2. 3. 1915.
AHMP, f. Archiv města Vršovice, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 3. 11. 1914;
tamtéž, zápis z 2. 3. 1915.
V Nuslích byly provedeny první nákupy na podzim 1914 a zásobovací komise vznikla 17. 2. 1915.
Své zastoupení v ní prosadili v této čtvrti i místní obchodníci. AHMP, f. Archiv města Nusle, Kniha
protokolů městské rady, zápis ze 17. 2. 1915; tamtéž, Kniha protokolů městského zastupitelstva,
zápis z 5. 3. 1915.
V této čtvrti byla zásobovací komise zřízena v polovině ledna 1914. AHMP, f. Archiv města Vysočany, Kniha protokolů městské rady, zápis z 14. 1. 1915.
Mimořádná opatření praesidia a rady městské, VOP 21/13–14, 27. 8. 1914, s. 253.
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v aglomeraci „aprovisace nemůže být vždycky, jak by bylo žádoucno […] z jednoho
centra a za jedním cílem řízena“.98 Návrhy na zřízení jednotného zásobování rezolutně odmítaly. O takový krok ostatně zpočátku měly zájem spíše menší obce. Již v první polovině srpna tak marně žádala o zřízení společné zásobovací komise Michle.99
Na počátku roku 1915 si s rostoucím nedostatkem potravin potřebu širší spolupráce
začaly uvědomovat i komunální elity velkých předměstí. Pražská zásobovací komise
však postupně přicházející žádosti Smíchova,100 Nuslí,101 Karlína102 a Žižkova103 o hlubší spolupráci zamítla. Na Smíchovskou žádost, aby se Praha „v čele všech předměstí ujala aprovizační akce pro Velkou Prahu a aby u vlády podnikla v té věci potřebné
kroky“, odpověděla pražská zásobovací komise symptomaticky: „Obec Pražská akci
takovou již dávno koná, ovšem jen pro Prahu samu.“104
V prvních válečných letech měly komunální elity k dispozici více cest, jimiž mohly
opatřovat zboží každodenní potřeby. Zatímco nákupy v Čechách, potažmo českých
zemích, prováděly v různé míře všechny pražské obce, nakupovala zboží v Uhrách
a v zahraničí vzhledem k značným finančním nákladům spíše větší města. V největší míře této možnosti opatření nedostatkového zboží využívala centrální Praha, jež
dokonce několikrát vyslala do Uher své zástupce sondovat možnosti nákupů.105 Ve
větší míře také zahraniční zboží opatřovala měšťanská předměstí jako Karlín, který
pro své zámožnější obyvatele například roku 1915 objednal z Dánska prostřednictvím velkoobchodníka 2000 kusů gulášových konzerv, jež plánoval rozprodat po dvou
korunách.106 Pro chudší obce znamenaly podobné nákupy již značný náklad a zakoupené zboží bylo pro místní obyvatele cenově obtížně dostupné. Byly tedy prováděny spíše výjimečně. Samospráva Nuslí například roku 1916 kupříkladu plánovala
zakoupit brambory z Holandska „za dosti vysokou cenu 30 K“, jež ovšem následkem
zákazu holandské vlády nikdy nedošly.107 Vlastní nákupy v neutrálních státech se stávaly v posledních letech války pro komunální elity z různých důvodů (centralizace
nákupů ze zahraničí, vysoké ceny, zákazy vývozu) nemožnými. Výrazně se v postupu
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Zásobování města v době válečné, VOP 21/21, 3. 12. 1914, s. 406.
AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Referát XVI, inv. č. 29, protokoly ze schůzí zásobovací
a přejímací komise, zápis z 10. 8. 1914.
Tamtéž, inv. č. 30, protokoly ze schůzí zásobovací a přejímací komise, zápis z 22. 1. 1915.
Tamtéž, zápis z 5. 2. 1915.
Tamtéž, zápis z 9. 2. 1915.
Tamtéž, zápis z 22. 2. 1915.
Tamtéž, zápis z 22. 1. 1915.
Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 18
AHMP, f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 16. 6. 1915.
AHMP, f. Archiv města Nusle, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 28. 4. 1916.
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válečných let a s rostoucí mírou centralizace distribuce potravin zúžil i prostor pro
aktivitu komunálních elit při nákupu potravin v samotné monarchii – v Uhrách i ve
vlastním Předlitavsku. Alternativu, předpokládající jednání samospráv se státní správou, představovaly rekvizice zboží ve prospěch samospráv. V roce 1915 tak získaly
například Nusle 800 q ječmene, zabaveného v pivovaru.108 V prvních letech války tak
obce získávaly především potraviny, ve srovnání s vlastními nákupy měly ovšem tyto
rekvizice pro obce spíše doplňující význam. Rozhodující byl však význam rekvizic pro
zásobování Prahy uhlím v posledních letech války. Do pražské aglomerace totiž docházelo pouze uhlí, získávané tímto způsobem, a proto pražské komunální elity vedly opakovaně ve Vídni jednání o prodloužení rekvizic této klíčové suroviny pro město,
popř. o navýšení rekvírovaného objemu. Nicméně ani rekvizice nedokázaly nakonec
město uchránit před katastrofálním nedostatkem paliva.109
Obce se rovněž od počátku roku 1915 pokoušely rozmnožit své zásoby pomocí
vlastní produkce potravin. Ve výhodě byly obce, které vlastnily rozsáhlé volné úrodné pozemky, které mohly osít či osadit plodinami, nepodléhajícími státnímu monopolu. To vysvětluje zdánlivý paradox, že se mezi prvními k tomuto kroku odhodlaly
komunální elity i dobře zásobené centrální Prahy. V únoru 1915 se zdejší zásobovací komise rozhodla nechat prozkoumat pozemky, použitelné k pěstování zeleniny.110
Do počátku května pak prohlédl ředitel městských sadů přes desítku pozemků na katastru obce i mimo něj a jako vhodné pro pěstování brambor a zeleniny doporučil
obecní pozemky v Michli, v Holešovicích, na Letné, v Dejvicích, u Strahovské brány,
pozemky u vychovatelen v Říčanech a v Libni, u sirotčince v Holešovicích a prostory
zelinářské zahrady na Kampě. Za nejvýhodnější místo pro pěstování zeleniny ovšem
považoval dosud nepoužívaný hřbitov v Ďáblicích. Plných 8000 m2 plochy hřbitova
nabízelo podle výsledné zprávy dostatek úrodné země; v jeho prospěch mluvila i skutečnost, že se jednalo o pozemek ohrazený. S obděláváním doporučených pozemků bylo započato ihned.111 Analogicky, i když v menším rozsahu, postupovaly i komunální elity předměstských obcí. Karlínská obec se rozhodla v únoru začít s pěstováním zeleniny a raných brambor112 a vršovické zastupitelstvo se v březnu usneslo, že
nechá osít rozsáhlé pozemky, jež vlastnila zdejší občanská záložna.113 V Modřanech
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Tamtéž, zápis z 5. 3. 1915.
Viz například Zpráva ředitelství Aprovisačních ústavů král. hlav. města Prahy o zásobních poměrech v Praze v únoru 1917, AV 2/3, 10. 3. 1917, s. 1.
AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Referát XVI, inv. č. 30, protokoly ze schůzí zásobovací
a přejímací komise, zápis z 22. 2. 1915.
Pěstování plodin k výživě obyvatelstva na obecních pozemcích, VOP 22/9, 13. 5. 1915, s. 142 an.
AHMP, f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis ze 17. 2. 1915
Tamtéž, f. Archiv města Vršovice, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 2. 3. 1915.
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byly osety stavební pozemky, určené původně pro obecní sady.114 V posledním roce
války nadto pronajímaly obce s různou mírou ochoty pozemky také družstvu dělnických zahrádek.115
Samospráva centrální Prahy ovšem nezůstala – na rozdíl od pražských předměstí – pouze u pěstování plodin. V únoru 1915 navázala na předválečné úvahy o zřízení
chovu obecních králíků, jejichž prodej měl v té době sloužit k boji proti drahotě.
Chov těchto nenáročných domácích zvířat, který byl v průběhu války opakovaně doporučován v agrárním i jiném tisku jako řešení nedostatku masa, plánovaly nyní komunální elity realizovat ve velkém stylu. Pražská obecní králíkárna, jež byla zakrátko
otevřena na Petříně, měla kapacitu 600 kotců.116 Nicméně výsledky králíkárny, od
níž si komunální elity slibovaly rychlou produkci jatečního masa, byly neuspokojivé
a králíkárna byla v červenci 1917 zrušena.117
Zavedení státního obilného monopolu v létě 1915 znamenalo spolu s dřívějším
zavedením lístkového systému výrazný nárůst agendy pro obecní byrokracii a zároveň propůjčilo komunálním elitám nové pravomoci – rozhodovaly o rozdělování velké
části této komodity, přikazované do města.118 Pražské komunální elity byly přesvědčené, že jejich spolupráce v rámci pražské aglomerace by v této souvislosti umožnila omezit náklady a efektivněji vykonávat pravomoci. Jejich ochotu posílila i skutečnost, že státní monopol do velké míry odstranil vazbu mezi velikostí obecního rozpočtu a množstvím získávaného obilí. Plánovaly tedy ustavit obchodní společnost
nebo společenstvo, jejímiž členy se měly vedle centrální Prahy stát i předměstské
obce. Zamýšlená společnost měla za spolupráce komunálních elit, velkoobchodníků a živnostníků zajišťovat distribuci mouky maloobchodníkům a živnostníkům, kteří
ji měli dále zpracovávat nebo rozprodávat obyvatelům. Nicméně ze zamýšlené spolupráce sešlo. Pražské komunální elity požadovaly podíl velkoobchodníků ve společnosti, což ovšem komunální elity pražských předměstí – s výjimkou Smíchova – nepovažovaly za přijatelné. Pro velkoobchodníky naopak bylo nepředstavitelné, že by se
na řízení společnosti podíleli i zástupci živnostníků, jejichž přítomnost Praha rovněž požadovala. Žádali zároveň, aby jim účast v podniku přinášela výraznější zisk.119
Vzhledem k divergentním zájmům zainteresovaných aktérů tak projekt realizován
114
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Pamětní kniha obce Modřany. Rok 1914-1918. Modřany za světové války, s. 15. Digitalizovaná
verze dostupná na http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=80112&id_
dokumenty=3353
AHMP, f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městské rady, zápis z 15. 5. 1918.
Obecní chov králíků na Petříně, VOP 22/17, 2. 9. 1915, s. 223.
Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 124.
Například velké pekárny totiž nedostávaly příděly od obce, ale přímo od Válečného obilního
ústavu.
Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 56–57.

202

Studie/
Studies

Nedostatek potravin za první světové války a legitimita komunálních elit v Praze

nebyl. Praha tedy začala distribuovat mouku na vlastní účet. Pro distribuci přidělovaného zboží byly zřízeny Aprovisační ústavy královského hlavního města Prahy,
které zahájily činnost 28. srpna 1915.120 Samostatně při distribuci mouky postupovala i další předměstí (s výjimkou Smíchova). Pokus velkoobchodníků, kteří zřídili Prodejnu mlýnských výrobků, luštěnin a zemských plodin, jež měla obcím konkurovat,
skončil neúspěchem – Válečný obilní ústav v listopadu rozhodl, že jí žádné zboží přidělováno nebude.121
Pokusy o spolupráci komunálních elit paradoxně přinesly zprvu podstatnější výsledky na zemské úrovni než v pražské aglomeraci. Rostoucí ceny potravin, které nebyly podrobeny státnímu monopolu, zatěžovaly na podzim 1915 rozpočty obcí do té
míry, že donutily komunální elity spolupracovat při jejich opatřování jak mezi sebou,
tak se zástupci venkova. Po krátkých přípravách v poslední čtvrtině roku 1915 založili aktéři, sdružení ve svazech českých měst a českých okresů, ve spolupráci s českými bankami společnou nákupnu zboží, Českou komunální ústřednu hospodářskou.122
Zakladatelé pro ni zvolili formu společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem 0,5 mil. K.123 Úkolem komunální ústředny za války bylo pro samosprávy opatřovat předměty každodenní potřeby i další zboží. V míru měla svou činnost rozšířit i na
zužitkování a prodej výrobků a odpadu ze samosprávných lesů, statků a dalších podniků. Měla podle záměru jejích zakladatelů bránit nedostatku a neustálému zdražování životních potřeb a po válce zároveň svými zisky posilovat finanční situaci obcí.124
Ústředna, jejíž ustavující valná hromada proběhla 7. ledna 1916,125 hrála při zásobování obcí v roce 1916 nezanedbatelnou roli a vykazovala nemalý zisk. Její obrat
činil za první účetní rok 145 mil. K. Přestože ze zisku uložila do rezerv 160 000 K, mohla vyplatit nadto ještě 10% dividendu a věnovat 30 000 K na další účely.126 S rostoucím počtem komodit, zahrnutých do státního centralizovaného systému distribuce
ovšem její význam klesal.
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Nová instituce neznamenala personální diskontinuitu: v pětičlenném ředitelství Aprovisačních
ústavů zasedali přitom tíž aktéři, kteří vedli ředitelství zásobovací a přejímací komise. Aprovisace
obce pražské za války a po válce, s. 3–5.
Tamtéž, s. 56–57.
Návrh na zřízení České komunální ústředny hospodářské pro království České, VSČM 5/5–6, 31.
12. 1915, s. 137 an.
Na 457 000 K, upsaných v době, kdy zahájila ústředna činnost, se města podílela 151 000 K
a okresy 106 000 K, Živnostenská banka 95 000 K, Agrární banka 55 000 K a Pozemková banka
50 000 K. K zahájení činnosti České komunální ústředny hospodářské pro království České, VSČM
6/1–2, 1. 3. 1916, s. 48.
Návrh na zřízení, VSČM 5/5–6, 31. 12. 1915, s. 137 an.
Ustavení České komunální ústředny hospodářské, VSČM 6/1–2, 1. 3. 1916, s. 29–32.
Česká komunální ústředna hospodářská pro království České, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 238–
239.
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Spolupráce komunálních elit s elitami agrárními, jejímž výrazem byl již vznik komunální ústředny, se prohloubila dále v kontextu gradujícího nedostatku potravin
a hladu v druhé polovině roku 1917. V září založil Svaz českých okresů zásobovací
odbor, který měl být platformou, na níž by jednali zástupci samospráv, měst i venkova,
spotřebitelů i producentů. Z pronášených projevů zaznívala vedle antietatistického
a humanistického diskurzu také ambice konkrétními kroky přispět k „umírnění protiv“
mezi venkovem a městem.127 Následkem šířícího se hladu se tehdejší česká společnost začala přibližovat konfliktnímu modelu. Aktéři byli přesvědčeni o rostoucím napětí mezi hladovějícími a zásobenými ve městě a mezi městem a venkovem. Agrární
elity, které si byly vědomy, že po konci války budou muset nalézt vhodné koaliční
partnery v jedné z městských stran, se rozhodly dát najevo svou ochotu s městy
kooperovat a tak překonávat rozpory mezi městem a venkovem. Na podnět předsedy
Svazu českých měst Štycha byl následně odbor reorganizován jako společný odbor
obou samosprávných svazů, jenž následně zvolil užší podvýbor, první z jeho četných
schůzí proběhla 1. října.128
Zavedení centralizované distribuce potravin, jež začalo v roce 1915 a nabralo
obrátky v roce následujícím, a její selhávání mělo nezáměrný důsledek – v posledních
letech války se nedostatek v legální distribuci stal všeobecným, a tím se situace
jednotlivých obcí pražské aglomerace do jisté míry vyrovnávala, což zvyšovalo spolu
s rostoucí nevolí obyvatel měst ochotu komunálních elit ke kooperaci. Komunální
elity centrální Prahy motivovala k užší spolupráci s jejich protějšky nadto tendence
protestujících směřovat do prestižních částí aglomerace, v nichž byl protest více
„na očích“, tedy do pražského centra. Přestože všeobecný nedostatek postihoval
nejsilněji nezámožné obyvatele dělnických předměstí, kteří se jen s obtížemi mohli
zásobovat jinými cestami, jeho následky tedy potenciálně ohrožovaly i komunální
elity centrální Prahy. Distribuce rekvírovaného uhlí a přidělovaného mléka již probíhala společně pro celou Velkou Prahu.129 V této situaci se 15. března 1917 sešla
porada o zřízení organizace, která měla „udržovati v patrnosti stav a chod vyživovací
služby v obvodu Velké Prahy, podporovat snahy jednotlivých obcí a kroky v té příčině
nutné vykonati jakožto činitel jednotný“.130 Nově založená Ústředna obcí Velké Prahy
pro záležitosti zásobovací131 sdružovala obce pražské aglomerace při vyjednávání
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Společný aprovisační odbor Svazu českých měst a Svazu českých okresů, VSČM 6/5–6, 31. 12.
1917, s. 203–207.
Aprovisační subkomitét Svazu českých měst a českých okresů, VSČM 6/5–6, 31. 12. 1917, s. 207.
Viz Aprovisace obce pražské za války a po válce, passim.
Porada zástupců Velké Prahy o společném postupu v otázkách zásobovacích, VOP 24/7, 6. 4.
1917, s. 102.
AHMP, f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 30. 3. 1917.
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o přídělech se státní správou prostřednictvím opakovaných protestních schůzí,
předkládaných memorand a deputací.132
V prvních letech války měly být nákupy potravin doplňkem fungování trhu, který
selhával a nebyl s to dodávat jejich dostatečné množství za přijatelnou cenu. Měly
rozšířit přístup k jídlu, a tak předcházet hladu. Přídělový systém manévrovací prostor komunálních elit výrazně zúžil. Nákupy v Předlitavsku, v Uhrách i v neutrálních
státech se staly obtížnými, až nemožnými. Obce tak zůstaly v podstatě odkázány na
příděly od ústředen. Obecní skladiště se dříve či později vyprázdnila. Dočasného
zvýšení dodávaného množství potravin mohly obce dosáhnout pouze vyjednáváním
se státní správou a vytvářením paralelních struktur. Místo opatřování potravin se
jádro aktivity komunálních elit přesunulo do oblasti distribuce. Snažily se přitom
zajistit takové rozdělování stále se snižujících přídělů potravin konzumentům, aby
zpomalovaly rozšiřování hladu a předcházely výbuchu nespokojenosti. Postupné
zavádění centralizované distribuce potravin a její selhávání přineslo tedy zásadní
změnu jejich zásobovací politiky. Od politiky jídla přešly komunální elity k politice
hladu.

Distribuce zboží prostřednictvím obchodní sítě
Potraviny, získané nákupem, rekvizicí či přídělem obce následně distribuovaly mezi
své obyvatele. Komunální elity měly pro tento účel samozřejmě k dispozici síť soukromých obchodů.133 Nicméně intervencionistický diskurz komunálních elit svědčil
o jejich nespokojenosti s nedostatkem kontroly a neefektivitou, která byla podle jejich názoru s touto cestou distribuce zboží mezi koncové zákazníky spojena. Za vhodnější řešení považovaly komunální elity intervenci jejich obcí do místní ekonomiky, jejímž nástrojem se stávaly vedle nově zakládaných obecních výrobních podniků také
nově vznikající prodejny, které vlastnila či řídila sama obec. Míra, v níž se obec sama
chopila úkolu zboží prodávat, se přitom lišila v různých čtvrtích a v nich i v případě
různých druhů zboží; s pokračující válkou a rostoucím nedostatkem však obecně role
obcí při prodeji zboží posilovala.
Dobře patrný je tento proces na příkladu centrální Prahy. První pokus o prodej
obecní mouky učinila Praha již na počátku září 1914. Pokoušela se tak zastavit růst
cen a učinit zboží, především pro obyvatele svých dělnických předměstí Holešovic
a Libně, přístupnějším. Ceny ovšem po zahájení prodeje 7. září neklesly, a také proto
132
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Zpráva o činnosti […] za měsíc červenec, AV 3/8, srpen 1918, s. 1.; Protestní schůze zástupců
obcí Velké Prahy, AV 3/9, říjen 1918, s. 1 an.; Zásobování obyvatelů obcí Velké Prahy, VOP 25/8,
25. 4. 1918, s. 138; Obyvatelstvu královského hlavního města Prahy!, VOP 25/15–16, 14. 8. 1918,
s. 247; VOP 25/20, 24. 10. 1918, s. 291.
Pomocná akce Královských Vinohrad, Vinohradské listy 29/33, 14. 8. 1914, s. 1.
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nebyla poptávka po obecním zboží valná a prodej byl brzy ukončen.134 Komunální
elity zpětně tento neúspěch vysvětlovaly zvoleným způsobem distribuce – zboží
bylo totiž prodáváno prostřednictvím maloobchodníků.135 Pražské komunální elity
následně opakovaně uvažovaly o tom, kdy mají rozprodej rozsáhlých obecních
zásob opět zahájit. Část se přikláněla k okamžitému započetí prodeje, další byli
přesvědčeni, že všeobecný rozprodej zásob by měl být odložen až na dobu větší
nouze, jejíž příchod předpokládali na jaře 1915. Druhý názor převážil, a tak začala
obec prodávat na podzim 1914 pouze brambory a po několik týdnů v prosinci a lednu také ječnou mouku. Prodej tehdy probíhal však již prostřednictvím obecních
obchodů, které konkurovaly soukromým obchodníkům. Vlastnictví potravin, které
obec nakoupila a které uložila do svých skladů, se stalo významným zdrojem sociální
moci komunálních elit v době, kdy byly jejich další pravomoci spíše omezovány.
Komunální elity díky zásobám potravin mohly ovlivňovat vytváření cen a tak nepřímo
vykonávat nátlak na pražské obchodníky. Všeobecný prodej zboží z obecních zásob,
probíhající v obecních prodejnách, byl nakonec zahájen 24. března.136
Téměř současně s prodejem obecních zásob zahájila Praha i pečení vlastního
chleba. Již v září 1914 uvažovala pražská zásobovací komise, že by obec měla provozovat vlastní mlýn a vlastní pekárnu.137 Mlýn se městu ovšem zakoupit nepodařilo.
Pokusy zřídit městskou pekárnu přinesly výsledek až v polovině ledna, kdy obec získala do svých rukou vybavený podnik,138 který zahájil 9. března pečení obecního chleba. Pekárna vyráběla až 5000 bochníků denně.139 Koncem dubna následně uzavřelo
město smlouvu o pečení chleba z obecní mouky na účet obce s další desítkou soukromých pekáren, jež se musely podřídit obcí stanoveným podmínkám.140 Obec tak
mohla ovlivňovat kvalitu chleba v distribuci,141 ceny této základní potraviny a zároveň
zajistit pravidelné dodávky chleba za pevnou cenu pro svou sociální infrastrukturu.
Obecní pekárnu v průběhu války zřídily i komunální elity v předměstích – na Vinohradech, Žižkově i jinde. Obecní chléb pekly i některé vesnice.142
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Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 9 a 24.
Tamtéž, s. 9.
Tamtéž, s. 24.
AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Referát XVI, inv. č. 29, protokoly ze schůzí zásobovací
a přejímací komise, zápis z 29. 9. 1914.
Tamtéž, inv. č. 30, protokoly ze schůzí zásobovací a přejímací komise, zápis z 15. 1. 1915.
Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 21.
Tamtéž, s. 27.
Komunální elity tuto úpravu výroby chleba legitimizovaly i za pomoci autority lékařské vědy.
V druhé polovině dubna 1915 zveřejnil městský fyzikát zprávu, v níž upozorňoval na rozšíření
střevních a žaludečních katarů ve městě a příčinu hledal právě v nekalých praktikách pekařů, kteří pekli z nevhodných surovin (boby, brambory, kukuřice, dřevěné piliny) a nikoliv z mouky. Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 28.
AHMP, f. Magistrát – protokoly, inv. č. 854, protokol ze schůze z 12. 11. 1917.
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Zřizování obecních pekáren, prodejen a další kroky samospráv, jimiž obec
vstupovala do ekonomiky a rozšiřovala sféru předválečného „komunálního socialismu“, vyvolávaly opakovaně nesouhlas místních řemeslníků a živnostníků, jimž obec
konkurovala. Na počátku května 1915 se tak například uskutečnila protestní schůze
pražských pekařů proti výrobě obecního chleba.143 V průběhu téhož měsíce sestavilo
grémium pražských maloobchodníků stížnost proti obecním prodejnám.144 Obchodníkům vyšly komunální elity vstříc po vyhlášení obilního monopolu, který z nich učinil
aktéra, který rozhodoval o rozdělování velké části mouky ve městě. Pokud by obec
nepřidělovala obchodníkům zboží, přišli by o zdroj výdělku nebo, pokud se na prodej mouky specializovali, o existenci. Komunální elity neměly ovšem zájem na tom,
zasáhnout takto část svého elektorátu a rozhodly se tedy zrušit k 15. srpnu obecní prodejny mouky a začít přidělovat mouku společenstvům. Ta ji měla rozdělovat za
dohledu obce svým členům. Před obchody se ovšem znovu objevily fronty a docházelo před nimi k potyčkám, množily se stížnosti, že obchodníci nedávají valnou část
zboží do legálního prodeje a nedařilo se provádět u obchodníků kontroly. Komunální elity ani další aktéři tento stav nepovažovali za uspokojivý a sdíleli přesvědčení, že
tyto problémy přinášel právě prodej prostřednictvím obchodníků. Místodržitelství
tak nařídilo ukončení přídělů obchodníkům a opětné otevření obecních prodejen,
což komunální elity 27. září neprodleně učinily.145 Podobné potíže přinesl v létě roku
1916 i pokus zrušit obecní prodejny brambor a svěřit jejich prodej grémiu maloobchodníků. Prodej obchodníkům sice nebyl v tomto případě odebrán, ale obec opět
otevřela obecní prodejny a následně navýšila jejich počet.146 Podobně postupovaly
i četné předměstské obce, např. Vinohrady, které již v roce 1915 prodávaly mouku
i chleba ve své režii a disponovaly i obecní pekárnou.147
Vlastnictví potravin představovalo pro komunální elity nový zdroj sociální moci.
Rozhodovaly, kterým podnikatelům bude obec konkurovat, kterým aktérům příděl
zruší, nebo jim naopak zboží přidělí. Zavádění monopolů, které omezovalo manévrovací prostor komunálních elit při nákupech, jejich sociální moc, plynoucí z distribuce potravin, dále posílilo. Komunální elity neovlivňovaly nyní jen vytváření cen,
ale mohly proti živnostníkům a obchodníkům, které vinily z nedostatků v distribuci,
zasáhnout daleko tvrději. Odnětí obecních přídělů znamenalo pro drobné podnikatele existenční ohrožení. Míra, do níž komunální elity do obchodu zasahovaly, přitom
souvisela především s ochotou obchodníků a živnostníků dodržovat obcí stanovená
143
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Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 29.
Tamtéž, s. 30.
Tamtéž, s. 58.
Tamtéž, s. 76.
Královské Vinohrady, VSČM 6/1–2, 1. 3. 1916, s. 19–24.
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pravidla. Ilustruje to případ pražských řezníků, které komunální elity označily za jednoho z viníků zhoršující se dostupnosti masa v obchodech. Mezi březnem a dubnem
1917 tak nechaly zřídit celkem osm obecních prodejen masa, které řezníkům konkurovaly cenami a v nichž byl prodej podroben přísným pravidlům.148 Komunální elity byly ovšem i po jejich zavedení přesvědčeny, že soukromí řezníci nejsou stále připraveni dodržovat obcí stanovená pravidla a že jejich snaha dosáhnout vyššího zisku
vede k tomu, že je nezanedbatelná část masa prodávána do restaurací nebo mimo
město. Vzhledem k tomu, že komunální elity nenašly s řezníky společnou řeč, rozhodly, že maso bude přidělováno pouze vybraným řezníkům, kteří se museli podrobit stanoveným pravidlům a přísné kontrole a za odměnu mohli při prodeji obcí přidělovaného masa dosahovat přiměřených zisků. Aby ovšem tento „zisk na příděl“
pokryl režii živnostníků, považovaly komunální elity za nutné omezit počet jejich prodejen. Zpočátku tedy obec vyloučila dvě třetiny z více než 160 pražských řezníků
z přídělu masa, a tím je do velké míry zbavila zdroje výdělku.149 Komunální elity se
tak staly agentem sociálního sestupu především menších řezníků, kteří nebyli obcí
preferováni. Tento krok vyvolal v následujících měsících opakované žádosti řezníků
o navýšení počtu prodejen, jimž obec postupně vyhověla.150 Počet obecních prodejen,
které tyto řezníky zaměstnaly, se dále zvyšoval a v listopadu dosáhl jejich počet již
čísla 103. Vedle nich Praha provozovala ještě 10 výdejen pro hostince, osm pro instituce a dalších 28 řezníků prodávalo maso ze státní nouzové akce.151
Ze stejných důvodů na jaře 1917 začala Praha konkurovat i místním uzenářům. V květnu zřídila obecní uzenářství, vyrábějící krevní salám, kterým obsloužila
denně 1000 až 1200 kupujících.152 Komunální elity vytýkaly uzenářům stejně jako řezníkům nekalé praktiky, především to, že pro dosažení vysokých zisků dále prodávali
přidělené zboží lahůdkářům a vinárnám. Obchody uzenářů tak zůstávaly prázdné.
Když se ředitelství pražských Aprovisačních ústavů obrátilo na jejich společenstvo,
ukázali uzenáři větší ochotu než řezníci s komunálními elitami spolupracovat. Podle
dosažené dohody, která vstoupila v platnost na počátku září 1917, museli tito živnostníci zpracovat všechno maso na párky a salám jednotného typu; prodej jiných vý-

148
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152

Byl do nich přidělován jen jeden druh masa, prodejní dávka byla stanovena na maximálně 0,5 kg
týdně, prodej byl omezen jen na domácnosti v centrální Praze a děl se jen na pražské nákupní legitimace. Na řezníka v prodejně připadl zisk 30 haléřů z kilogramu přiděleného masa. Prodejny
podléhaly dozoru, který se zaměřoval především na dodržování předepsaných cen. Aprovisace
obce pražské za války a po válce, s. 113.
Tamtéž, s. 114.
Zpráva o činnosti […] za měsíc květen 1917, AV 2/6, 10. 6. 1917, s. 1.
Zpráva o činnosti […] za měsíc srpen 1917, AV 2/9, 10. 9. 1917, s. 2.
Zpráva o činnosti […] za měsíc květen 1917, AV 2/6, 10. 6. 1917, s. 3.
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robků byl zakázán. Prodávat své výrobky směli uzenáři pouze pražským obyvatelům; institucím mohli dodávat jen s povolením obce. Prodej lahůdkářům a vinárnám
byl výslovně zakázán. Uzenářské obchody musely zavést jednotné otevírací hodiny.
V uzenářských živnostech mohly být prováděny rozsáhlé kontroly, přičemž v případě významného porušení pravidel hrozilo uzenáři odebrání přídělu. Za tyto ústupky umožnily komunální elity uzenářům další prodej a dosahování zisků, které považovaly za přiměřené.153 Dostupnost potravin v obchodní síti se v případě legálního
obchodu s postupující centralizací distribuce a rostoucím nedostatkem snižovala
a zároveň vyrovnávala. Tuto tendenci podporovaly i právě zmíněné intervence komunálních elit do distribuce potravin, které si kladly za cíl zajistit „rovnoměrnost“
jejich rozdělování.154
Prodej v soukromých obchodech i obecních prodejnách byl doprovázen v průběhu celé války problémy, z nichž nejpalčivější pro komunální elity představovaly fronty. Před obchody se začaly vytvářet již v prvních měsících války a čekání začala brzy
doprovázet i panika a násilí. Již na konci března 1915 byly v tlačenici na Novém Městě dvě osoby vážně zraněny a dalších pět omdlelo.155 Komunální elity, které neměly s prodejem v obecní režii ani s frontami zkušenosti, hledaly nyní způsoby, jak frontám zabránit. Krátce po počátku prodeje padlo rozhodnutí, že při prodeji musí být
přítomni obecní strážníci.156 Účinnější než represe byly ovšem změny v mechanismu
distribuce, které komunální elity opakovaně zaváděly.157 Opakovaně se snažily zabránit nákupům obyvatel dalších obcí pražské aglomerace v místních obchodech. Kupující tak museli zprvu předkládat pražské konskribní listy nebo jiné legitimace; později
byly přijímány pouze obcí vydané lístky. Obyvatelé Prahy byli také nuceni uskutečňovat čím dál více svých nákupů ve své čtvrti. V rámci čtvrtí pak byly jednotlivým obyvatelům podle domovních čísel přiřazeny dny, kdy mohli nakupovat. V některých případech byli kupující dokonce přiděleni ke konkrétnímu obchodníkovi. V posledním roce
války například po delším zdráhání pražská obec na příkaz místodržitelství takto upravila prodej chleba.158 Fronty se i přes tyto úpravy s rostoucím nedostatkem objevovaly stále znovu a ustavičně se prodlužovaly.
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Zpráva o činnosti […] měsíc srpen 1917, AV 2/9, 10. 9. 1917, s. 2
Doprovázely ji zároveň snahy o unifikaci potravin – vedle jednotných žemlí a jednotného chleba
byl postupně nařízen i výsek jednotného masa i zmíněná výroba jednotných uzenin.
Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 24.
AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Referát XVI, inv. č. 29, protokoly ze schůzí zásobovací
a přejímací komise, zápis z 27. 10. 1914; Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 24.
V podstatě stejných opatření využívaly komunální elity v celé pražské aglomeraci. Rychlost jejich
zavádění v jednotlivých obcích i v případě jednotlivých produktů se ovšem lišila.
Nová úprava prodeje chleba, AV 3/9, říjen 1918, s. 2.
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V posledních válečných letech stáli v těchto frontách i ti, kteří předtím mohli
nakupovat zboží ve zvláštních „středostavovských“ prodejnách. Komunální elity byly
v prvních válečných letech přesvědčeny, že bylo i za války možné mluvit o existenci
středních vrstev, které se výrazně odlišovaly kupní silou i životním stylem od dělníků. Snažily se vyjít takovým klientům vstříc a na trh dodávat zboží, odpovídající jejich
požadavkům. Vedle dražšího tuzemského zboží se jednalo především o potraviny,
nakupované v zahraničí. Ty byly prodávány v některých případech v prostorech, oddělených od prodejen levnějšího zboží. Například na počátku roku 1916 nakoupila
pražská obec větší množství holandských brambor, jež byly následně prodávány ve
zvláštních prodejnách za dvojnásobnou cenu než brambory české. Ve městě tak existovalo šest prodejen s holandskými bramborami pro zámožnější klientelu a dalších
12 prodejen s bramborami českými, dostupnými i chudším zákazníkům.159 Podobně obec ve vánočním čase zřizovala zvláštní prodejny obcí opatřených kaprů, jejichž
cena svědčila o tom, že měli putovat na středostavovské štědrovečerní tabule.160
Některé drahé výrobky byly prodávány v pražské tržnici. Příslušníkům středních vrstev tato organizace prodeje dávala možnost nakoupit kvalitnější produkty bez stigmatizujícího pobytu ve frontách. S rostoucím nedostatkem se ovšem v posledních
válečných letech, především po polovině roku 1916, prodej dražšího zboží stával čím
dál výjimečnějším a většina obyvatel, kteří nebyli s to si opatřit zboží nelegální cestou, musela najít cestu do „neodlišených“ obecních obchodů.
Komunální elity byly nejvýznamnějšími, avšak nikoliv jedinými aktéry, disponujícími příděly od ústředen. Vlastní zásobování měly některé státní instituce: v pražských
jatkách se nacházela prodejna vojenského konzumu a státní úředníci rovněž činili nákupy ve své síti prodejen. Do posledních let války mohli zároveň nakupovat i v obecních obchodech.161 V posledních dvou letech války se nadto státní správa pokoušela zásobovat zvláštním způsobem tovární dělníky, čímž se snažila nejprve protestům
předcházet a později oslabovat jejich sílu. Státní správa tak ustoupila na jaře 1917
dělníkům, kteří si vymohli přímé příděly potravin pro své konzumy.162 Příděly pro ně
měly být často větší než příděly obcím, což vyvolávalo nevoli komunálních elit.163
Zvýšením dávek nebo přednostním přídělem reagovala státní správa i na hladové
protesty, jež i z této perspektivy nepostrádaly jistou racionalitu. Existence těchto prodejen ale měnila jen málo na obecném trendu, který v přístupu k potravinám v legál159
160
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Aprovisace obce pražské za války a po válce, 73 an.
Ryby se prodávaly za 3,1 K za kg v roce 1915; 5,2 K v roce následujícím a za 7,1 K v roce 1917.
Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 82, 125 a 161.
Zpráva o činnosti […] za měsíc květen 1917, AV 2/6, 10. 6. 1917, s. 1.
Zpráva o činnosti ředitelství Aprovisačních ústavů král. hlav. města Prahy za měsíc prosinec 1917,
AV 3/1, leden 1918, s. 2.; Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 99.
Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 99.
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ním maloobchodním prodeji vládl: množství potravin v obchodech klesalo, a tím se
zároveň vyrovnávalo. Zároveň se však stále více otevírala propast mezi nedostatkem
v legální distribuci a draze zaplaceným dostatkem v distribuci nelegální.

Distribuce potravin prostřednictvím společných stravoven
Dalším kanálem distribuce zakoupených, nebo přidělených potravin, který během války komunální elity využívaly, byly veřejné stravovny, jež nacházely se ve všech
větších obcích v pražské aglomeraci. Nebyly přitom žádnou novinkou – představovaly řešení, s nímž získaly komunální elity zkušenosti v průběhu několika předválečných desetiletí, a které v průběhu války dále rozšiřovaly. Nejrozsáhlejší sítí veřejného stravování v aglomeraci disponovalo přitom město Praha, kde první stravovny
tohoto typu vznikly již v první polovině 70. let 19. století. Předcházel jim pokus dělnického spolku Oul, který otevřel svou první kuchyni v květnu 1869 a do svého zániku, způsobeného hospodářskou krizí po roce 1873, stihl rozšířit jejich počet na tři.164
Sociální dopady hospodářské krize, především potřeba stravování rostoucího počtu
hladovějících nezaměstnaných, daly impuls ke vzniku dobročinného Spolku lidových
kuchyní pro Prahu a předměstí v roce 1876.165 Již v roce svého vzniku spolek disponoval pěti kuchyněmi a dvěma polévkovými ústavy, k nimž dalšího roku připojil třetí. Do poloviny 80. let zřídil další kuchyně v Holešovicích, Libni, na Vinohradech a na
Vyšehradě.166 Přestože počet kuchyní následně s rostoucí životní úrovní dělníků opět
klesl, představovalo pět lidových kuchyní spolku, fungujících v Praze v době vyhlášení
války, základ obcí podporované sítě veřejných stravoven.167 Vydávat zlevněné a bezplatné obědy začaly již na počátku srpna 1914.168 Na rychle rostoucí počet nezaměstnaných po vyhlášení války komunální elity reagovaly rozšířením sítě stravoven o další kuchyni, umístěnou v nuceném výseku holešovických jatek s kapacitou 800 obědů
denně. Kuchyně, původně určená nezaměstnaným z této čtvrti a z Libně, byla otevřena 22. září.169
Dlouholeté zkušenosti, které s chodem tohoto typu stravoven komunální elity
získaly, byly pro jejich praktické fungování klíčové. Silně se podepsaly na složení jejich
164
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A. Robek – M. Moravcová – J. Šťastná, Stará dělnická Praha, s. 196 an.
Používám pozdější název; v době svého vzniku se organizace nazývala Spolek pro obecné kuchyně, polévkové a čajové ústavy v Praze a na předměstí. Tamtéž, s. 198 an.
Tamtéž, s. 198 an. Poněkud odlišné údaje obsahuje Oslava čtyřicetiletého trvání spolku lidových
kuchyní pro Prahu a předměstí, VOP 23/2, 28. 1. 1916, s. 29–30.
Oslava čtyřicetiletého trvání spolku lidových kuchyní pro Prahu a předměstí, VOP 23/2, 28. 1.
1916, s. 29–30.
Jiná opatření, VOP 21/13–14, 27. 8. 1914, s. 258.
Levné obědy, VOP 21/17, 1. 10. 1914, s. 312–313.
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jídelníčku. Jídelní lístek na první provozní týden kuchyně v jatkách sliboval jednou
týdně hovězí zavařenou polévku a guláš s brambory, jedenkrát hrachovou polévku
a zadělávané okruží a jednou praženou polévku a maso na majoránce s brambory.
Dvakrát týdně měli strávníci dostat hovězí polévku a kaši, jakož i polévku se sekanou
pečení.170 Jednoduché polévky, doprovázené různými druhy kaší, brambory a několikrát týdně i masem bychom přitom nalezli i v jídelníčku kuchyní Oulu nebo lidových kuchyní z počátku jejich existence.171 Jídelníček tak svědčil o vlivu předchozích zkušeností a dlouhé kontinuitě představ o vhodném pokrmu chudých. Následný
rostoucí nedostatek potravin skladbu jídelníčku lidových kuchyní172 vychýlil dále – jak
naznačují potraviny, přidělované obcí – ve prospěch obilných a luštěninových kaší.173
S rostoucí životní úrovní v průběhu modernizačního procesu kultura stravování dělnictva začala přebírat prvky kuchyně středních vrstev.174 Bezmasé pokrmy
jako hrachová kaše znamenaly pro dělníky citelný propad v kvalitě stravování ve
srovnání s předválečnými lety a vyvolávaly tedy zpočátku kritiku strávníků.175 Nicméně největší potenciální rozbuškou konfliktu v jídelnách byl fakt, že se u výdeje
obědů vedle nezaměstnaných a chudých mužů tlačili také jejich rodinní příslušníci,
včetně dětí. Právě ty představovaly nepřehlédnutelnou část vyzáblých strávníků
lidových kuchyní: v roce 1916 do jídelen zamířilo denně více než 1700 dětí, z nichž
přes 500 bylo v předškolním věku.176 V mezních situacích, jako je pohled na hladovějící vlastní potomky, se přitom matky mají tendenci chovat konfrontačně.
Nicméně komunální elity od počátku disponovaly zkušenostmi, jež jim umožňovaly
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Tamtéž, s. 313.
A. Robek – M. Moravcová – J. Šťastná, Stará dělnická Praha, s. 211–212.
Vzhledem k tomu, že měla odlišného zřizovatele než lidové kuchyně, nebyla kuchyně v jatkách
mezi ně samotnými aktéry často počítána. V následujícím textu ji vzhledem k značným podobnostem jejich organizace budu označovat za jednu z lidových kuchyní.
Naopak pokus komunálních elit z října 1914 vyžádat si od vojenské správy přebytečný a odpadní lůj a používat jej pro stravování chudých narazil na neochotu armády a byl pro mizivé množství takto získaného loje vzápětí ukončen. Stejně tak přestal být pro jídelny dostupný i lůj, který jim přenechávala holešovická jatka. Od konce roku 1916 jej musela Praha na příkaz Válečného svazu olejového a tukového průmyslu všechen odvádět továrně na výrobu válečného margarínu. Překážkou důslednější aplikace „racionalizačních“ principů v jídelnách se tak vedle tradičních
postupů paradoxně mohli stávat i oficiální proponenti „racionalizace“. AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Referát XVI, inv. č. 30, Protokoly ze schůzí zásobovací a přejímací komise, zápis
z 12. 2. 1915; tamtéž, inv. č. 29, Protokoly ze schůzí zásobovací a přejímací komise, zápisy z 2. 10.
1914, s. 5 a 6. 10. 1914; Aprovisace obce pražské za války a po válce, s. 110–111.
A. Robek – M. Moravcová – J. Šťastná, Stará dělnická Praha, s. 210.
Levné obědy pro nezaměstnané v Ústředních jatkách v Praze VII, Právo lidu, 27. 9. 1914, s. 5–6.
Levné obědy, VOP 21/17, 1. 10. 1914, s. 312–313, AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Referát XVI, inv. č. 29, protokoly ze schůzí zásobovací a přejímací komise, zápis z 2. 10. 1914, s. 5.
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možný vznik konfliktů v kuchyních omezovat. V lidových kuchyních v praxi fungovalo
jednodenní předplatné – právo na oběd zakládaly stravenky, jež na následující den
s přihlédnutím ke kapacitě kuchyně prodával nebo bezplatně vydával městský ústav
pro zprostředkování práce. Opatření omezovalo velikost front a dávalo čekajícím
velkou míru jistoty, že nebudou odcházet s prázdnou. Nadto velká většina strávníků opouštěla s obědem rychle kuchyni a odnášela si jej ve svých nádobách pryč, což
rovněž snižovalo možnost vzniku konfliktu. (Ti, kteří chtěli poobědvat na místě, si
museli přinést vlastní příbor).177 Vydávání obědů tak probíhalo klidněji než prodej
potravin v obecních obchodech.
Je nabíledni, že kuchyně, umístěná v odpudivých prostorách nuceného výseku
holešovických jatek, se nemohla ani vzdáleně přibližovat tehdejším středostavovským hygienickým standardům.178 Ovšem středostavovské ženy, jež nacházely seberealizaci v dobročinné činnosti v dalších lidových kuchyních, byly od pražských řezníků habituálně odlišné a kladly daleko větší důraz na dodržování hygieny v místě, kde
působily. Ani za válečných let tak nemusel zcela ztratit platnost postřeh Ignáta Herrmanna, podle nějž panovala v některých obecních jídelnách „vzorná čistota“.179
V desetiletí před válkou počet obědů, vydávaných lidovými jídelnami rok od roku
klesal. O rostoucí životní úrovni dělníků svědčilo, že ve srovnání s rokem 1906 servírovaly lidové kuchyně v roce 1913 jen asi poloviční počet obědů.180 Tento trend válka
zvrátila, přičemž o první nárůst strávníků se postaral nápor nezaměstnaných v průběhu prvních měsíců po jejím vyhlášení. Počet nezaměstnaných strávníků rostl až
do konce listopadu 1914, kdy jim za pracovní týden rozdělily kuchyně 24 000 obědů. Přestože po dosažení tohoto maxima začal počet nezaměstnaných strávníků postupně klesat,181 celkový počet vydávaných obědů v dalších letech války dále vzrostl. V roce 1916 uvařily lidové kuchyně 1,58 mil. porcí, což představovalo pětinásobek
produkce z roku 1913 (polévku a příkrm přitom statistika počítá jako dvě porce). Dalších 136 000 porcí připravila vedle toho v roce 1916 kuchyně v pražských jatkách, což

177

178
179
180

181

AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Presidium rady a magistrátu, 1914–1937, sign. 83,
inv. č. 2349, kart. č. 893, evidenční komise pro stravování chudých a nezaměstnaných v Praze. Statistika za dobu od 1. 1. do 31. 12. 1916.
R. Kučera, Život na příděl, s. 48–49.
I. Herrmann, Před padesáti lety. Drobné vzpomínky z minulosti, Díl 2., Praha 1939, s. 48–49.
V roce 1906 vykázaly kuchyně 565 322 vydaných porcí ročně a v roce 1913 jen 304 248 porcí. Oslava čtyřicetiletého trvání spolku lidových kuchyní pro Prahu a předměstí, VOP 23/2,
28. 1. 1916, s. 29–30.
Po zbytek války se počet obědů, vydávaných nezaměstnaným, držel na 5000 týdně. Vznik a činnost kuchyní komitétu pro stravování méně majetného obyvatelstva v létech 1916–1920, Praha
s. d., s. 3.
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ukazuje na její menší kapacitu a komplementární význam vzhledem ke starším lidovým kuchyním.182
Vysoké ceny potravin začaly však postupem doby omezovat přístup k jídlu i bohatším aktérům, než byli nezaměstnaní a chudí s rodinami. V reakci na to začaly
na počátku července 1916 komunální elity uvažovat o zřízení druhé sítě obecních
stravoven. Byly totiž přesvědčeny, že „drahota“ přinášela propad životní úrovně
středních vrstev a začala smazávat sociální hranice mezi nimi a dělníky. Bývalý magistrátní rada Brož upozorňoval komunální elity, že část středostavovských aktérů
se dokonce pod tlakem okolností odhodlala ke stigmatizující návštěvě lidových
kuchyní. Podle jeho názoru, s nímž se komunální elity ztotožnily, měla vzniknout oddělená druhá síť obecních stravoven, sloužící širokému okruhu středostavovských
aktérů, kteří sice trpěli nedostatkem, ale do lidových kuchyní se neuchylovali
„následkem studu“.183 Obecní věstník jmenoval jako cílové klienty zaměstnance
v živnostech, obchodech a úřadech, menší obchodníky a živnostníky.184 Projekt společného stravování vznikl tedy jako výraz snahy komunálních elit zpomalit pokles
životní úrovně středních vrstev a tím omezovat dopady války na sociální rozhraničení městské společnosti.
Přípravy probíhaly velmi rychle. V průběhu července byly zvoleny příslušné orgány, které ihned začaly sbírat přihlášky do nových kuchyní. Organizátory konfrontovaly s překvapivým zjištěním – nejvíce přihlášek do plánovaných středostavovských
kuchyní přišlo paradoxně z Libně. 185 Vysvětlení je nasnadě – komunální elity o zřízení kuchyní rozhodovaly v tísnivé době bezprostředně před žněmi a nouzi středních
vrstev prostě přecenily. Ani výsledky průzkumu však záměr komunálních elit nezměnily. Přestože byl zájem v dělnických čtvrtích výrazně vyšší než ve středu města, byla
první středostavovská jídelna otevřena 14. srpna v centru v hostinci U Vejvodů.186
Společné kuchyně se měly od lidových kuchyní lišit především svým důrazem na
182
183

184
185

186

Veřejné stravování v Praze, VOP 24/5, 9. 3. 1917, s. 58.
„Již nyní obecenstvo [strávníci, pozn. aut.] lidových kuchyní skládá se i z osob středních stavů, které dříve nebyly návštěvníky a jsou nuceny hledati tam stravování následkem drahoty. Jedná se
tedy o ostatní osoby, které následkem studu do kuchyní lidových se neuchylují. Je to široký okruh
lidí, že 4 lidové kuchyně [Brož mezi ně nepočítá kuchyni v obecních jatkách, pozn. aut.] by pro ně
nestačily.“ AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Referát XVI, inv. č. 30, protokoly ředitelství
Aprovisačních ústavů, zápis ze 4. 7. 1916.
Hromadné stravování obyvatelstva pražského, VOP 23, 1916, s. 251, 265 a 313.
Ze Starého Města a Josefova se přihlásilo 532 osob, z Nového Města 907, z Malé Strany a Hradčan 460 a z Vyšehradu 227. Poptávka na předměstí byla výrazně vyšší. Z Holešovic se přihlásilo
1091 a z Libně dokonce 1128 zájemců. Veřejné stravování v Praze, AV 1/3, 1. 12. 1916, s. 6.
Kuchyně byla určena pro Staré a Nové Město a Malou Stranu. Veřejné stravování v Praze, AV 1/3,
1. 12. 1916, s. 6.
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hygienu. Příkaz o zachovávání „co největší čistoty“, konvenující právě aktérům ze
středních vrstev, byl součástí „provozního řádu“, byl vyvěšen v jídelnách a tvořil i součást protokolárního závazku, který musela uzavřít vedoucí kuchařka. Na dodržování
hygienických pravidel v každé kuchyni dohlížel lékař, jmenovaný městským fyzikátem.187 Kuchyně slibovaly i kvalitnější a rozmanitější pokrmy. Dodržování stanoveného „provozního řádu“ měl garantovat mechanismus dohledu nad zaměstnanci jídelny.188 Tyto výhody byly ovšem vykoupené vyšší cenou obědů (zpočátku 70 hal.),
kterou bylo nadto nutné zaplatit na ústavu práce na týden předem. Středostavovští strávníci tak nemuseli stigmatizující pouť na ústav práce vykonávat tak často jako
strávníci lidových jídelen.
Nicméně středostavovské kuchyně se nerozvíjely přesně podle původních
představ komunálních elit. Počet strávníků byl vzhledem k dočasně se zlepšivší zásobovací situaci po žních ještě nižší, než naznačovaly podané přihlášky a pouze pozvolna se zvyšoval. Na první týden si stravenky předplatilo jen 453 osob. Teprve s rostoucím nedostatkem se na počátku listopadu počet strávníků vyšplhal na 1100.189
Počátečním představám komunálních elit neodpovídala ani sociální struktura klientely. Vedle zaměstnanců a drobných podnikatelů tvořili podstatnou část nepočetných strávníků nově otevřené kuchyně lépe placení dělníci obou pohlaví.190 Velká
část strávníků nadto možností připravené jídelny nevyužívala a odnášela si, stejně
jako strávníci lidových kuchyní, vydané pokrmy na pracoviště či domů.191 Koncept
středostavovského stravování se tak začal po své realizaci ihned v praxi rozpadat se
stejnou rychlostí, jako se přibližovala životní úroveň dělnictva a části středních vrstev.
Tato zkušenost vedla komunální elity k revizi původního konceptu jídelen. Když počet
strávníků U Vejvodů vzrostl, byla 19. října otevřena první „středostavovská kuchyně“
i na pražském předměstí. Se stravováním v místnostech kuchyně se zde již nepočítalo
– každý strávník byl povinen odnést si pokrmy ve svých nádobách domů. Případným
konfliktům ve frontách mělo předcházet nařízení, zabraňující vstupu dětí do 14 let do
jídelny, a to i v doprovodu rodičů.192 Nově zavedená pravidla, ale i umístění kuchyně
v holešovickém Lidovém domě svědčily o tom, že komunální elity na snahu oddělit
při stravování střední vrstvy od dělnictva v praxi již rezignovaly.
187
188
189
190

191
192

Vznik a činnost kuchyní komitétu, s. 7–9.
R. Kučera, Život na příděl, s. 50–51.
Vznik a činnost kuchyní komitétu, s. 17.
Ze statistiky za prvních 13 týdnů fungování kuchyní vyplývá, že dělníci (396) představovali asi čtvrtinu všech (asi 1600) konsumentů. Veřejné stravování v Praze, AV 1/3, 1. 12. 1916, s. 6.
Hromadné stravování obyvatelstva pražského, VOP 23, 1916, s. 251, 265 a 313.
Jídelna byla otevřena 18. 10. 1916. Komitét pro společné stravování v Praze, VOP 23/20, 26. 10.
1916, s. 313.
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Tabulka 1: Počet vydávaných porcí ve středostavovských kuchyních v lednu a červenci
1918 (1 oběd = polévka + příkrm, tedy 2 porce)
Jméno hostince

Vydané porce
v lednu 1918

Vydané porce
v červenci 1918

Index
leden=100)

U Vejvodů (Staré Město)

97 161

115 776

119

U Palmů (Nové Město)

82 211

120 995

147

V Besedě (Malá Strana)

66 972

85 964

128

Lidový dům (Holešovice)

108 657

125 577

116

U Deutschů (Libeň)

83 822

89 822

107

Celkem za měsíc

438 823

538 134

123

Pramen: Veřejné stravování obyvatelstva pražského v červnu a červenci, VOP 25/17,
12. 9. 1918, s. 254.
Drasticky se zhoršující zásobovací situace v první polovině roku 1917 dala
impuls k dalšímu rozšíření počtu středostavovských jídelen. Vznikly tak tři kuchyně – pro Libeň (5. března), pro Malou Stranu a Hradčany (9. dubna) a pro pražské
Nové Město (11. června). Na rozdíl od jídelen, otevřených v předchozím roce, narůstal počet jejich strávníků téměř raketově, a to i v pražském centru. Zatímco v druhé
polovině roku 1916 připravily kuchyně 158 000 polévek a 160 000 příkrmů, v roce následujícím dostoupil počet polévek 2,26 mil. a příkrmů 1,8 mil.193 Pod tímto
náporem se úroveň služeb středostavovských kuchyní stále více přibližovala standardu kuchyní lidových. Již v říjnu 1916 přestaly kuchyně vzhledem k nedostatku
potravin vyvařovat o nedělích.194 Zároveň přinesl nebývalý nárůst produkce, spojený se zhoršenou dostupností i kvalitou základních surovin, výrazné snížení kvality
i kvantity výsledných obědů.195 Z kuchyní si tak lidé nakonec v době největší nouze
odnášeli pouze polévku a sušenou zeleninu.196 Ze stejných důvodů nebylo možné
udržet ani počáteční hygienický standard. V kuchyních, nabízejících možnost konzumace pokrmů na místě, již nebylo možné dále zajišťovat hygienické umývání
takového množství příborů. Reakce správy kuchyní byla symptomatická – strávníci
si museli začít nosit příbor vlastní.197 Rostoucí nedostatek nadto zapříčinil nárůst
193
194
195
196
197

Vznik a činnost kuchyní komitétu, s. 19.
Komitét pro společné stravování v Praze, VOP 23/20, 26. 10. 1916, s. 313.
Vznik a činnost kuchyní komitétu, s. 12–16.
Tamtéž, s. 13–14.
Tamtéž, s. 12.
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konfliktního potenciálu při vydávání obědů, a tak i ve středostavovských jídelnách
začali asistovat uniformovaní „strážci pořádku“.198
Tabulka 2: Počet strávníků a vydaných porcí v lidových jídelnách na počátku března
1918 (1 oběd = polévka + příkrm, tedy 2 porce)
Kuchyně

Počet strávníků denně

Počet porcí denně

Staré Město

2745

3901

Malá Strana

2169

3761

Vyšehrad

436

872

Holešovice

733

1306

Libeň

1116

2116

Holešovická jatka

350

700

Celkem

7549

12656

Pramen: Pomocná výživa nemajetného obyvatelstva – Veřejné stravování, VOP 25/5,
7. 3. 1918, s. 74.
Maxima dosáhl nápor strávníků v druhé polovině července 1918, kdy do pěti
středostavovských kuchyní každý den našlo cestu téměř 10 000 lidí.199 Paradoxně
až v posledních dvou letech války, tedy v době, kdy středostavovské kuchyně již
nenabízely o mnoho více než kuchyně lidové, převládli jednoznačně ve frontách,
řadících se před jejich vchodem, původní adresáti kuchyní – příslušníci středních
vrstev. Komunální elity byly nyní pevně přesvědčeny o tom, že rostoucí nedostatek
i ceny ztížily přístup středostavovských aktérů k potravinám do té míry, že museli
– stejně jako dělníci – využívat obecních jídelen hromadně. Svědčil o tom rapidně
rostoucí počet vydaných porcí právě v „lepších“ čtvrtích ve středu města. Například
na Novém Městě v červenci 1918 vydala kuchyně o 40 000 porcí více než v lednu
(viz tabulku č. 1). Nápor vyhladovělých příslušníků „tříd obyvatelstva, které před
válkou náležely k tzv. třídám středním“,200 žádajících o stravenky do jídelen byl tak
silný, že nemalá část středostavovských zájemců musela být odmítána.
198

199
200

AHMP, Sbírka fotografií, Reachova sbírka, sign. X 3807, Válečná kuchyně v domě U Vejvodů
v Jilské ulici.
Vznik a činnost kuchyní komitétu, s. 15.
Veřejné stravování obyvatelstva pražského v červnu a červenci, VOP 25/17, 12. 9. 1918, s. 254.
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Také lidové kuchyně v roce 1918 obsloužily mimořádné množství strávníků. Na
počátku března si do nich pro nuzný oběd přišlo 7549 strávníků (viz tabulku č. 2).
Obecní kuchyně představovaly jednu z mála legálních cest, dostupných pro dělníky
i střední vrstvy, jak získat v posledních válečných letech maso. Lidové kuchyně stejně jako kuchyně středostavovské totiž k přípravě pokrmů používaly přidělované
potraviny v rámci vládou organizované nouzové akce.201 I je však zasáhl nedostatek
potravin, který je v měsících přede žněmi 1918 donutil podávat hlavní jídlo vedle
polévky pouze obden.202 Stejně jako středostavovské kuchyně narážely lidové kuchyně na meze své kapacity a plánovanému rozšíření jejich počtu stály v cestě nedostatečné příděly. I tak v 11 lidových a středostavovských jídelnách každý den
v poledne získala své snad jediné jídlo asi desetina obyvatel centrální Prahy.
Pražskou obcí organizovaná síť jídelen byla přitom sice největší, ale nikoliv jedinou organizací tohoto typu ve městě, kde působila i řada dobročinných stravoven, zaměřených na užším způsobem vymezenou klientelu. O stravování mládeže
se staraly již před válkou zvláštní výbory středostavovských žen.203 V průběhu válečných let podávaly polévky, krajíce chleba a horké nápoje několika tisícům dětí204 – na
počátku března 1918 rozdělily asi 7500 porcí denně. Vysokoškolským studentům
podávaly obědy český a německý spolek akademických menz. Své jídelny, v posledních letech války selhávající,205 provozovaly i továrny. Vedle toho působily v Praze
další, menší stravovny, provozované Klubem německých umělkyň (asi 300 osob denně), Židovským spolkem lidových kuchyní (asi 200 osob) a také zvláštní stravovny
pro státní úředníky a zřízence významných státních úřadů.206 Po svém vzniku začalo
ve městě otevírat stravovny i České srdce, zásobované dobře díky úzkým vazbám na
venkov a jeho politickou reprezentaci.207 Přístup k jídlu pražských dělníků a části příslušníků středních vrstev se ztížil do té míry, že zůstali v podstatě odkázáni na hubené obědy, které poskytovaly organizace veřejného stravování, jejichž zpočátku diferencovanou úroveň nedostatek potravin do velké míry nivelizoval.
Analogicky se vyvíjela situace po vyhlášení války i na pražských předměstích,
z nichž část disponovala lidovou jídelnou již mnoho let předtím, než válka propukla.208
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Pomocná výživa nemajetného obyvatelstva – Veřejné stravování, VOP 25/5, 7. 3. 1918, s. 73.
Tamtéž.
Komitét dam pro městské opatrovny a jesle a Komitét dam pro stravování chudé školní mládeže
v Praze.
Veřejné stravování v Praze, VOP 24/5, 9. 3. 1917, s. 58.
AHMP, f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 19. 7. 1918.
Disponovaly jimi finanční ředitelství, zemská správní komise, poštovní ředitelství a zemský soud.
Pomocná výživa nemajetného obyvatelstva – Veřejné stravování, VOP 25/5, 7. 3. 1918, s. 73.
V případě Košíř, Smíchova a Žižkova je přitom spravovala obec, v Karlíně a Vinohradech dobročinný spolek. K. Engliš, Chudinství v království Českém na počátku XX. století, (= Zprávy zemského
statistického úřadu království Českého, sv. 13), Praha 1908, s. 72 an.
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Další předměstí v průběhu války zřídila stravovnu novou. Komunální elity se snažily
v první řadě zajistit a podporovat stravování dětí, které bylo svěřeno buď obecním
jídelnám, nebo samostatnému dobročinnému spolku.209 Další prioritou byla příprava pokrmů pro chudé a nezaměstnané. Kuchyně, které jim nabízely levné pokrmy,
zahájily zpravidla svou činnost do počátku roku 1915. Část z nich byla otevřena bezprostředně po vyhlášení války, jako v případě Vršovic (3. srpna) či Karlína (10. srpna). Ve větším počtu případů o tomto kroku komunální elity rozhodly s blížící se
zimou a poté, co zjistily výsledky sčítání nezaměstnaných, což byl případ Smíchova
(1. listopadu), Žižkova (1. listopadu), Vinohrad (26. listopadu) nebo Nuslí (leden
1915).210 Menší chudé obce se k otevření kuchyní často neodhodlaly vůbec, jako
například Vysočany, které zřídily pouze stravování školních dětí polévkami.
Klíčovou roli v podpoře fungování veřejného stravování v pražských předměstích sehrál utrakvistický Spolek pro stravování chudých nezaměstnanců. Impuls
k jeho vzniku daly krátce po počátku války židovské organizace Bohemia a Praga,
klíčovou úlohu v něm ovšem hrály reprezentace pražských podnikatelů a komunální elity centrální Prahy.211 Spolek po svém ustavení vydal provolání „Občané pomozte hladovícím!“. Nezaměstnaným hrozil podle jeho autorů hlad, kterému bylo třeba
z humánních důvodů předejít. Název i obsah provolání ukazují, do jaké míry se spolek opíral o humanistický diskurz těla.212 Zpočátku chtěli aktéři, sdružení ve spolku,
zřídit vlastní síť stravoven, pokrývajících celou pražskou aglomeraci, nicméně již na
konci října tento záměr opustili a rozhodli se omezit svou činnost na méně nákladné
poskytování subvencí na provoz stravoven obcím.213 Zpočátku podporoval spolek
pouze nezaměstnané a jejich rodiny, s postupujícím hladem však začal finančně podporovat i stravování pro střední vrstvy.214
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Spolek pro vydržování kuchyně, VOP 21/86, 18. 11. 1914, s. 2.
AHMP, f. Archiv města Vršovice, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 3. 11. 1914;
Stravování chudých nezaměstnaných na Král. Vinohradech, Právo lidu, 24. 11. 1914, s. 7; tamtéž,
f. Archiv města Nusle, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 10. 6. 1915; tamtéž,
f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis 20. 12. 1916, 3. zpráva
o aprovisaci města Karlína za rok 1916; Ve schůzi městské rady v Žižkově, Volné slovo pražských
předměstí 21/79, 24. 10. 1914, s. 4.; Lidová kuchyně ve školní budově, Volné slovo pražských
předměstí 2/81, 30. 10. 1914, s. 2.
W. Schleissner, Die Humanität der Prager Logen im Dienste öffentlicher Interessen, in: Festschrift anlässich der 30-Jährigen Bestandes der Loge „Bohemia“ I. O. B. in Prag, Praha 1923,
s. 192–199.
„Tisícové ztratili následkem všeobecné hospodářské tísně svoji práci a výdělek, a další tisícové žijí
ve stálém nebezpečí, že stihne je osud podobný: Nouze a hlad! […] Zde pomoci musí, kdo pomoci
může!“ Péče o nezaměstnané: Bezplatné stravování, VOP 21/17, 1. 10. 1914, s. 311.
Komitét pro stravování nuzných nezaměstnanců, VOP, s. 282, 312, 313, 344, 368 a 420.
Tamtéž, s. 282, 311 a 343; Výživa a veřejné stravování, VOP, 1917, s. 170 a 312.
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V pražských předměstích nebylo zpravidla stravování dělnictva a středních
vrstev oddělené. Výjimku představovaly Královské Vinohrady. Komunální elity této
výrazně „měšťanské čtvrti“ byly stejně jako elity pražské přesvědčené, že je třeba
zajistit pro střední vrstvy zvláštní, vyšší standard stravování. Na rozdíl od nich však
měly silnější pochybnosti o kupní síle středních vrstev za války a záměr vybudovat
„dvoustupňovou“ organizaci jídelen realizovaly již v prvních měsících válečného
konfliktu. Chudí a nezaměstnaní dělníci se měli stravovat bezplatně, ale odděleně,
v jídelně U Vodárny, do níž si museli přinášet jídelní náčiní. Pro střední vrstvy pak byl
za drobný poplatek oběd k dispozici v Národním domě a v restauraci v Havlíčkových
sadech. Zakupování stravenek probíhalo ve dvou oddělených kancelářích. Rostoucí
nedostatek potravin rozdíly mezi jídelnami však v dalších letech války smazal.215 Středostavovská a dělnická předměstí Prahy, jejichž obyvatelstvo bylo méně zámožné
a tedy méně zásobené a jejichž komunální elity disponovaly s menším rozpočtem
a menším potenciálem při vyjednávání s úřady, narazila nakonec na nedostatek
potravin. Nedostatek potravin i v hromadném stravování se zde projevil dříve
než v centrální Praze, nicméně jeho efekt byl stejný. Ve středostavovském Karlíně
vydávala jídelna od poloviny října 1915 pouze polévku s chlebem.216 K podobnému
kroku přikročily v listopadu 1917 i „maloburžoazní“ Nusle.217
Pražské komunální elity často poukazovaly na rozsah veřejného stravování v případech, kdy chtěly ilustrovat své promluvy o hladu, bídě a nedostatku, zasahujících
dělníky a střední vrstvy. Na počátku roku 1918 odhadovaly, že se veřejného stravování ve Velké Praze účastní asi 72 000 lidí. Počítaly přitom, že v celých Čechách se
počet strávníků jídelen pohybuje nad hranicí půl milionu. V průmyslových krajích na
ně měla podle odhadů komunálních elit být odkázána asi třetina obyvatel.218 Takové množství lidí, využívajících tyto původně chudinské instituce, podporovalo tvrzení komunálních elit, že se obyvatelstvo rozpadá na dvě protikladné skupiny – zásobenou menšinu a hladovějící většinu.
I z příkladu veřejného stravování je patrné, že rostoucí nedostatek potravin v posledních letech války rozdíly mezi středostavovskými a lidovými jídelnami i mezi jednotlivými čtvrtěmi do velké míry smazal. Veřejné stravování bylo jednou z mála legálních cest, jak mohli dělníci a velká část středních vrstev získat přístup k potravinám,
Ti z nich, kteří měli to štěstí a podařilo se jim získat stravenku do těchto zařízení, ať
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Stravování chudých nezaměstnaných na Král. Vinohradech, Vinohradské noviny, 15/46, 5. 12.
1914, s. 3. Královské Vinohrady, VSČM 6/1–2, 1. 3. 1916, s. 19–24.
AHMP, f. Archiv města Karlín, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis 20. 12. 1916,
3. zpráva o aprovisaci města Karlína za rok 1916.
Tamtéž, f. Archiv města Nusle, Kniha protokolů městského zastupitelstva, zápis z 5. 11. 1917.
Veřejné stravování v Čechách, VOP 25/5, 7. 3. 1918, s. 70.
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už se jednalo o kuchyni „lidovou“ či „středostavovskou“, museli následně projít stejnou ponižující procedurou čekání na malou porci jídla, kterou si poté spěšným krokem, stejně jako další tisíce lidí, odnášeli na svá pracoviště, nebo do svých nevytopených domovů, aby se o několik soust mohli podělit se svými hladovějícími dětmi.

Závěr
Počátek velké války postavil pražské komunální elity před naléhavou otázku zásobování města potravinami. Komunální elity brzy pochopily, že na uspokojivé organizaci zásobování závisela do značné míry jejich legitimita nejen v očích jejich elektorátu, ale u všech obyvatel jejich obcí a také oprávněnost jejich působení v očích
státní správy a armády. K aktivitě je v tomto ohledu pobízely i mentální stereotypy
obav – až strachu – z rozšíření hladu a epidemie, jež po počátku války získaly na síle.
Komunální elity začaly o zásobování uvažovat bezprostředně po počátku války,
nicméně jejich debatám v té době dominovaly spíše problémy spjaté s nárůstem
nezaměstnanosti a zdravotní prevenci. O několik měsíců později se však zásobování stalo jednoznačnou prioritou. Jedním z klíčových témat, jemuž komunální elity věnovaly pozornost, byl vhodný způsob organizace zásobování. V prvních letech války se přitom stavěly za rozsáhlou intervenci veřejnoprávních aktérů – státu a obcí
– do ekonomiky. Viděly v ní efektivní způsob, jak předejít nedostatku potravin i jeho
znepokojujícím následkům. V reakci na rostoucí nouzi o potraviny a rozšiřující se hlad
komunální elity své názory na počátku roku 1917 výrazně revidovaly. Začaly vyjadřovat své hluboké pobouření nad dopady tohoto stavu na zdraví obyvatel města. Velkou část zodpovědnosti za stávající nedostatek přitom složily na bedra státní správy.
Zpočátku byly cílem kritiky komunálních elit především ústředny, v posledním roce
války dopadala již na celou státní správu. Komunální elity ztratily do velké míry důvěru ve stávající stát. Jejich kritika se však v posledním roce války nejen radikalizovala, ale také nacionalizovala. Jejím cílem ovšem nebylo mobilizovat aktéry k odporu
vůči vládní politice. Měla především přesvědčit obyvatele jejich měst, že za nedostatek nelze činit zdejší samosprávu odpovědnou. Přestože si komunální elity pražské
aglomerace uvědomovaly, že centralizace distribuce potravin a rostoucí nedostatek
jim svazovaly stále více ruce a perspektivně hrozily podkopáním jejich legitimity, byly
odhodlané i nadále pokračovat v organizaci selhávajícího zásobování, s nímž se ještě
stále pojila jistá sociální moc.
Při budování organizace zásobování se komunální elity opíraly o instituce a modely, existující již před počátkem války a uváděly do praxe své úvahy o vhodném
poměru veřejnoprávních aktérů a trhu. Vlastnictví potravin a rozhodovací moc nad
jejich rozdělením umožnila komunálním elitám rozšířit předválečnou sféru „komunálního socialismu“ i do oblasti zásobování. Na konci války tak obce provozovaly vlastní
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velkonákupní společnost, vlastní podniky (pekárny, uzenářství) a vlastní obchody. Komunální elity nebyly ovšem při organizaci zásobování ve městech jediným zainteresovaným aktérem; organizace zásobování tak byla výsledkem vyjednávání, dohod
a konfliktů. Paradoxně nejobtížněji hledaly pražské komunální elity společné slovo
s představiteli dalších obcí pražské aglomerace. Teprve nedostatek potravin v posledních dvou letech války a jeho následky je donutil k větší míře kooperativního jednání.
Z příkladu opatřování potravin i jejich distribuce pomocí obchodní sítě a sítě
veřejných stravoven je patrné, že nezáměrným důsledkem vládní zásobovací politiky
bylo smazání původních rozdílů v organizaci zásobování obcí: nedostatek do velké
míry vyrovnal různou úroveň zásobení jednotlivých částí pražské aglomerace, rozdíly
mezi různými obchody i mezi lidovými a středostavovskými kuchyněmi. Zatímco
v oblasti legálního zásobování působil nedostatek nivelizujícím způsobem, výrazně
prohloubil propast mezi selhávajícími legálními a finančně náročnými a riskantními
nelegálními způsoby zásobení. Tento vývoj vedl část aktérů – včetně dobře zásobených
komunálních elit – k tomu, aby sociální realitu vysvětlovali pomocí dichotomických
modelů sociální nerovnosti. Od toho se poté odvíjelo jejich praktické jednání.
Jak z projevů komunálních elit, tak z proměn jejich zásobovací politiky je patrné, že se tito aktéři dostávali pod stále se zvyšující se tlak okolností, na něž byli čím
dál méně schopni reagovat. Ocitali se tak v rostoucí míře spíše v postavení diváků,
jež je s dlouhodobým udržením elitní pozice neslučitelné. Nedostatek potravin a dalších životních potřeb a jeho následky vedly nakonec k jejich delegitimizaci; jmenování správního sboru hlavního města Prahy, provedené v Praze 13. listopadu, a komunální volby v roce 1919 na předměstích pak otevřely prostor pro elity alternativní.219
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J. Pešek – V. Ledvinka, Praha, s. 558.
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„Batohové hospodářství“: ženy a děti nastupují do vozu s pytli brambor (1917)
(Český svět, 12. 10. 1917)

Strávníci lidové kuchyně v Lazarské ulici (AHMP, Sbírka fotografií, sign. X 3355)
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„Středostavovská“ kuchyně v domě U Vejvodů v Jilské ulici (1917)
(AHMP, Sbírka fotografií, sign. X 3807 – výřez)

Fronta na mouku před
obecní prodejnou na
Královských Vinohradech
(AHMP, Sbírka fotografií,
sign. IX 3010)
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Food shortage during the first world war and the legitimacy of Prague‘s
urban elites
In the course of the Great War, the crucial commodities of food and coal became
increasingly scarce in the Habsburg Empire, especially in its cities. In the present
study, I focus on Prague and argue, on the basis of discourse analysis and an analysis
of the ensuing food politics, that the growing food shortages eventually undermined
the legitimacy of the local urban elites.
In the first years of the war, Prague’s urban elites vocally supported the
intervention of the state and of the city authorities in the economy, believing that the
state would support the cities’ efforts to prevent food shortages. From early 1917,
the urban elites were, however, becoming increasingly dissatisfied with the results
this strategy had yielded and began to present an increasingly radical critique of
state-organized rationing, which, as late as 1918, became wrapped up in increasingly
nationalistic language.
Almost immediately after the outbreak of the war, the urban elites attempted
to buy and distribute food among the city’s inhabitants. They were aware that
preventing hunger from spreading in the city was a way of maintaining their
legitimacy as well as order in the city. Their mentality, namely the traditional fear of
famine, also contributed to their increased activity. There were significant differences
in the availability and quality of food between the different quarters of the city, as
well as between the various classes of shops and canteens, which were the two main
channels of distribution the urban elites used. As the war continued, however, these
differences substantially diminished and were replaced by a growing decline in the
legal distribution of food, which eventually hit also the middle class consumers. The
awareness of a disparity between the plentiful supply of food available on the black
market and the ever-decreasing supply through legal channels radicalized the city’s
inhabitants. I argue that, in the last instance, this failure of the urban elites to prevent
food shortages brought about their delegitimization.
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Vznik, rozmach a útlum cukrovarnického průmyslu
Čapka, František – Slezák, Lubomír: Cukrovarnictví do roku 1938
a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko). Masarykova univerzita,
Brno 2011, 273 s. a 32 s. map a fotografií. ISBN 978-80-210-5717-3
Dvojice docentů z Masarykovy univerzity obohatila paletu monografií o našich průmyslových odvětvích o další titul, věnovaný cukrovarnictví od jeho vzniku do roku
1938. Regionální zaměření na Moravu a Slezsko je na řadě míst doplněno i o poznatky z Čech a Slovenska. Text je z chronologického hlediska rozdělen na dvě části – na
vývoj do roku 1918 a v meziválečném období, přičemž první část má i dílčí mezník
v roce 1873. Kniha obsahuje také německé résumé, bohatý seznam pramenů, statistik a literatury, jmenný a místní rejstřík a ukončena je sedmi přílohami a 32 fotografiemi podnikatelů, cukrovarů, mapami rozšíření osevů cukrovky v českých zemích
v letech 1872 a 1925 a vyobrazeními akcií.
Oba autoři navazují na své dřívější práce o cukrovarnictví a agrárním hnutí,
takže knihu je možno pokládat za syntézu jejich dlouhodobých výzkumů. Cukrovarnictví se těšilo vzhledem k významnému zastoupení ve struktuře českého průmyslu,
rozmanitosti vlastnických forem a soupeření mezi německým a českým kapitálem
značné pozornosti mnoha badatelů. Vedle četných monografií o jednotlivých podnicích vznikaly i souhrnnější práce, např. již před první světovou válkou od K. C. Neumanna a mezi válkami od V. Vilikovského. Z novějších autorů je možno jmenovat
O. Říhu, F. Dudka nebo V. Lacinu.
Výklad začíná popisem řepařských oblastí v českých zemích, ukazuje vliv pěstování cukrovky na místní zemědělství a zmiňuje se i o těžké práci při její kultivaci
a dopravě. Pionýrským obdobím rozvoje cukrovarnického průmyslu na Moravě se
stala 30. léta 19. století, označovaná autory za první fázi zakladatelského období.
Tehdy dominovaly šlechtické cukrovary, zatímco v další etapě 1842–1868 to byly
cukrovary kapitalistické (nešlechtické) a později až do první světové války cukrovary
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rolnické. Do roku 1872 se v zakladatelské činnosti projevovala až překvapivá rovnoměrnost, po níž následovala do konce tohoto desetiletí krizová mezera. Pak po krátkodobém oživení výstavby nových podniků nastal útlum a po roce 1886 do světové
války vznikly už jen čtyři cukrovary. Do roku 1918 bylo založeno na Moravě 85 podniků a ve Slezsku 14 podniků.
V období habsburské monarchie shromáždili autoři detailní podklady takřka
o všech moravskoslezských cukrovarech, z nichž je zřejmé, které dlouhodobě obstály a prosperovaly, zatímco jiné zápasily s existenčním ohrožením a nejednou měly
jepičí život. Chronickými problémy byla konkurence třtinového cukru, nedostatek
cukrovky a zpočátku i její nízká cukernatost, nerovné možnosti jednotlivých podniků
absorbovat strojovou techniku, dále výkyvy ve vládní celní, daňové a podpůrné politice a měnící se podmínky přístupu na zahraniční trhy. Nástup rolnických cukrovarů
a kapitálová náročnost cukrovarnického odvětví patrně také vysvětlují, proč od konce 19. století v cukrovarnictví nezdomácněla družstevní forma podnikání, jak tomu
bylo ve zpracování mléka, lihovarech, mlýnech, tírnách lnu apod. (v roce 1930 bylo
v ČSR zjištěno 272 družstev mlékárenských, 292 lihovarských, 62 družstevních mlýnů
aj.). Nápadná je podobnost cukrovarnictví s pivovarnictvím, kde se družstevnictví až
na nemnohé výjimky rovněž neuchytilo.1
Publikace osvětluje podrobně počátky a další vývoj kartelizace v cukrovarnickém
odvětví. Kartely zde vznikly mezi prvními z celého průmyslu (přispěl k tomu úzký
výrobní sortiment) a vyvíjely se od regionálních až ke kartelu rakousko-uherskému.
Byly to však nepevné dohody, přičemž kartelizaci provázely časté konflikty s řepaři,
vnitřní otřesy a reorganizace. Autoři zdařile rozebírají rozpory mezi řepaři a pozičně
silnějšími cukrovarníky až k postoji rodící se agrární strany k těmto sporům. První část
knihy je ukončena zhroucením cukerní produkce za první světové války.
Ve výkladu do roku 1914 není u vlastnických forem zodpovězena otázka, jaké
pracovní síly byly používány ve šlechtických cukrovarech a v dopravě řepy před
zrušením poddanství (objevovala se tam robota?) a kdo nastupoval na kampaně
v nově zakládaných rolnických cukrovarech. Lze předpokládat, že se od druhé poloviny 19. století sbližovala forma používání pracovních sil mezi tzv. kapitalistickými cukrovary, šlechtickými podniky přecházejícími ke kapitalistickému typu hospodaření a akcionovanými rolnickými cukrovary. Autoři se až na několik poznámek
nezabývají sociálními poměry trvalých i daleko početnějších sezónních zaměstnanců
a nekladli si úkol zkoumat a zobecnit technický pokrok, k němuž nemálo přispěly
i české vynálezy a inovace. Časový předěl od manufakturní výroby k převažující
strojové výrobě, tedy nástup průmyslové revoluce v cukrovarnickém odvětví, si však
čtenář může z textu odvodit.
1

Čs. statistika, Pramenné dílo, sv. 108, s. 4–21.
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Druhá z obou kapitol se zabývá nejprve odrazem poválečných reforem a vlastnických přeměn v cukrovarnickém odvětví. Ve srovnání s dosavadní literaturou je
přínosem zejména přehled cukrovarů podléhajících nostrifikaci akciových společností. Z jejich jmenovitého seznamu je zřejmé, že nostrifikace se vztahovala na většinu
cukrovarů – v Čechách na 87 a na Moravě a ve Slezsku na 41 závodů. Ze seznamu se
dozvídáme i to, kdo byl bezprostředně po 28. říjnu zahraničním vlastníkem cukrovarů
a jakou cestou se uskutečňoval prodej cukru. V praxi šlo o tři možnosti nebo jejich
kombinaci: přímý prodej jednotlivými cukrovary, realizace produkce vlastními, nejčastěji vídeňskými kancelářemi a prodej prostřednictvím vídeňských bank (specializovala se na to obchodní oddělení bank a tyto transakce přinášely bankám obvykle
vyšší zisk než přímé kapitálové účasti). Po nostrifikaci ovládly cukrovarnictví dvě skupiny domácího finančního kapitálu – Živnostenská banka a Moravská agrární a průmyslová banka, ale v dalších letech se na toto odvětví orientovaly i další banky.
Pozemková reforma vyvolala zpočátku u vlastníků cukrovarů podléhajících záborovému zákonu pocit nejistoty, ale pak je významněji nepostihla. Z 67 cukrovarů,
z toho 29 na Moravě a ve Slezsku, bylo ze záboru propuštěno 50 závodů, o dvou závodech nebylo do roku 1930 rozhodnuto a jen 15 závodů bylo „porolničeno“ cestou
dobrovolného odprodeje a převodem na akciové společnosti.
Odrazovým můstkem výkladu meziválečného vývoje je charakteristika cukrovarnictví bezprostředně po vzniku ČSR. Toto odvětví patřilo k těm, v nichž nový stát
zdědil mimořádný podíl kapacit – ze 184 cukrovarů v Rakousku-Uhersku zůstalo
v ČSR 163 závodů, z toho osm na Slovensku. K dědictví z válečných let patřilo i řízené (vázané) hospodářství ve výrobě a spotřebě cukru, jehož vrcholným orgánem se
stala od listopadu 1918 do roku 1921 Čs. cukerní komise, v níž početně převažovali
zástupci cukrovarníků, řepařů a spotřebitelů nad zástupci státu (to zajistilo silný vliv
agrární straně).
Po celé meziválečné období sledují autoři základní problémy cukrovarnictví:
vývoj výroby cukru a rozsah pěstování řepy, způsob zajišťování řepy pro potřeby
cukrovarů, spory mezi řepaři a cukrovarníky, aktivity agrární strany směřující k ovládnutí odvětví a omezení vlivu čs. strany lidové, četné projevy státního intervencionismu v cukrovarnictví, cenovou politiku cukerního kartelu, vnitrostátní spotřebu, měnící se vývozní podmínky, dumpingový export, teritoriální přesuny ve vývozu cukru
a zapojení ČSR do mezinárodních cukerních dohod včetně nepříznivých důsledků
„bruselské“ cukerní dohody z května 1931 pro ČSR.
Z údajů o výrobě cukru v ČSR, které jsou v knize publikovány, se v širších ekonomických souvislostech nabízejí tyto obecné závěry: předcházel-li počátku velké hospodářské krize v letech 1929–30 o rok dříve nástup agrární krize, pak krize v cukrovarnickém odvětví předznamenala agrární krizi již od roku 1926. Zatímco ve velké
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většině průmyslových odvětví byl vrcholný objem výroby dosažen v letech 1928–
1929 a rovněž export tehdy kulminoval, výroba cukru klesla proti nejvyšší úrovni
v kampani 1925/1926 o 30 % a vývoz v běžných cenách se snížil bezmála o 40 %. Domácí spotřeba cukru se sice do roku 1929 udržela na dosažené úrovni, ale i to byla
méně příznivá situace než u průmyslových výrobků. V zemědělské prvovýrobě si krize
vynutila redukci osevní plochy cukrovky o pětinu, takže producenti byli nuceni přecházet k extenzivnější výrobě pšenice nebo jiných plodin.
Sestupný trend gradoval v době velké hospodářské krize, kdy výroba cukru v průběhu dvou let (1930/1931 – 1932/1933) klesla v Evropě o polovinu a v ČSR o 45 %. Českoslovenští producenti řepy utrpěli velké ztráty pohybem cen, které se od roku 1927
do minimální úrovně v roce 1932 snížily z 18,50 na 10,75 Kč za metrický cent. Autoři
také připomínají nepoměr mezi prudkým poklesem cen cukru na světovém trhu
a udržováním vysokých, téměř předkrizových kartelových cen na vnitřním trhu.
Informace o poklesu spotřeby cukru na jednoho obyvatele ČSR na s. 154 jsou
nejasné a jde asi o tiskovou chybu. Podle oficiálních údajů SÚS se tato spotřeba snížila v letech 1929–1935 celostátně proti roku 1929 o 13 %, přičemž v úřední statistice byla asi započtena i spotřeba zvířat, jejichž krmení denaturovaným cukrem za
mimořádně nízkou nákupní cenu bylo za krize v agrárních kruzích propagováno (v novinách Venkov doporučoval docent Koukal: „Pro prasata je cukr výborným krmivem,
urychlujícím žír […]. Cukr žerou ráda a s chutí i v tom případě, že jsou syta.“).2
Celkový obraz o poměrech v cukrovarnictví doplňují dvě závěrečné subkapitoly.
První se zaměřuje na cukrovarnické podnikání na Hané a severní Moravě a objasňuje dosud málo známý osud koncernu J. Vacy, druhá subkapitola se zabývá historií
Stoupalova koncernu na jižní Moravě, který patřil k ekonomických sloupům agrární
strany. Jsou zde nastíněny i životopisy Jana Vacy a Viktora Stoupala. Vaca se po roce
1918 odklonil od předválečné podpory agrární strany, začal překotně budovat jako konkurenci ke Stoupalovu koncernu vlastní koncern moravských rolnických cukrovarů, ale jím realizovaný projekt nespočíval na potřebných materiálních základech,
provázely ho riskantní transakce, velikášství a diletantismus. V polovině 20. let se koncern zhroutil.
Stoupal se již nedlouho po 28. říjnu věnoval „porolničení“ jihomoravských cukrovarů. V knize jsou popsány transakce, jimiž koncern mohutněl a k roku 1938 je zde
i výčet cukrovarů, dvorů a dalších objektů, které do koncernu spadaly. K tomuto datu
autoři publikovali i počet pracovníků koncernových podniků v době kampaně i mimo
2

Údaje v knize doplňujeme tímto přibližným srovnáním: Při vývozu z přístavu v Ústí nad Labem se
cena 100 kg surového cukru snížila z průměrných 200 Kč v roce 1927 na 49 Kč v roce 1935, tedy
o více než 75 %, zatímco na vnitřním trhu došlo k poklesu ceny cukru (rafinovaného) zhruba o 10 %
(J. Kolářík, Příruční slovník politický a hospodářský, 8. sešit, Praha 1938, s. 229–230).
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ni, výši a rozložení držby akciového kapitálu (mezi dodavateli řepy bylo kolem 10 500
akcionářů) a z roku 1930 i konkrétní údaje o koncentraci akcií v rukou osmi předních funkcionářů koncernu, kteří vlastnili celkem 63 000 akcií a disponovali 2520
hlasy. Opomenuty nejsou ani rozmanité tajné převody peněz ve prospěch agrární
strany nebo jejích významných představitelů – „Za celé sledované období šlo o miliony. A bude velmi obtížné, ne-li nemožné, kompletně zrekonstruovat tento utajovaný koloběh peněz“ (s. 203–204). Je také poukázáno na to, jakou kontroverzní osobností Stoupal byl, zejména v 30. letech, kdy se přimkl k R. Beranovi, oponoval politice
Hradu a navazoval kontakty i se Sudetoněmeckou stranou. Počátkem roku 1939
Stoupalův koncern skupoval akcie židovských podnikatelů, což mu umožnilo získat
náhradu za cukrovary ztracené po německém záboru moravského pohraničí.
Technický vývoj v cukrovarnictví v meziválečném období autoři nezkoumají, jen
stručně uvádějí (s. 155–156) omezování investic a technickou stagnaci od poloviny
20. let, což zhoršovalo pozici odvětví ve srovnání s postupující modernizací v zahraničí. K tomu je možno doplnit, že pokrok se projevil i v ČSR např. v aplikaci trojnásobné saturace, tlakových odparek nebo nových typů polarimetrů. Prestiž ve světě
si získal a k rozvoji oboru i v mezinárodním měřítku přispěl Výzkumný ústav cukrovarnický v Praze s pobočkou v Brně, vybudovaný z iniciativy agrární strany v letech
1920–1923.
Stejně jako v první části se text nezabývá sociálními poměry dělníků a úředníků.
Aspoň stručné zmínky o této problematice mohly přispět k souhrnnějšímu pohledu
na vývoj cukrovarnického odvětví, na sociální politiku agrární strany a na sílící sociální polarizaci mezi zaměstnanci a cukrovarnickými podnikateli.
Posuneme-li se za časový horizont recenzované publikace, připojujeme na závěr
recenze několik údajů z pozdější doby. Po druhé světové válce překročila výroba rafinovaného cukru v Československu úroveň z roku 1937 (630 000 tun) poprvé v roce
1950 a pak od roku 1957 výroba trvale kolísala mezi zhruba 800 000 a milionem
tun. V roce 1989 to bylo 872 000 tun, z toho v českých zemích 684 000 tun. Později
zanikla velká většina cukrovarů, takže doprava cukrovky i finálních produktů výrobního procesu se vzhledem k rostoucí vzdálenosti zpracovatelských podniků citelně
prodražila. Do roku 2007 (po něm se výroba začala zotavovat) klesla výroba cukru
v ČR na 383 000 tun, tedy proti roku 1989 o 44 % níže.3
Při celkovém hodnocení monografie Františka Čapka a Lubomíra Slezáka je třeba
vyzvednout několik jejích rysů. Autoři čerpali poznatky nejen z bohaté odborné literatury, ale i z vlastního výzkumu. Text obohacuje hospodářské dějiny zejména v oblastech dějin podnikání, vlastnických forem, struktury zemědělské výroby a jejích
3

Údaje podle Historické statistické ročenky ČSSR, Praha 1985, s. 298, Statistické ročenky ČSFR 1990
a Statistické ročenky ČR 2012.
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regionálních specifik, vývoje cen, kartelizace a exportní expanze. Z politologického
aspektu doplňuje již známé poznatky o agrární straně jejími mnohostrannými aktivitami v jednom z důležitých potravinářských odvětví. K přednostem monografie patří přehledné uspořádání obsahu zkoumané problematiky, srozumitelnost výkladu,
vysoká stylistická úroveň, vhodný výběr statistických údajů a názorné přiblížení minulosti obrazovou přílohou. Kniha vyvolá jistě zájem odborníků, kteří na ni mohou badatelsky navázat, a vzhledem k tematické přitažlivosti a čtivosti si zaslouží pozornost
i širšího okruhu zájemců o hospodářské a politické dějiny.
Václav Průcha
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Interdisciplinární konference Valašsko – historie a kultura
17.–20. 9. 2013, Rožnov pod Radhoštěm
Ve dnech 17.–20. září 2013 se konala v Rožnově pod Radhoštěm konference pod
názvem Valašsko – historie a kultura. Tuto konferenci pořádaly společně Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ústav pro regionální studia FF OU
v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě. Aktivně se
konference účastnilo 52 přednášejících.
Po úvodních slovech organizátorů a zástupců samosprávných celků probíhalo
plenární zasedání. Zahájil jej Jiří Langer s příspěvkem Geneze metodiky historiků a etnografů, potřeby vědeckých výstupů na Valašsku v posledním půlstoletí. Věnoval se
v něm především vztahu mezi historiky a etnografy, možnostem a limitům interdisciplinární spolupráce. Miroslav Válka (Ústav evropské etnologie FF MU Brno) ve svém
referátu Valašsko a jeho lidová kultura v národopisné publicistice“ shrnul problematiku náhledu na Valachů a Valašsko od 15. století do současnosti. Jan Malura a Zdeněk Smolka (KCJ FF OU; Ústav pro regionální studia FF OU) se zaměřili ve svém referátu Literárněvědné myšlení o Valašsku – bilance a perspektivy (od nejstarších dob
do roku 1945) na souhrn a vytýčení perspektiv literárněvědného myšlení o Valašsku.
Odpolední blok Literární a filologické sekce otevřel referát Martina Tomáška (KCL FF
OU, Ústav pro regionální studia FF OU v Ostravě) Valašsko. Sémantika literární krajiny v české próze 19. a poč. 20. století. Představil v něm nejstarší valašské texty,
popisy Valašska, krajiny, hor, zdejších lidí, slavností atd. Příspěvky Jiřího Svobody,
Pavla Kotrly, Karla Komárka (Katedra bohemistiky FF UP), Ivy Málkové (KCL FF OU,
Ústav pro regionální studia FF OU) a Lukáše Průši (Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, p. o.) se poté věnovaly např. Bohumíru Četynovi, Janu Rousovi, Adolfu
Bognerovi, Františku Hrubínovi či Karlu Vysloužilovi a vlivu Valašska na jejich tvorbu.
První konferenční den zakončila Svatava Urbanová (KCL FF OU, Ústav pro regionální studia FF OU) referátem nazvaným Folklor a literatura, inspirace a filiace, v němž
rozebrala vztah folkloru a literatury.
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Historickou sekci zahájil referát Miloše Lukoviće (Balkanologický institut Srbské
akademie věd a umění) Valašské právo jako základ valašské kolonizace – komparace
s vlašským právem na Balkáně. V něm představil vývoj valašského práva na Balkáně od 15. století. Lenka Nováková (Ústav historických věd FPF SU) se ve svém
příspěvku zaměřila na rozšíření valašského způsobu obživy na hukvaldské panství
od druhé poloviny 17. století. Fenoménu papučářství a jeho rozšíření ve Valašských
Kloboukách se věnoval Miroslav Maňas (KHI FF OU). Soňa Medveďová (KHI FF OU)
představila vsetínskou továrnu bratří Bubelů na nožířské zboží. Další část druhého
bloku byla poté věnována tématům trampingu (Karel Altman), emigraci do Texasu
(Lukáš Perutka) a blok zakončil stručným přehledem historie ovocnářství na Valašsku Radoslav Vlk (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm).
Druhý den konference zahájila literární a filologickou sekci Irena Bogoczová (KCL
FF OU, Ústav pro regionální studia FF OU v Ostravě) referátem Zachování valašského
nářečí v literárních textech Jan Surého (příspěvek do studia jazyka regionálních
tvůrců), ve kterém se věnovala jazykové stránce sbírky vyprávění tohoto valašského
autora. Hana Goláňová (Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
Praha) a Lucie Jílková (Oddělení stylistiky a textové lingvistiky tamtéž) se ve svých
vystoupeních věnovaly především nářečí dané oblasti a jeho vztahu k obecné a spisovné češtině. Jazyku se věnovala také Anna Ramšáková (Jazykovědný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava), která ve svém referátu na téma Valasi
a ich jazyk představila mezinárodní projekt Celokarpatského a dialektologického
atlasu a výzkum podkarpatského území.
Jednání uměnovědné sekce zahájila Jana Koudelová (Oddělení historického výzkumu Slezského ústavu Slezského zemského muzea) příspěvkem ke vzniku a vývoji
pasek od 16. století a každodennosti tamního obyvatelstva. Ivana Martišková (Muzeum regionu Valašsko, p. o.) seznámila posluchače s historií Státní odborné školy
pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Rondokubismem, interiérovou tvorbou
a nábytkem ve vztahu k osobě Josefa Místeckého se zabývala Kamila Valoušková
(Muzeum regionu Valašsko, p. o.). Bigbítovou valašskou scénou se zabývali Monika
Horsáková (Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU) a Martin Pilař (KCL FF OU,
Ústav pro regionální studia FF OU v Ostravě). Romana Rosová (NPÚ, územní odborné
pracoviště v Ostravě) představila dílo arcibiskupského architekta Antona Kybasta,
který se nechal při stavbě kostela v Bílé inspirovat skandinávskými dřevěnými
kostely. Sekci ukončil referát Martina Strakoše (NPÚ, územní odborné pracoviště
v Ostravě) nazvaný Internacionální a regionální stránky architektonické kultury
Valašska ve 20. století, ve kterém se zaměřil na určité projevy architektonické kultury Valašska v prostředí moderní a postmoderní architektury.
Paralelně probíhající historickou sekci zahájily referáty z oblasti vojenství, které
přednesli Jan Al Saheb (CHSD FF OU; Muzeum Těšínska v Českém Těšíně) a Martin
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Krůl (Muzeum Těšínska v Českém Těšíně), kteří se zabývali nepravidelnými vojenskými útvary valašských bojovníků, a Daniel Drápela (Ústav evropské etnologie FF MU
Brno), věnující svůj příspěvek historii portášů. Sekci uzavřel Petr Odehnal se svým referátem Hospodaření poddaných na jižním Valašsku ve stínu nájezdů z Uher ve druhé
polovině 17. století, v němž se zabýval podmínkami, možnostmi a schopnostmi poddaných hospodařit ve ztížených ekonomických, hospodářských a politických podmínkách na neklidné hranici s Uhrami.
Na jednání historické sekce poté navázali etnografové. Jiří Langer představil
činnost Mezinárodní komise pro výzkum lidové kultury Karpat (MKKK). Barbora
Machová (Ústav evropské etnologie FF MU Brno) se ve svém referátu Valašsko
a jeho lid na přelomu 19. a 20. století očima venkovského učitele. Školní kroniky jako
etnologický pramen zaměřila na školní kroniky jako pramen k historii dané obce,
k výzkumu etnologickému a etnografickému a také jako sondu do života samotných
učitelů.
Kritický pohled na současné „lidové“ umění a „lidové“ umělce přednesl ve svém
referátu Václav Michalička (Muzeum Novojičínska, p. o.). Historii krojů na Valašsku
poté představila Lenka Drápalovová (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm). Ústní slovesnosti a odrazu kulturní, či státní hranice v kultuře všedního
dne lidí na hranici se Slovenskem se zabývala Jana Pospíšilová (Etnologický ústav AV
ČR, v. v. i., Brno).
Odpolední blok zahájil příspěvek Radka Bryola (Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm) Téměř zaniklá tradice hotovení součástí nábytku dělníky v podhůří Hostýnských vrchů, Eva Románková (Národní ústav lidové kultury, p. o.)
posluchače uvedla do světa nošení tradičního oděvu na Rožnovsku a Jana Tichá (Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm) se ve svém referátu pokusila identifikovat výroční zvyky v oblasti venkovské duchovní kultury v současném valašském
regionu. Sekci uzavřel příspěvek Barbory Valešové (Ústav evropské etnologie FF MU
Brno) k vzniku a vývoji poutního kostela ve Štípě.
Třetí den konference pokračoval sekcí Valašská krajina. Přemysl Mácha (Katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU) představil v příspěvku Místní a pomístní jména na Valašsku – kontinuity a změny svůj výzkum vývoje a znalosti místní
a pomístních jmen v okolí Velkých Karlovic a Karolinky. Helena Beránková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno) věnovala pozornost fotografickému obrazu Valašska
19. a 20. a jeho konstituování. Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do
roku 2006 zachytili Hana Skokanová a Marek Havlíček (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v. v. i., Brno) na základě studia starých
i nejnovějších topografických map zachycujících Valašsko. Eva Čermáková (Muzeum
regionu Valašsko, p. o.) představila výsledky archeologického výzkumu v lokalitě Pulčinských skal a Pavel Mašláň (Muzeum regionu Valašsko, p. o.) referátem Proměny
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valašské krajiny představil proměny krajiny na Valašsku, konkrétně na území kolem
Vsetína. Jeho vystoupení pak celý program konference uzavřelo. Každou sekci následovala diskuze, v níž se ukazovalo, že vybraná témata představují zajímavý
příspěvek o bádání o Valašsku. Vedle debat o valašské kolonizaci se plénum živě
zajímalo o vojenství, zvyky, každodennost, obsáhlou debatu vzbudila také témata
onomastická a toponymická, pozornost se soustředila i na oblast uměnovědní.
Konferenční vystoupení budou náplní kolektivní monografie, kterou organizátoři
plánují vydat v roce 2014.
David Mandát
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Mezinárodní interdisciplinární konference Fenomén hospodářské
krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století
18.–19. 10. 2013, Praha

Ve dnech 18. a 19. října 2013 se na půdě Vysoké školy ekonomické a v prostorách
Právnické fakulty Univerzity Karlovy konala mezinárodní interdisciplinární konference
nazvaná Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století, na jejíž organizaci se podílely Filozofická fakulta a Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě a Central Bohemia University, o. p. s. v Praze.
První konferenční den byl věnován hospodářské krizi z pohledu teorie a historiografie, druhý den probíhalo jednání ve dvou paralelních sekcích – ekonomické
a historické.
Jednání prvního dne setkání zahájil úvodním slovem Eduard Kubů (UK FF),
prorektor Vysoké školy ekonomické Jindřich Soukup a prorektor Univerzity Karlovy
Ivan Jakubec, kteří zdůraznili nutnost zkoumat hospodářské krize a především
problematiku hospodářského cyklu a ocenili snahu organizátorů interpretovat
tyto fenomény interdisciplinárně. První blok referátů zahájil Jan Vorlíček, který se
zamyslel nad vztahem ekonomických cyklů a strategického chování jednotlivců
ve společnosti a aplikoval teorii her na formulování klíčových strategických typů
chování v cyklické ekonomice. Jiří Šouša (UK FF) a Eduard Kubů (UK FF) sledovali
Hospodářskou krizi v českých zemích / Československu jako historiografický problém,
poukázali na proměnu teoretických přístupů ke studiu hospodářské krize v českém
prostředí u národohospodářů předválečné éry a historiků druhé poloviny 20. století. Jaroslav Krameš (VŠE) navázal na předchozí téma svým příspěvkem s názvem
Problém hospodářské krize v českém ekonomickém myšlení, věnoval se především
postupné diferenciaci pojetí krize u nejvýznamnějších českých ekonomů do roku
1948 a připomněl, že pojem hospodářská krize pochází právě od Albína Bráfa.
Českými Keynesovci a jejich porozumění hospodářské krizi se zabývala Ilona
Bažantová (UK PF). Přednesla proměny ekonomického myšlení a především odlišnosti
v koncepcích Aloise Rašína, Josefa Macka a Karla Engliše v otázce zlatého standardu
a významu československé peněžní politiky v období velké hospodářské krize.
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Vít Pošta (VŠE, MF ČR) následně představil v referátu Vnější okolí české ekonomiky
v období ropných šoků a Velké recese provázanost finančních trhů a ekonomických
ukazatelů a následně se zamyslel nad příčinami Velké recese. Jako jednu z hlavních
příčin krize roku 2008 označil nedůvěru na repo trzích.
V diskuzi k jednotlivým příspěvkům zazněla především otázka, do jaké míry lze
makroekonomické jevy vysvětlovat studiem mikroekonomického prostředí a význam
ekonometrie a ekonomické teorie pro posouzení reálného chování ekonomiky,
zhodnocena byla úloha zákonného opatření z roku 1929 a význam zlatého standardu v době hospodářské krize. Několikrát byla zdůrazněna nutnost jasněji definovat
pojmy, s nimiž při studiu hospodářské krize vědec pracuje.
Silně obsazena byla druhý den konference historická sekce. Její záběr byl velmi
široký a obsahoval jak témata analytická, tak i pokusy o zhodnocení ekonomického
vývoje v 19. a 20. století. První vystupující Jiří Dobrylovský (VŠE) se zabýval hospodářskou krizí let 1846–8. Ve svém příspěvku se pokusil formulovat ekonomické příčiny revolučního roku 1848 a zdůraznil tak především ekonomickou krizi anglické ekonomiky jako hlavního podnětu evropských revolucí. Velké depresi a vývoji peněžnictví
se věnoval Jan Hájek (HÚ AV ČR), který pojal velkou depresi v peněžnictví nikoliv jako
permanentní, ale jako etapovou a poukázal na přesun ve významu různých typů ústavů, přičemž výraznější změny nastaly v oblasti drobného peněžnictví.
Lukáš Fasora (FF MU) se zabýval především otázkou radikalizace generací. V referátu s názvem Nechte si svou organizaci, dejte nám chleba a brambory – Drahotní
krize jako základ ultralevicové revolty v Rakousku 1907–1914 poukázal na drahotní
krizi jako spouštěcí mechanismus a extenzivní prvek hluboké krize hodnot a dezorientace nižších vrstev obyvatelstva. Následnou radikalizaci dělnické mládeže interpretoval jako znak nezvládnuté mezigenerační komunikace a výměny.
Eduard Kubů (FF UK) a Jiří Šouša (FF UK) ve svém příspěvku Československo na
konferenci Společných národů o problematice hospodářské krize 1927 analyzovali
prostřednictvím analýzy diplomatického zastoupení Československa rozporuplnost
jednání této mezinárodní organizace a poukázali na její vágní postoj v zavádění případných restriktivních opatření za účelem stabilizace evropské ekonomiky.
Konkrétní ekonomické kroky ke stabilizaci a zachování dominantního postavení
českých podniků v jednotlivých odvětvích v období hospodářských krizí se poté zabývali mladí historikové Vojtěch Pojar (FF UK), který tento proces kartelizace a monopolizace sledoval na příkladu kartelizace pojišťovnictví na území Předlitavska, Bára
Šolleová (FF UK) analyzující Agrární krizi a státní intervencionismus meziválečné ČSR,
Adéla Jůnová Macková (FF UK) se soustředila na orientaci československého obchodu na blízký a střední Východ a na podíl exportovaných zbraní na celkovém vývozu Československa, zachycený úředními statistikami, Tomáš Gecko (FF UK) věnoval
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pozornost kartelizaci cementářského průmyslu jako výrazu snahy překonat hospodářskou krizi a obdobně postupovala také Kateřina Rozinková (FF UK) při studiu
kartelizace trhu piva v českých zemích. Jan Slavíček (FF UK) se naopak soustředil na
dynamiku vývoje spotřebního družstevnictví ve vazbě na vývoj hospodářského cyklu
po roce 1989. Poukázal především na význam tranzitivní ekonomiky ve struktuře
spotřebních družstev a nutnost zefektivnit činnost v souvislosti s celkovým nárůstem maloobchodu.
Další vystupující Jakub Rákosník (FF UK) položil plénu v příspěvku Československý
stát a problematika nezaměstnanosti v období světové hospodářské krize otázku,
do jaké míry byl pojem nezaměstnanosti v období první republiky konstruován, a jak
tedy přistupovat k prvorepublikovým statistikám.
Problematice krize v dopravním podnikání se věnoval Petr Popelka (FF OU), který
analyzoval ekonomický stav železničních společností v období 70. a 80. let 19. století, přičemž konstatoval, že nejvýraznější negativní dopady této krize se projevily
především u menších společností v ekonomicky nepříliš silných regionech.
V předposledním konferenčním bloku historické sekce zazněly referáty rozmanitého charakteru – Jitka Balcarová představila sudetoněmeckou pracovní službu
jako dítě a nástroj „mentální převýchovy“ Němců v Československu 30. let 20. století a poukázala především na formující se pojetí práce pro nacistický režim jako prestižního ocenění.
Další tři příspěvky – Ivana Jakubce (FF UK, VŠE), Jaroslava Jelínka (FF UK) a Martina
Minaříka (FF UK) – sledovaly hospodářskou krizi a její projevy v obchodních strategiích velkých podniků. Prvně jmenovaný studoval tuto aktivitu na příkladu špeditérské firmy Schenker, Jaroslav Jelínek rozebral konkurenční boj ČKD a Škodových
závodů a Martin Minařík ekonomickou strategii Smíchovského pivovaru, který se
pokusil čelit hospodářské krizi expanzí na nové trhy.
Konferenční jednání této sekce zakončil referát Miroslava Sabola (HÚ SAV ČR)
o problematice zásobování a jejích variacích v protektorátu Čechy a Morava a ve
Slovenském štátu.
V následující Sekci direktivně řízené ekonomiky, transformace, ekonomické současnosti jako první přednesl referát Christoph Boyer, který podrobně rozebral problematiku státního socialismu. Dotkl se i otázky životního prostředí, která v době krizí ustupuje do pozadí.
Drahomír Jančík v referátu Krize v systému centrálně plánované ekonomiky –
kolaps československé 3. pětiletky zdůraznil, že se jednalo o gradaci systémové krize
a období, v němž docházelo k umrtvování investic. Bilanční rovnováha byla uměle
vytvářena a výroba se přestala modernizovat.
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Referát Jiřího Buriánka vzbudil následně dlouhou diskuzi. Eduard Kubů vznesl
otázku, zda se v sociologických výzkumech na téma historické vědomí, pátrají výzkumníci i o příčinách jednotlivých výsledků, jelikož v referátu Moderní krize v sociologických výzkumech nebyla tato metodická poznámka dostatečně akcentována.
Zuzana Džbánková hovořila o tom, jak krizi vnímají podnikatelé a jaké jsou v podnikání hranice etiky. K různým formám družstevnictví v centrální Evropě se vyjádřil
Torsten Lorenz. Lenka Burgerová na několika případech ukázala zajímavé aspekty dopadu krize na podobu architektury. Ke komparaci obrazu hospodářské krize v oblasti
právních dějin přispěli referátem Jiří Šouša ml. a Tomáš Dočkal.
Zajímavým sociologickém příspěvkem se ukázal referát Moniky Palatkové Změny ve spotřebním chování obyvatel České republiky v turismu po roce 1989. Další příspěvky se týkaly dopadů nedávné finanční krize na státy střední Evropy a hlavně České republiky. Závěrečný referát patřil podle programu Jindřichovi Soukupovi. Už jeho
název – Krize na prahu 21. století – dal a dává další náměty k zamyšlení.
Michaela Závodná – Pavlína Nováčková
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