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Studie/Studies

švýcarské podnikání Baťova koncernu: studie k hospodářským a sociálním dějinám továrního města möhlin1
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček

The Baťa corporation’s business interests in Switzerland: A study of the economic and social history of the factory town Möhlin

This study explores the Baťa concern’s business interests in Switzerland. The first part of the
study analyzes the steps leading up to the establishment of Bata-Schuh AG and the economic
links between this company, the Baťa concern head office in Zlín, and other companies in
the footwear industry. The paper traces how Baťa established itself on the Swiss market in
the 1920s and 1930s, and analyzes its relations both with competitors and with the Swiss
government authorities. The second part of the study focuses on the company town of
Möhlin, assessing the importance of Bata-Schuh AG for the local job market and the gradual
construction of essential infrastructure for the factory and its employees.
Keywords: Baťa concern; Switzerland; Möhlin; Zlín; company towns; footwear industry; economic history; social history; 1929–1955(1990)
Contact: PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.; Katedra společenských věd, Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika, martin.jemelka@vsb.cz; PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.; Filosofický ústav Akademie věd ČR,
v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika, sevecek@flu.cas.cz

1

Tato studie vznikla v rámci řešení grantového projektu č. P410/10/1995 Tovární města Baťova
koncernu podporovaného Grantovou agenturou České republiky.
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Úvodem2
Zřejmě žádný region vedle mateřských českých zemí nesehrál v dějinách Baťova
koncernu ve 30. a 40. letech 20. století tak důležitou roli jako Švýcarská konfederace.3 Již 11. prosince 1929 byla v Curychu založena dceřiná společnost Bata-Schuh
AG, Zürich (Bata Schuh-Aktiengesellschaft Zürich/Möhlin, Lederschuh-Fabrik, Erste
Gummischuh-Fabrik der Schweiz; Société anonyme de chaussures Bata),4 se základním akciovým kapitálem 1 mil. Fr. Ve správní radě akciové společnosti zasedli
vedle předsedy Tomáše Bati curyšský právník Dr. Georg Wettstein5 a jeho partner
Dr. Charles Jucker (Winterthur),6 právní návladní s mezinárodním vlivem a zkušenostmi.7 V koncernových dějinách měli ve dvou následujících desetiletích sehrát
klíčovou roli zvláště v koordinaci koncernových aktivit za druhé světové války a v poválečném dědickém sporu Jana Antonína a Tomáše Jana Baťových, jehož se stalo
2

3
4

5

6

7

Tento text vznikl s podporou Imre Kertész Kolleg Jena Univerzity Friedricha Schillera v Jeně (SRN).
Dieser Text wurde mit Unterstützung von Imre-Kertész-Kolleg Jena, Friedrich-Schiller-Universität
Jena in Deutschland verfasst. This text was written with the support of Imre Kertész Kolleg Jena,
Friedrich Schiller University of Jena in Germany.
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, Geschichten aus der Schweiz, Baden 2012, s. 9.
B. Lehár, Dějiny Baťova koncernu (1894–1945), Praha 1960, s. 294. Bohumil Lehár datuje vznik
společnosti až rokem 1930, přičemž za sídlo společnosti Bata-Schuh AG označuje místo původního Curychu centrum tovární výroby Möhlin, kam ovšem bylo sídlo akciové společnosti přeneseno
až v roce 1935.
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 12, 14, 130, 136, 170: Dr. Georg Wettstein (* 18. 9. 1880
Winterthur – † 21. 1. 1945 Curych), vyhledávaný právník v oboru hospodářského práva a absolvent juristických stáží v Londýně, Florencii, Neapoli a Paříži, kde působil v advokátní kanceláři Fernanda Laborise, obhajujícího Alfreda Dreyfuse, založil vlastní advokátní praxi v Curychu v roce
1906. Kosmopolitní právní návladní s mezinárodními kontakty, především v Anglii a Norsku, které
ve Švýcarsku reprezentoval jako generální konzul, a spoluzakladatel švýcarského klubu rotariánů,
byl potomkem bankovního ředitele, jehož druhý syn Oscar, Georgův nevlastní bratr, neúspěšně
kandidoval do Spolkové rady, aby posléze zaujal pozici vlivného curyšského vládního rady. V roce
1934 byl Wettstein jmenován prezidentem Odborného komitétu pro cla a platební otázky v Basileji založené tzv. Evropské unie. Vedle četných aktivit advokátních a diplomatických byl Wettstein
činný i publikačně a zanechal po sobě několik pozoruhodných děl z oblasti národního hospodářství a mezinárodní politiky (Krieg und Frieden: eine Betrachtung zur Jahrhundertwende, 1914;
Die Neutralität der Aktiengesellschaft und das Clearing, 1936; Schweizergeschichte und Völkerzusammenschluss, 1936; Zahlen sprechen – eine statistische wirtschaftliche Studie, 1939). S Tomášem Baťou se Georg Wettstein setkal poprvé v březnu 1929 ve Svatém Mořici a v následujících
letech jej opakovaně potkával v Curychu a ve Zlíně.
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv Bern (SWA Basel), fond (f.) Erwerbsgesellschaft Handel
& Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 6, Neue Zürcher Zeitung 18. 12. 1929.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, Diplomwahlfacharbeit, Architekturabteilung ETH Zürich,
Zürich 1990, s. 192.
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spříseženstvo důležitým jevištěm (1947–1959).8 Švýcarsko se v únoru 1931 stalo
také domovem holdingové společnosti Leader AG, St. Moritz, která měla chránit
zájmy Baťova impéria v politicky a hospodářsky nejistých 30. letech, koordinovat
finanční operace zahraničních koncernových společností včetně vzájemných úvěrů
a znesnadňovat orientaci v kapitálových transferech Baťova koncernu a jeho zahraničních společností.9 Ve Švýcarsku sbíral první zahraniční zkušenosti v marketingu
a managementu i firemní dědic Tomáš Jan Baťa,10 jehož otce zastihla tragická
smrt 12. července 1932 v ranních hodinách v letadle nad Otrokovicemi cestou
do švýcarského Möhlinu.11 Právě ve Švýcarsku přežily bojkot baťovského zboží
a protibaťovská kampaň 30. let (až na etapu druhé světové války, kdy v evropských
zemích pod kontrolou nacistického Německa utichly v podmínkách válečného hospodářství) až do druhé poloviny 40. let. A nelze nepřipomenout, že v poslední třetině 20. století zapustil koncern i rodina Baťových ve Švýcarsku hluboké kořeny,
8

9
10

11

SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 1315, Neue
Zürcher Zeitung 29. 4. 1959; Nro. 3559, Neue Zürcher Zeitung 4. 12. 1957.
B. Lehár, Dějiny Baťova koncernu, s. 140.
Schweizerisches Bundesarchiv Bern (BAR Bern), Justizabteilung 1935, Sign. E4110A#1000/
1820#42*, Bata Schuh AG, vertreten durch Dr. Georg Wettstein, Zürich, gegen einen Entscheid des
Volkswirtschaftsdepartements vom 27. 12. 1934 betr. Schliessung einer Lederschuhwerkstätte,
Verband schweizerischer Schuhindustrieller an den Bundesrat und Bundespräsident 3. 5. 1935,
s. 8; T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 18, 22, 130, 141, 143; Týž, Putting Möhlin on
the Map. The Swiss Baťa Town as an Integral Part of the Company’s National Image, in: O. Ševeček – M. Jemelka (eds.), Company Towns of the Baťa Concern, Stuttgart 2013, s. 129–145,
zde s. 138–139; E. Erdély, Thomas Bata. Ein Schuster erobert die Welt, Bonn 2004, s. 137; M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 195: „Die Firma Bata hat von jeher der in der Schweiz errichteten Fabrikation eine grosse Bedeutung beigemessen, was übrigens schon aus dem Umstande
hervorgeht, dass der Sohn des Firma-Gründers in die Leitung der schweizerischen Unternehmung
berufen wurde,“ uvedl trefně ve své stížnosti 3. 5. 1935 na adresu Baťova koncernu a zakladatelova syna Tomáše Jana Bati Svaz švýcarských průmyslníků obuvi. Již v roce 1931 bylo rozhodnuto,
že Tomáš Jan Baťa převezme řízení vzorového podniku s přibližně 300 zaměstnanci. Po studiích
v Anglii a Švýcarsku započal šestnáctiletý Baťa své švýcarské angažmá ve švýcarské sekci zlínského
koncernového exportního oddělení (1931), odkud byl v červnu 1932 se strojním zařízením vyslán
k jeho instalaci a zprovoznění möhlinského závodu. Otcova smrt jej zastihla právě v Möhlinu (údajně při stěhování strojního zařízení), odkud byl ihned povolán zpět do ČSR. Ve Švýcarsku pobýval
opět v letech 1933–1934 v pozici vedoucího firemní prodejny v curyšské Nádražní ulici, častěji pak
od roku 1946, kdy uzavřel sňatek s dcerou Dr. Georga Wettsteina Sonjou Ingrid (* 1927). Již před
sňatkem býval Baťa junior pravidelným hostem v rodině Wettsteinových, v níž zaujal i zběhlostí ve
švýcarské němčině, jíž se naučil během pobytu v Möhlinu a Curychu. Ve Švýcarsku sbíral zkušenosti i Thomas George Bata (* 1948 Curych), od května 1973 vedoucí švýcarské baťovské prodejní
sítě, od října 1974 do května 1975 výrobní ředitel Bata-Schuh AG Möhlin.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 1326, Neue
Zürcher Zeitung 14. 7. 1932.
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které ze švýcarského Lausanne učinily hlavní sídlo Bata Shoe Organization a současně
centrálu společnosti Bata Europe, jež je jednou ze tří regionálních obchodních jednotek (meaningful business unit) této dodnes globálně působící organizace.12
V Československu, ale i na území dnešního Chorvatska, Polska nebo Slovenska
koncern Baťa ve 30. a 40. letech podnikal v širokém spektru aktivit obuvnickým
průmyslem počínaje a lesním hospodářstvím či těžbou nerostného bohatství konče.
Ve Švýcarsku výrobní aktivity oficiálně omezil na výrobu, malo- a velkoobchod koženého a gumového zboží všeho druhu, především obuvi, částí obuvi a předmětů
jakkoliv souvisejících s obuvnictvím. Mimoto bylo předmětem činnosti firmy BataSchuh AG provozování prodejních filiálek s opravnami obuvi a pedikérskými službami, s jejichž budováním bylo započato v roce 1929. Základní akciový kapitál 1 mil. Fr
v 1 000 akciích na majitele v nominální hodnotě 1 000 Fr (od roku 1940 1,3 mil. Fr)
měl sloužit i podílnictví ve společnostech podobného typu s identickými podnikatelskými aktivitami. Statutárními orgány akciové společnosti byly každoroční valná
hromada, až pětičlenná správní rada a funkce revizora účtů. Přinejmenším dvacetina
čistého ročního zisku měla být poukazována ve prospěch rezervního fondu.13
Zatímco obuvnická výroba, prodej a servisní služby byly oficiálními předměty
činnosti Bata-Schuh AG, rozšířenými valnou hromadou 25. listopadu 1932 o výrobu
a prodej papírového kartonu, černých trubek, podlahových krytin, gumových hraček a zboží, plynu, téru, amoniakové vody, lepidel, vápna, cihel a surového dřeva,14
majetkové poměry druhé švýcarské baťovské výrobní společnosti Argo AG, produkující od roku 1936 punčochové zboží, měly být před švýcarskou veřejností utajeny.15 Ještě v roce 1932 si zlínské koncernové vedení povzdechlo, že „punčochy
nutno vzhledem k dovozním opatřením nakupovati v zemi“, o čtyři roky později je
již vyrábělo anonymně, nebo pod skrytou identitou ve vlastní režii. Příslušnost Argo
AG k Baťovu koncernu vedle zlínských archiválií16 prozrazují i vzpomínky bývalých
čelných zaměstnanců Bata-Schuh AG.17
Švýcarsko bylo vedle výrobních společností Bata-Schuh AG a Argo AG domovem dalších koncernových subjektů, z nichž nejstarším a zřejmě nejvýznamnějším
12

13

14

15
16
17

Baťa. Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5a [cit. 2015-02-13]; Bata Shoes. Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Bata_Shoes [cit. 2015-02-13]; Baťova světová organizace.
Dostupné na http://www.bata.cz/o-nas/spolecnost-bata/bata-ve-svete.html [cit. 2015-02-13].
Státní okresní archiv (SOkA) Zlín, fond Baťa (f. Baťa), XXVII/3, kart. č. 1894, inv. č. 3, Statuten der
Bata-Schuh-Aktiengesellschaft in Möhlin (Société anonyme de chaussures Bata), s. 1–7.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 553, Nationalzeitung 26. 11. 1932.
10 Jahre Strumpffabrik Argo AG., 1936–1946, Möhlin 1946.
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, kart. č. 1835, inv. č. 70, fol. 43.
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 112, 173.
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byla holdingová společnost Leader AG, St. Moritz, která vznikla v roce 1931 v rámci
reorganizace zahraničních koncernových aktivit. Tomáš Baťa – v únoru 1931, kdy
společnost vznikla, výhradní vlastník veškerého kapitálu firmy Baťa Zlín a většinový
akcionář jejích zahraničních společností – považoval neutrální Švýcarsko za ideální
zemi pro ochranu rostoucích kapitálových zájmů Baťova koncernu v zahraničí. Leader
AG měla sloužit ke krytí majoritních podílů Tomáše Bati v zahraničních koncernových
společnostech v době neutuchající protibaťovské kampaně, koordinaci finančních
operací zahraničních společností a stabilizaci jejich finančních poměrů formou
vzájemných úvěrů a vývozu československého kapitálu firmy Baťa. Zlatá rezerva a základní akciový kapitál ve výši 2 mil. Fr ve 2 000 akcií v nominální hodnotě 1 000 Fr,
převedený v amerických dolarech z kont baťovských společností v Egyptě a v Holandsku, měly být kapitálovým východiskem společnosti, jejíž akcionáři Dr. Georg
Wettstein a Dr. Charles Jucker formálně upsali kmenový kapitál společnosti formou
dluhu krypto-věřiteli Tomáši Baťovi s přednostním právem odkupu akcií. Již při založení převzala Leader AG majoritní akciové podíly všech zahraničních baťovských
společností s výjimkou koncernové společnosti v holandském Bestu a podobně tomu bylo i v případě nově zakládaných zahraničních koncernových subjektů. Tomáš
Baťa si v obou případech ponechal v zahraničních dceřiných společnostech jen minoritní akciový podíl, většinu akcií držela společnost Leader AG, jejímž byl Tomáš Baťa
rovněž majoritním akcionářem.18
Druhým nevýrobním subjektem Baťova koncernu se švýcarským domicilem byla
nadace B. S. F. Stiftung, St. Moritz, založená v Curychu 24. října 1940 Dr. Georgem
Wettsteinem z titulu evropského ředitele společnosti Westhold Corporation New
York, sdružující zámořské baťovské společnosti. Základní jmění 2 mil. Fr vložila do
nadace B. S. F. právě holdingová společnost Westhold Corporation New York, a to za
účelem správy a investic nadačního jmění a příjmů do podpory obecně prospěšné
výroby a prodeje levné lidové obuvi. Nadace měla dále usilovat o podporu výzkumu
a zlepšování situace továrního dělnictva. Jak však naznačuje její univerzalistický program, první složení nadační rady (Dr. Georg Wettstein a Dr. Hans Berger) a závazek
převést v případě ukončení činnosti veškeré jmění Westhold Corporation New York,
nebo členům rodiny Baťovy, vlastním cílem subjektu byl na prvním místě transfer
a depozice koncernového kapitálu v neutrálním Švýcarsku (Nadace již při založení
disponovala podíly v hodnotě 1,1 mil. RM a 975 000 zl. v německé koncernové
společnosti OTA a polském podniku v Chełmeku). Potvrzuje to ostatně rozsáhlé šetření švýcarských úřadů z roku 1948, vycházející z expertizy společnosti Price,
Waterhouse & Co. ze 17. října 1945, i poválečné úsilí Nadace o odškodnění za znárodněné společnosti Baťova koncernu v zemích sovětské sféry vlivu.19
18
19

T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 20; B. Lehár, Dějiny Baťova koncernu, s. 140–141.
BAR Bern, f. B. S. F. Stiftung, E2001-07#1970/348#29*.
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Nejmladším nevýrobním subjektem Baťova koncernu v zemi helvétského kříže byla obchodní společnost Kotva-Export-Import-A.-G., Zürich, zapsaná do obchodního
rejstříku kantonu Curych v pátek 11. července 1941 za účelem obchodní činnosti
všeho druhu, a to včetně exportu a importu, zprostředkování, zastoupení, komisního
prodeje, skladování a transportu vlastního i cizího zboží. Trojice curyšských návladních a zakladatelů společnosti Dr. Wettstein, Jucker a Berger si akciový kapitál ve výši
50 000 Fr v 500 akciích na majitele v nominální hodnotě 100 Fr rozdělila v poměru
299 (Wettstein) : 200 (Jucker) : 1 (Berger) s předkupním právem Wettsteinovým.
Statutárně byl posílen význam rezervního fondu, ostatní zisk obchodní společnosti
měl být rozdělován podle rozhodnutí valné hromady. Obchodním ředitelem společnosti s povinností ve čtrnáctidenních intervalech konzultovat chod společnosti s ředitelem Bata-Schuh AG Josefem Šimšou, byl jmenován Švýcar Walter Mumenthaler,
jemuž bylo zapovězeno nakupovat skladové zboží a který mohl větší zakázky realizovat jen se souhlasem správní rady.20 I obchodní společnost Kotva tak měla primárně
sloužit finančnímu transferu v rámci koncernu, například formou zprostředkování
a realizace nákupu zlínských strojů firmy Baťa švýcarskými výrobními koncernovými
společnostmi a dalšími firmami.21
Baťovské produkty vstoupily na švýcarský trh v roce 1926 uprostřed periody kontinuálního poválečného ekonomického růstu (1922–1929), měřeno hodnotami
hrubého národního produktu, rostoucího rychleji ve Švýcarsku než v západní Evropě
a Skandinávii. Hospodářská deprese 30. let započala a vyvrcholila ve Švýcarsku
opožděně až v letech 1931 a 1936 a přes pomalejší růst HDP nedosáhla ve 30. letech při značném poklesu exportu extrémních hodnot sousedních států – pouze
pětiprocentní nezaměstnaností, jíž se země bránila přísným omezením zahraničních
pracovních povolení, bylo Švýcarsko západoevropskou výjimkou.22 Hospodářská
krize postihla především exportní odvětví švýcarského průmyslu včetně vývozu
luxusní obuvi (naopak nejrychleji se zotavovalo švýcarské zemědělství). Obranná
politika celních bariér však svými kořeny sahala hluboko do 20. let, když v desetiletí
20

21

22

SOkA Zlín, f. Baťa, XXVII/3, kart. č. 1894, inv. č. 3, Statuten der Kotva-Export-Import-A.-G. Zürich,
Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Kotva-Export-Import-A.-G. Zürich, Notarrielles Protokoll über die konstituirende Generalversammlung der Kotva-Export-Import-A.-G. in Zürich (11. 6. 1941), Protokoll der ersten Verwaltungsratsitzung der
Kotva-Export-Import-A.-G., Zürich abgehalten am 17. Juli 1941 im Bureau der Gesellschaft, nachmittags 5 Uhr.
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVII/3, kart. č. 1894, inv. č. 3, Zlín 19. 6. 1941; tamtéž, f. Svit, I/2, inv. č. 813, fol.
3: Obchodní společnost Kotva dlužila na sklonku roku 1938 za dodané pletací stroje 120 000 Fr.
M. Müller – U. Woitek, Wohlstand, Wachstum und Konjunktur, in: P. Halbeisen – M. Müller –
B. Veyrassat (Hg.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Basel 2012, s. 91–222,
zde s. 134, 138–142.
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1925–1935 z důvodů protekcionistických a fiskálních vzrostla dovozní cla více než
dvojnásobně, na textilní a konfekční zboží z 3,6 na 7,7 %. Cla rostla převážně
v důsledku deflace, výjimkou však byl import levného zboží včetně baťovské
obuvi, jemuž se národní ekonomika bránila zvláštními dovozními cly.23 Většina
švýcarských ochranářských celních opatření postihovala především ekonomiku
Německa, nejvýznamnějšího švýcarského hospodářského partnera předválečné
a meziválečné éry, včetně průmyslu obuvi.24 Ohrožovala ovšem i import obuvi značky Baťa, v podstatě jediného československého produktu, který si mezi světovými
válkami ve větším měřítku prorazil cestu na švýcarský trh.25 Ve Švýcarsku to tak na
samém sklonku 20. let byla více než počínající hospodářská krize první mohutná
protibaťovská kampaň (1929), která vedení firmy Baťa přiměla k rozhodnutí
expandovat i na švýcarský trh formou výstavby dceřiného závodu. Firma Baťa tak
byla v první polovině 30. let jedním z mála zahraničních investorů, kteří v letech
hlubokého propadu zahraničních investic (1931–1932, růst opět od roku 1936)26
a v době apriorního odporu švýcarských firem vůči zahraničnímu kapitálu vstoupili
do švýcarské ekonomiky přímými, i když omezenými investicemi, a neukládali jen
kapitál ve švýcarských bankách.27
Cestu baťovskému kapitálu do švýcarské ekonomiky usnadňovala absence legislativních bariér proti zakládání dceřiných společností zahraničních firem,28 obvyklých v jiných evropských státech. Firma Baťa se připojila k nemnoha zahraničním
společnostem (ve 20. letech americký koncern IBM a holandská firma Philips se
sítí prodejních a servisních filiálek), které začaly ve Švýcarsku podnikat přes odpor
místních podnikatelských subjektů a svazů hlavně v segmentu služeb a distribuce
zboží. Zahraniční investoři, kteří by ve Švýcarsku přes importní restrikce investovali
do výstavby průmyslových závodů, zůstali ojedinělí a vedle československé firmy
Baťa k nim patřil snad jen severoamerický koncern General Motors, počátkem
23
24
25

26
27
28

SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 40–41.
P. Zahner, Die Leder- und Schuhversorgung der Schweiz von 1914–1920, Zürich 1920.
M. Müller, Die Schweiz in der internationalen Arbeitsteilung, in: P. Halbeisen – M. Müller –
B. Veyrassat (Hg.), Wirtschaftsgeschichte, s. 369–370; SOkA Zlín, f. Baťa, II/8, kart. č. 451,
inv. č. 451, Die Wirtschaft 26. 9. 1936: Jak konstatoval autor novinového článku Co se ví ve Švýcarsku o Československu (Was weisst man in der Schweiz von der Tschechoslowakei?), Baťova domovina byla pro Švýcary až na západočeské lázeňské destinace, mizerné železniční spojení a silniční
komunikace, spisovatele Františka Langera a firmu Škoda terra incognita. Všudypřítomným byl ve
švýcarském mediálním prostoru jen Baťův koncern.
M. Müller – U. Woitek, Wohlstand, Wachstum und Konjunktur, s. 150–151.
SOkA Zlín, f. Baťa, II/6, kart. č. 1288, inv. č. 214, s. 35.
G. Jones, Globalization, in: G. Jones – J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History,
Oxford 2008, s. 141–168, zde s. 155.
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30. let paralelně s dceřinou společností koncernu Baťa budující v Bielu (kanton Bern)
montážní závod, uzavřený až v 70. letech 20. století po zrušení posledních celních
bariér.29 Hlavními oponenty zahraničních investorů byli domácí výrobci, kteří se přes
nadšení regionálních politiků z vytváření nových pracovních míst zahraničními firmami obávali nevítané konkurence, hlavně v oblasti technologického transferu.
V boji proti vstupu zahraničního kapitálu do již bez toho silně internacionalizované švýcarské ekonomiky, charakterizované stabilitou finančních poměrů s relativně nízkými kapitálovými náklady, využívali domácí aktéři od konce 20. do sklonku
40. let mediálních útoků a akcionářského práva, upírajícího zahraničním subjektům
hlasovací právo ve švýcarských dozorčích radách.30 Vinkulace akcií na jméno a kontrola národnostního složení dozorčích rad a vedení podniků v boji proti zahraničnímu kapitálu však jako nástroje švýcarského ekonomicko-nacionálního protekcionismu
(Alpenfestung) baťovské aktivity a investice nehrozily ani po revizi akciového práva
v roce 1936.31 Švýcarské výrobní aktivity Baťova impéria totiž byly svěřeny do
rukou švýcarské dceřiné společnosti se švýcarskými občany ve vedení dozorčí rady.
Koncern současně vynakládal od počátku 30. let značné mediální úsilí, aby švýcarské konzumenty a konkurenci přesvědčil o domácím původu baťovských výrobků
z Möhlinu.
Právě porýnskému Möhlinu, ležícímu přibližně 20 km vzdušnou čarou od Basileje,
byla nakonec dána přednost před obcí St. Margerethen (St. Gallen)32 a porýnskými
lázněmi Rheinfelden v kantonu Aargau a patrně jinými zvažovanými lokalitami,
přestože sociální složení möhlinských obyvatel nekorespondovalo zcela s firemními
představami o ideálních sociogeografických souřadnicích budoucího továrního města.
Möhlin sice disponoval kvalitním silničním a železničním spojením na trase Basilej –
Curych, ležel nedaleko švýcarsko-německé státní hranice na Rýnu a rovinatý terén
přímo vybízel k zavedení firemní letecké dopravy, chudá obec a její bezprostřední
okolí v regionu se silnou vystěhovaleckou tradicí v 19. století (Alžírsko, Austrálie,
Brazílie, USA) však nebyly bez tradice průmyslové výroby. Pionýrem industrializace
byla v Möhlinu solivarna Riburg (1848) s lázeňským zázemím s kapacitou až 160
hostů, k níž v roce 1889 přibyla nejprve továrna hedvábných nití a v roce 1898
elektrárna Rheinfelden, nahrazená v roce 1931 největší evropskou nízkotlakou vodní
elektrárnou. V roce 1932 byla v Rheinfelden otevřena továrna na viskózu.33
29

30
31

32
33
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O bielský závod koncernu General Motors se v roce 1939 zajímaly i Baťovy závody: viz SOkA Zlín,
f. Baťa, XV, poř. č. 546, inv. č. 8.
M. Müller, Die Schweiz in der internationalen Arbeitsteilung, s. 435–439.
T. David – A. Mach, Corporate Governance, in: P. Halbeisen – M. Müller – B. Veyrassat, (Hg.),
Wirtschaftsgeschichte, s. 832–872, zde s. 842–852.
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 19.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 189.
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Naděje lodní dopravy a spojení Möhlinu kanálem s Rýnem pro transport uhlí
a surové gumy sice vzaly po zprovoznění vodní elektrárny v Riburgu-Schwörstadtu
(1931) za své a zřejmě i v souvislosti s leteckou tragédií Tomáše Bati zakázal Konfederální letecký úřad i firemní letecké spojení se Zlínem, uzavření několika továren
v regionu na samém počátku 30. let a rostoucí nezaměstnanost v Möhlinu se
dvěma zkrachovalými fabrikami (140 z 2 860 Möhlinských bylo v roce 1931 bez trvalého zaměstnání, v celé zemi se pak během roku 1931 nezaměstnanost zdvojnásobila)34 přitáhly malou švýcarskou obec do náruče československého obuvnického
impéria. Podle möhlinského historiografa Karla Schiba (1898–1984)35 si v duchu
baťovské legendistiky rovinaté pozemky v Möhlinu vybral sám Tomáš Baťa, který
prostřednictvím krypto-společnosti nazvané Industriewerke Möhlin AG zakoupil
81 parcel o rozloze 24 ha za cenu ani ne 240 000 Fr (role zprostředkovatele byla
podle tisku svěřena nechvalně známému makléři Dietikonovi, potrestanému následně pro obchodní aktivity bez platné licence pokutou 1 000 Fr)36. Tisk sice
varoval před hlukem a znečištěním vyhledávané lázeňské destinace Rheinfelden novým obuvnickým závodem, na urychlené zakoupení pozemků a zahájení výstavby
alespoň jedné tovární budovy však naléhala jak obec Möhlin, tak návladní Jucker,
podle nějž neměla společnost Bata-Schuh AG otálet se stanovením výrobního plánu
v závislosti na aktuálním vývoji celní politiky. Na konci roku 1930 zahájila společnost
Bata-Schuh AG hledání vhodných pozemků, 14. září 1931 uzavřela smlouvu s obcí
Möhlin o postavení továrny a posledního dne roku 1931 samosprávě předložila
první ze série projektů továrního areálu s pěti budovami pro přibližně 300 zaměstnanců.37 Správním centrem švýcarských aktivit Baťova koncernu byl až do poloviny 30. let pouze Curych, vystřídaný Möhlinem, kam bylo v roce 1935 přeneseno
sídlo akciové společnosti Bata-Schuh AG.38 Ani povýšení Möhlinu na centrum
švýcarských výrobních i správních baťovských aktivit však nevedlo ke statutárnímu
vzestupu obce a dnes přibližně čtyřtisícový Möhlin zůstal po celé 20. století obcí
prvního stupně, politickou obcí (Politische Gemeinde, Einwohnergemeinde).39
34
35

36
37

38

39

M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 194.
K osobnosti Schibově, autorovi monografie Geschichte des Dorfes Möhlin (1959), blíže T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 103–113.
SOkA Zlín, f. Baťa, II/8, kart. č. 449, inv. č. 449, Volkszeitung 24. 6. 1932.
T. Ehrenbold, Putting Möhlin on the Map, s. 130–132; M. Widmer, Die Architektur der Bata-Kolonie in Möhlin, in: Die Bata-Kolonie in Möhlin. Eine Ausstelung im Architekturmuseum in Basel vom
3. Oktober 1992 bis 22. November 1992, Architekturmuseum Basel, Basel 1992, s. 11–25, zde
s. 11; Týž, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 192–193, 214.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 266, Der Bund
11. 6. 1936; Nro. 267, Nationalzeitung 13. 6. 1936; Nro. 1013, Neue Zürcher Zeitung 12. 6. 1936;
T. Ehrenbold,  Putting Möhlin on the Map, s. 134–136.
Gemeinde Möhlin. Dostupné na http://www.moehlin.ch/ [cit. 2015-02-13]; Möhlin. Dostupné
na http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6hlin [cit. 2015-02-13].
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Ekonomický vývoj a výstavba závodu
Výstavba závodu v kontextu vývoje produkce a odbytu
Ve snaze vylepšit obchodní bilanci a omezit import, a tak zajistit domácímu průmyslu
alespoň odbyt na vnitřním trhu, zavedla švýcarská vláda v roce 1931 u hlavních položek importované obuvi pronikavé celní úpravy, zřejmě pod tlakem domácích obuvnických svazů. Dosud jediná celní kategorie 195 (obuv všeho druhu) byla podle
hmotnosti nově rozdělena hned na čtyři podkategorie (kožená obuv nad 1 200 g,
kožená obuv o hmotnosti 600–1 200 g, kožená obuv do 600 g a dětská obuv), u nichž
byla až na dětskou obuv na prohibitivní úroveň zvýšena cla. Na všechny kategorie
obuvi byl stanoven autonomní celní kontingent, který v případě ČSR obnášel 190 000
párů kožené a dětské obuvi kategorie 195a–d. Celní taxa vzrostla z 60 na 200 Fr za
100 kg importované obuvi. Opakovaně upravované celní sazby a kontingentace importu byly primárně namířeny proti německé konkurenci a první plody přinesly ve
druhém pololetí roku 1932, kdy švýcarské obuvnické továrny s filiálními prodejnami
zakládaly rychle nové, podniky distribuující velkoobchodem přecházely k detailnímu prodeji. Ačkoliv byla ochranářská opatření švýcarské vlády, která se přidala na
stranu evropských exekutiv intervenujících v době počínající hospodářské krize proti volnému obchodu, určena především německé konkurenci, dotkla se přirozeně
i československého importu, realizovatelného buď v rámci autonomních prohibitivních cel, nebo snížených celních sazeb v rámci kontingentu. Soustavně tak byl komplikován dovoz baťovských výrobků, jejichž hlavními konkurenty na švýcarském trhu
byly produkty obuvnických firem Bally, Hirt, Hug, Kürth a LöW.40
V těchto makroekonomických souvislostech se v říjnu 1931 v tisku objevila
zpráva o projektu obuvnické továrny Baťa v Möhlinu v kantonu Aargau (Neue Zürcher
Zeitung 6. října 1931),41 k němuž bylo vydáno stavební povolení 25. února 1932
(zamýšlena byla výstavba továrního areálu se dvěma až třemi přízemními halami,
čtyřpodlažní standardizovanou výrobní budovou, třemi svobodárnami a 20 čtyřdomky).42 Na sklonku března 1932 byla v Möhlinu ohlášena návštěva koncernového
šéfa Tomáše Bati a v dubnu položen základní kámen během slavnosti, při níž byl

40

41
42

SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 43–44: Firmy Bally, Hug, LöW a Halder vyráběly
v roce 1932 4 000, 3 000, 2 000 a 2 000 párů obuvi denně. Společnost Bally disponovala 20 prodejnami a přibližně 30 výhradními prodejci, Hug 4 prodejnami a 10 výhradními prodejci, firma
Kürth 8 prodejnami a LöW 30 prodejnami a 50 výhradními prodejci. Zatímco LöW prosperovala
průměrně a společnosti Hug a Kürth dobře, firmě Bally se v uvedeném roce podle interních materiálů společnosti Baťa příliš nedařilo.
T. Ehrenbold, Putting Möhlin on the Map, s. 129–130.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 194.
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přítomným rozdáván jeden pár baťovské obuvi.43 Ve stejnou dobu konkurenční
podnik Bally hrozil v případě povolení výstavby továrny gumové obuvi Baťa pro
přibližně 800 zaměstnanců zrušením výrobní filiálky se 180 zaměstnanci v obci
Frick (kanton Aarau).44 Ještě počátkem května 1932 se na möhlinském břehu Rýna rozkládaly jen louky, jak se o dva roky později holedbal architekt koncernového
stavebního oddělení a möhlinský stavbyvedoucí Franz Georg Fackenberg (vlastním
jménem František Juraj Fackenberg, 1904–1972, baťovský architekt slovenského
původu).45 Bezprostředně po vydání opakovaně urgovaného povolení pobytu zlínským inspektorům byly 10. května 1932 zahájeny výkopové práce první přízemní
halové budovy se třemi odděleními (80 x 18 m),46 dokončené pod dohledem Tomáše Jana Bati přes deštivé počasí s často přerušovanými stavebními pracemi za
pouhé dva měsíce. Ocelový skelet, vyplněný přiznaným cihlovým zdivem a velkými
jednodílnými okny, byl zastřešen lehkou střešní konstrukcí, jejíž statické vlastnosti
a všeobecná tendence firmy budovat s co nejnižšími stavebními náklady dělaly starosti dozorujícím stavebně-policejním orgánům. Stavební dozor kantonu Aargau
vzhledem k obvyklým klimatickým poměrům a množství sněhu v zimních měsících
pochyboval o dostatečné statické dispozici střešní konstrukce, a proto požadoval
předložení stavební dokumentace a následnou kontrolu stavby statikem.
Nejstarší přízemní tovární objekt s mladší externí kotelnou vybavenou dieselovým motorem byl po dvou měsících dokončen 10. července 1932, dva dny před
leteckým neštěstím Tomáše Bati, který směřoval do Möhlinu k slavnostnímu otevření první výrobní haly.47 Již koncem června 1932 přijely do Möhlinu dva velké nákladní automobily s vlečným zařízením, aby dopravily první zlínské stroje gumové
obuvi.48 V srpnu 1932 započal v möhlinské obecní tělocvičně nábor místních pracovních sil (plánováno 60 % mužů a 40 % žen) a ještě téhož měsíce (18. srpna 1932)
byla v Möhlinu pod dohledem 20 zlínských instruktorů s ročním povolením pobytu
43
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T. Ehrenbold, Putting Möhlin on the Map, s. 130–132.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 195, Nationalzeitung 28. 4. 1932.
Anzeiger für das Möhlin- und untere Rheintal č. 44, 1. 6. 1934, Etwas über die Entstehung und
Entwicklung der Bata-Fabrik in Möhlin.
V českém překladu Widmerovy stati Die Architektur der Bata-Kolonie in Möhlin (M. Widmer, Baťova kolonie v Möhlinu, in: Zlínsko od minulosti k současnosti: sborník Státního okresního archivu
ve Zlíně 19, 2002, s. 115–134) se mylně důsledně hovoří o jedno- a třípatrových továrních budovách místo přízemních a třípodlažních továrních objektech.
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 43;  T. Ehrenbold, Putting Möhlin on the Map,
s. 130–132.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 1263, Neue
Zürcher Zeitung 5. 7. 1932.
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zahájena výroba první baťovské obuvi švýcarské provenience, denně přibližně
1 200 párů (říjen 1932).49 Zatímco 11. listopadu 1932 přijelo do Zlína prvních sedm
švýcarských chlapců určených k zaučení v Baťových závodech, aby následně převzali
pozice středního managementu,50 do čela möhlinského závodu byl postaven první
výrobní ředitel, Čech Josef Mansfeld,51 v létě 1934 kvůli přesunu do britského závodu v East Tilbury vystřídaný mladým Josefem Šimšou.52 Ačkoliv jsou počáteční
výrobní problémy möhlinského koncernového závodu obvykle připisovány jen na
vrub konkurence53 a oponentů z řad socialistického a komunistického organizovaného dělnictva, koncernové vedení si bylo vědomo i interního původu řady průvodních potíží rané výroby. Podle výroční zprávy exportu za rok 1932 byly hlavními
překážkami vedle kontingentace zlínského importu nedostatečná kvalita a kvantita
möhlinských výrobků (vyráběno bylo koncem roku 1932 6 000 párů obuvi týdně
místo předpokládaných 15 000 párů), absence odborně školeného personálu
a nevyspělá služba v prodejnách, správkárnách a ortopedických centrech. Nástroji
zvýšení efektivnosti švýcarského podnikání Baťova koncernu měly být v roce 1933
zlepšení kvality produkovaných výrobků, rozšíření výroby, zdokonalení poskytovaných služeb, vyškolení dostatečného počtu personálu filiálních prodejen a snížení
nákladů na pronájem nebytových prostor.54
Během zimy 1932/1933 byla postavena kotelna s dieselovým motorem, v roce
1933 pak v továrním areálu vyrostla druhá přízemní halová budova výroby gumové

49

50
51
52

53
54

T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 22; M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 194, 195,
214.
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 22; M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 29.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 199–201.
SOkA Zlín, f. Baťa, II, kart. č. 1093, inv. č. 54, 50. Šimša Josef 10. 3. 1901, vedoucí společnosti Möhlin Švýcarsko; T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 22, 33–34, 136, 171; M. Widmer, Die
Bata Kolonie in Möhlin, s. 28, 208, 233: Josef Šimša (* 10. 3. 1901 Klobouky u Brna – † 1994),
od 16 let zaměstnanec firmy Baťa a absolvent firemního kurzu vedoucích zahraničních filiálek,
pocházel z rodiny obchodníka noži, jehlami a drobným zbožím. Ačkoliv po celý život hovořil průměrnou němčinou, byl jako blízký důvěrník Jana Antonína Bati předurčen k vysokým postům
v Německu nebo Švýcarsku, kam byl v roce 1934 údajně vyslán pro nezájem ostatních baťovských manažerů jako nejmladší účastník pravidelných zlínských ředitelských konferencí. Zaměstnanci spíše obávaný milovník luxusních automobilů a haute couture od svého nástupu do vedení
společnosti důsledně akcentoval švýcarský charakter möhlinského baťovského podnikání, ať již
v oblasti marketingu, nebo architektury, čemuž mělo napomoci angažování předních švýcarských
architektů, vizuálních umělců nebo významného lokálního historiografa Schiba. V čele švýcarské
koncernové továrny stál Josef Šimša do roku 1966.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 203.
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 44.
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obuvi, k jejíž západní čelní stěně byla přistavěna i vulkanizační kotelna, zatímco jižně
od objektu byla postavena malá skladovací hala s administrativními místnostmi.55
Třetí a menší přízemní hala byla postavena na přelomu let 1933/1934, takže
v červnu 1934 byl tovární areál tvořen halou výroby kožené obuvi, jednopodlažní
gumárnou a přízemním skladem.56 V červnu 1934 firma v době rostoucí poptávky
zprovoznila šestou dílnu 434 dámské kožené obuvi, údajně kvůli nezájmu konkurenčních firem o spolupráci a nutnosti zásobit se výhradně vlastními výrobky (G. Wettstein), a pokračovala ve výstavbě první tříetážové tovární budovy na základě stavebního povolení z 25. února 1932. Úřady o zprovoznění dílny firma neprozřetelně
informovala až 1. listopadu 1934 a Oddělení národního hospodářství na sklonku roku
1934 odpovědělo nařízením uzavřít již zprovozněné dílny kožené obuvi. Společnost
Bata-Schuh AG se ihned proti nařízení odvolala,57 strhla se však dosud největší bouře
protestů v čele se stížností Švýcarského svazu obchodníků kůžemi (Schweizerischer
Leder-Händler Verband), který volal po okamžitém stažení stavebního povolení
nové tovární budovy gumové obuvi. Svaz 17. ledna 1935 argumentoval baťovskými
dumpingovými cenami, zdraví ohrožujícími dopady dlouhodobého nošení obuvi
s gumovou podrážkou, zruinováním 12 000 švýcarských ševců a na pranýř postavil
i samotnou právní subjektivitu firmy, která měla ke své švýcarské identitě přijít
nápaditostí dvou curyšských návladních („die dank der Gefälligkeit zweier ZürcherAnwälte die schweizerische Nationalität erworben hat“). Především se však Svaz dovolával zákazu výstavby nových a rozšiřování stávajících obuvnických závodů, který
vstoupil po jeho naléhání v platnost rozhodnutím Spolkové rady 11. června 1934
se zpětnou platností od 1. května 1934 (Lex Baťa).58 Okamžité zastavení stavebních
prací žádal i Svazový sekretariát obuvnického průmyslu (Verbandssekretariat der
Schuhindustrie, 18. ledna 1935), v obdobném duchu protestoval Svaz švýcarských
průmyslníků obuvi (Verband schweizerischer Schuhindustrieller, 22. ledna 1935),
podle nějž firma Baťa neuváděla úplné informace, a k protestům se připojil i Švýcarský svaz grosistů (Schweizerischer Grossisten-Verband / Union suisse des maisons

55
56

57

58

M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 215.
Anzeiger für das Möhlin- und untere Rheintal č. 44, 1. 6. 1934, Etwas über die Entstehung und
Entwicklung der Bata-Fabrik in Möhlin.
SOkA Zlín, f. Baťa, II/6, kart. č. 1288, inv. č. 214: Z baťovské perspektivy první měsíce sporu detailně zachycuje tištěný dokument s přílohami nazvaný Beilagen zur Eingabe der Bata Schuh A.G.,
Zürich und Mitunterzeichneten an die Hohe Bundesversammlung betreffend den Bundesratbeschluss vom 11. Juni 1934 über das Verbot der Eröffnung und Erweiterung von Betrieben der
Schuhindustrie.
Tamtéž, II/7, inv. č. 225, Anzeiger Möhlin, 5, 18. 1. 1935, č. 5, s. 4; T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für
die Welt, s. 62.
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de gros, 23. ledna 1935),59 odvolávající se na klesající import celo- a pologumové
obuvi.60
Již protest Svazu švýcarských průmyslníků obuvi byl vedle Hanse Waldera a Paula Aarau podepsán Iwanem Ballym, předsedou představenstva nejvýznamnější švýcarské obuvnické firmy, který však hrál dvojí hru a ve sporu s Bata-Schuh AG nechal
raději vystupovat dvojníky (Louis Raichle, Schuhfabrik Emmishofen a Schuhfabrik
Kreuzlingen AG, 25. ledna 1935), aby se mohl naoko během veřejné přednášky
28. listopadu 1934 pozastavovat nad zákonnými překážkami, kladenými konkurenční
firmě Baťa ve věci rozšíření produkce gumové obuvi. Na stranu Bata-Schuh AG se
tak postavila jen obecní rada z Möhlinu (26. ledna 1935) a vládní rada kantonu Aargau (1. února 1935), pro něž bylo dokončení tovární budovy z června 1934 kvůli
panující nezaměstnanosti životně důležité a protibaťovská kampaň jen výsledkem
konkurenčního boje. Baťovští právníci Jucker a Wettstein pochopili, že bojují se sevřenou frontou obuvnických svazů (a jejich prostřednictvím všemi švýcarskými
konkurenčními podniky), místními orgány státní správy na kantonální úrovni a policejními orgány dbalými litery zákona. Proto již na konci ledna 1935 adresovali po
konzultacích s Dominikem Čiperou ve Zlíně Právnímu oddělení Konfederálního
právního a policejního úřadu návrh rozestavěnou tovární budovu využít namísto
pronajatého skladu v Möhlinu ke skladovacím účelům (28. ledna 1935), když byl
zapovězen plán z konce roku 1934 adaptovat rozestavěný objekt na Společenský
dům (projekt F. G. Fackenberg).61
Kontroverze neutichly ani v jarních měsících roku 1935, kdy nejprve Svaz švýcarských průmyslníků obuvi Spolkové radě a Spolkovému prezidentovi 3. května
1935 připomenul značnou kapitálovou koncentraci koncernu Baťa, jeho útoky na
středně velkou konkurenci, vykořisťování pracujících ve věku 18–40 let, a hlavně obavy z poškození dobrého jména švýcarské exportní obuvi v případě růstu baťovského
exportu (na prvním místě byl opět podepsán Iwan Bally). O tři dny později se
identickou argumentací připojil Svaz švýcarských majitelů koželužen (Verband
schweizerischer Gerbereibesitzer), těžkým kalibrem ovšem do diskuze přispěl Švýcarský svaz grosistů, který 10. května 1935 odkazoval na nález Živnostenského výboru Parlamentu Republiky československé z 9. října 1934 o systému Baťa a jeho
ruinujícím vlivu na československý průmysl a živnosti.
59
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BAR Bern, Justizabteilung 1935, Sign. E4110A#1000/1820#42*, Bata Schuh AG, vertreten durch
Dr. Georg Wettstein, Zürich, gegen einen Entscheid des Volkswirtschaftsdepartements vom 27. 12.
1934 betr. Schliessung einer Lederschuhwerkstätte.
Tamtéž, Gumové obuvi bylo do Švýcarska v letech 1931–1934 importováno 1 156 707, 1 825 099,
540 323 a 595 770 párů, obuvi s gumovou podrážkou 545 047, 294 320, 560 574 a 290 168 párů.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 206–207.
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Za téměř tři čtvrti roku trvajícím, přirozeně silně medializovaným sporem
učinilo tečku až rozhodnutí Spolkové rady ve správním řízení Svazu švýcarských
průmyslníků obuvi a Švýcarského svazu obchodníků, oddělení obuvi, proti firmě
Bata-Schuh AG. Spor, který započal rozhodnutím Spolkové rady o zákazu otevření
nových, nebo rozšíření stávajících obuvnických závodů (11. června 1934, v platnosti
do konce roku 1935), a opožděnou žádostí firmy Bata-Schuh AG o vydání nového
stavebního povolení k nové tovární budově gumové obuvi (1. listopad 1934) a pokračoval zamítnutím firemní žádosti a následnými protestními akcemi švýcarských
podnikatelských svazů obuvnické branže, nebyl rozhodnut zcela v neprospěch švýcarské koncernové společnosti Baťa. Podle definitivního rozhodnutí Spolkové rady
mělo být do rozestavěné tovární budovy vedle administrativních a skladovacích
prostor přeneseno stávající oddělení produkce gumové obuvi (výrobní pásy a pomocná zařízení), zamítnuto bylo ovšem přestěhování výroby kožené obuvi. Produkce
gumové obuvi v nejvýše čtyřech dílnách s maximálně 160 zaměstnanci byla kontingentována na maximálně 300 000 párů textilní obuvi s gumovou podrážkou ročně.
Firma měla do 14 dnů písemně stvrdit souhlas se sjednanými podmínkami a zavázat se k transparentnímu účetnictví. Nespokojené konkurenci, netrpělivě očekávající
nález Spolkové rady z 9. srpna 1935, byla připomenuta četná jednání s firmou
Bata-Schuh AG ve věci zřízení výroby gumové obuvi, k nimž se svazy vyjádřily až na
poslední chvíli, zdůrazněn sezonní charakter produkce textilní obuvi s vulkanizovanou
podrážkou a Spolková rada vyjádřila pochybnost, že by exportovaná baťovská gumová
obuv poškozovala pověst vyvážené švýcarské obuvi. S jistou jízlivostí Spolková rada
připomenula ve Svazu zastoupené akciové společnosti Bally, že produkci gumové
obuvi před lety dobrovolně vypustila ze svého podnikatelského plánu, a umožnila tak
firmě Bata-Schuh AG stát se prvním švýcarským výrobcem gumové obuvi.62
Dne 20. června 1934 policejně vyklizené staveniště první třípodlažní tovární
budovy gumové obuvi, stavěné od dubna 1934,63 ožilo po sérii soudních a úředních
tahanic až ve druhé polovině roku 1935. Ještě na sklonku 80. let nebyla ovšem
budova využívána k výrobnímu programu, ale v prvním a třetím nadzemním podlaží
ke skladovacím účelům, ve druhém podlaží pak k administrativě. Starší (1934–1935)
i mladší tříetážová tovární budova (1936/8 – 1937/5), do níž byla po dokončení
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BAR Bern, Justizabteilung 1935, Sign. E4110A#1000/1820#42*, Bata Schuh AG, vertreten durch
Dr. Georg Wettstein, Zürich, gegen einen Entscheid des Volkswirtschaftsdepartements vom
27. 12. 1934 betr. Schliessung einer Lederschuhwerkstätte; M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 208.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 203.
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přestěhována produkce gumové obuvi,64 byly postaveny podle projektů zlínského
koncernového stavebního oddělení za použití tzv. zlínského modulu, vycházejícího
z důsledné racionalizace a standardizace stavebního postupu, poskytujícího místním stavebním podnikatelům jen prostor v řešení fasády (např. ocelová okna firmy
Geillinger), nikoliv v konstrukci betonového skeletu, přísně střežené firemním stavebním oddělením v čele s F. G. Fackenbergem.65 Spíše v přízemních než několikapodlažních továrních objektech byly umístěny i strojírenské dílny, o nichž jsme
informováni k roku 1937, kdy v Möhlinu působilo pouhých šest zaměstnanců
československého původu.66 Výstavbou dvojice třípodlažních továrních budov (není
zcela jasné, jak se podařilo přes kampaň proti hygienicky závadné gumové obuvi
a odpor konkurence prosadit výstavbu druhého třípodlažního továrního objektu
v roce 1936)67 ve druhé polovině 30. let byl stavební vývoj továrního areálu na delší
čas přerušen, než pokračoval v 50. letech realizací několika továrních hal podle
projektu Hannibala Naefa (1902–1979).68
V poslední třetině 20. století tovární areál vlivem slábnoucích investic chátral
a jen ojediněle byl doplňován o přízemní skladovací budovy (1988–1989), nahrazující starší nerentabilní skladování ve vysokopodlažních objektech. Produkce kožené
obuvi, náročná na chybějící moderní technologie a lidskou práci v regionu s vysokými mzdovými náklady, byla ukončena v roce 1989, na konci dubna následujícího
roku bylo propuštěno posledních 125 zaměstnanců výroby gumové a PVC obuvi.69
Po ukončení výroby a ztroskotání projektu virtuální univerzity byl tovární areál
s firemním sídlištěm na ploše 128 000 m2 v hodnotě 21 mil. Fr nabídnut k prodeji.
V roce 1992, 60 let po zprovoznění první tovární haly firmy Bata-Schuh AG, byly dvě
vícepodlažní výrobní budovy a objekt Klubu Baťa postaveny pod kantonální ochranu památkové péče, ostatní výrobní a obytné budovy byly zahrnuty do základní
evidence nemovitých památek. Až do roku 2005 sídlily v továrním areálu kanceláře
Bata-Schuh AG, vystřídané výrobními prostory strojírenské společnosti Jakob Müller
AG, respektující prozatím urbanistické sepětí továrny a jejího obytného zázemí.70
64
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SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 384, St. Gallener Tagblatt 19. 8. 1938.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 216–217.
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 34, 42.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 209.
Tamtéž, s. 224, 237–246. K osobnosti Naefově blíže T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt,
s. 76–91.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 22, Aargauer
Tagblatt 27. 1. 1990; Nro. 28, Aargauer Tagblatt 3. 2. 1989.
Tamtéž, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 18, region.land 22. 1. 2006; Nro. 52, Basler Zeitung 2. 3.
1992; T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 153; M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin,
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Ztráty

Pasiva

Aktiva

Tab. 1: Kapitálový vývoj společnosti Bata-Schuh AG v letech 1931–1935 a 1937–194271
Legenda
pokladna a bankovní hotovost
cenné papíry
podíly
pohledávky
investice, nemovitosti
zboží
akciový kapitál
rezervy
úvěry a závazky
čistý zisk
clo
daně
různé náklady
čistý zisk
Hrubý zisk

1931
21 000

1932
106 800

1933
152 660

1934
145 000

1935

970 000
1 380 000
18 000
1 010 000
1000000
2 700 000
52 778

1 510 000
52 778
2 480 000

148 520
552 200
669 620
1000000
11568
484 700
48 743
573 680

104 250
773 835
526 535
1000000
14 962
496 680
67 872
260 830

128 000
1 290 000
898 000
1000000
14 960
1 490 000
42 524

225 000
1 500 000
1 000 000
1000000
17 090
1 900 000
44 808

464 000
48 743
1 630 000

1 540 000
67 872
1 870 000

2 520 000
42 524
2 560 000

1 940 000
44 808
1 980 000

1937
30 775
14 615

1938
165 497
14 615

1939
378 571

394 770
1 820 907
1 283 402
1 000 000
56 950
2 443 524
71 354
343 364
18 407
1 750 000
71 354
2 184 020

1 516 158
1 347 488
1 000 000
56 947
1 896 247
90 546
270 196
32 444
2 050 027
90 546
2 443 231

1 093 581
1 492 769
1 000 000
77 511
1 986 998
100 412
267 546
40 969
2 137 471
100 412
2 546 398

200 000

1940
635 973
24 000

1941
492 707

1942
506 538

708 443
957 701
1 451 461
1 300 000
117 923
2 194 280
120 337
170 896
86 250
2 362 760
120 337
2 740 242

535 161
929 001
2 009 448
1 300 000
169 260
2 381 696
115 356
103 582
181 584
2 249 320
115 356
2 649 842

1 023 938
897 365
1 966 517
1 300 000
206 616
2 778 548
109 195
118 229
176 430
2 180 477
109 195
2 584 331

Výrobní profil
Ještě v říjnu 1931 bylo o švýcarském koncernovém závodu Baťa uvažováno především
v souvislosti s plánovanou výrobou textilní turistické obuvi s gumovou podrážkou,72 již
v dubnu 1932 však byla továrna veřejnosti primárně prezentována jako závod výroby
gumové obuvi, jehož technologicko-inovativní potenciál měl přispívat k technickému
pokroku a odstranění exportní závislosti Švýcarska.73 (Paralelní produkce kožené obuvi
vyplynula časem podle firemních dokumentů až z vysokých spotřebních cen švýcarské

71

72
73

SOkA Zlín, f. Baťa, XXVII, kart. č. 1894, inv. č. 3; SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, 1932–1941: Uvedená data nelze interpretovat bez obtíží, zvláště uvážíme-li, že byla publikována samotnou firmou, švýcarskými úřady opakovaně vyzývanou
k transparentnímu účetnictví. Přesto lze z údajů vysledovat určité trendy. Aktiva firmy uložená
ve zboží během druhé světové války vzrostla do té míry, že více než dvojnásobně převýšila počáteční stav roku 1931, kdy bylo zboží nepochybně používáno zlínským ústředím jako jedna z forem
podpory v době vysokých vstupních investic (vývoz kapitálu ve zboží). Investiční aktivity dosáhly
vrcholu v roce 1937, po tomto roce došlo k jejich kontinuálnímu poklesu, v roce 1942 dokonce na
49 % hodnoty roku 1937. V době druhé světové války významně narostly pohledávky firmy u jiných subjektů – stěží však lze říci, zda v obchodním kontaktu s jinými koncernovými společnostmi v rámci přesunu koncernového kapitálu, nebo podnikatelskými subjekty mimo koncern Baťa.
Nejnižšího čistého zisku firma dosáhla v letech 1934–1935, kdy významně narostly úvěry a závazky vůči věřitelům, kterých se firma (překvapivě) nedokázala po celé sledované období zbavit, naopak měly rostoucí tendenci. Nejvyšších hrubých a čistých zisků firma dosáhla v roce 1940, nejpravděpodobněji v souvislosti s válečnou konjunkturou a válečnými zakázkami. I v tomto roce však
rostly závazky vůči věřitelům. Ačkoliv baťovské koncernové společnosti obecně usilovaly o udržení
rezervy alespoň na úrovni akciového kapitálu, rezervní fond společnosti Bata-Schuh AG byl plněn
jen pozvolna a v roce 1942 dosáhl jen 16 % akciového kapitálu. Jen spekulativně lze interpretovat kategorii ztráty, podobně jako absence hodnot v daňové rubrice implikuje udělení daňových
prázdnin, o nichž ovšem jiné dochované prameny zcela mlčí.
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 40–44.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 205.
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kožené obuvi.)74 Import gumové obuvi ovládaly švédské, kanadské a sovětské firmy,
jimž chtěla Bata-Schuh AG konkurovat cenami i produkcí chybějících výrobků, např.
gumových návleků. Kromě výroby zimních gumových návleků, plážové a pracovní gumové obuvi byl nejstarší výrobní program tvořen i produkcí sportovní obuvi, cviček
a domácí obuvi, kombinujících textilní svršek s vulkanizovanou gumovou podrážkou.
V prosinci 1932 jej pod vedením 15 českých instruktorů při denní produkci 1 600 párů obuvi realizovalo zatím jen 170 zaměstnanců.75 Zatímco v produkci kožené a textilní obuvi stála proti Baťovu koncernu a jeho švýcarské dceřiné společnosti na
švýcarském trhu široká fronta konkurujících firem v čele s akciovou společností Bally76, nejvýznamnějším švýcarským výrobcem a exportérem kožené obuvi, fabrikace
74
75
76

SOkA Zlín, f. Baťa, II/6, kart. č. 1288, inv. č. 214, s. 4–5.
Tamtéž, II/8, kart. č. 449, inv. č. 449, Bekleidungs- und Lederarbeiter 17. 12. 1932.
Tamtéž,  XXVII/3, kart. č. 1894, inv. č. 3, C. F. Bally AG., Holdinggesellschaft Lausanne; Bally 1851–
1951, Schönenwerd 1951; E. Bally, Die Schönenwerder Schuh-Industrie, Schönenwerd 1911;
H. Büchi, Aus der Heimat des Bally Schuhs. Ein Gang durch die Bally Schuhfabriken Aktiengesellschaft Schönenwerd (Schweiz), Berlin 1930; T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 60; P. Hein,
Königreich Bally. Fabrikherren und Arbeiter in Schönenwerd, Baden 2000; W. Schmid, Die wirtschaftliche Entwicklung der C. F. Bally A. G. und der Bally Schuhfabriken A. G. in Schönenwerd
mit besonderer Berücksichtigung des Exportproblems. Dissertation der hohen juristischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Würde eines Doktors rerum politicarum, Bern 1940;
W. Sulser, Carl Franz Bally 1821–1899. Separatabdruck aus Schweizer Pioniere der Wirtschaft und
Technik, Band 2, Zürich 1955: Bratři Carl Franz (1822–1899) a Fritz Bally stáli v roce 1851 u zrodu obuvnického závodu Bally & Co. v Schönenwerdu (Solothurn), na počátku 20. století největšího evropského producenta kožené obuvi, jehož základem byla otcova manufaktura šlí a gumových přezek. Fritz Bally z obav před poškozením dobrého jména otcova podniku firmu v roce 1854
opustil. Společnost C. F. Bally s filiálkami v Bernu, Basileji a Curychu zaměstnávala v roce 1860
v továrně v Schönenwerdu se stroji německé a severoamerické provenience již 500 zaměstnanců
(1900 = 3200, 1907 = 7000, 1930 = 7000, 1940 = 5597), v dalším decenniu pak otevřela první zahraniční filiálky v Paříži, Buenos Aires a Montevideu. Dávno před smrtí Carla Ballyho platily výrobky jeho závodů díky kvalitním materiálům a jejich opracování za luxusní zboží, jehož bylo kolem
roku 1900 pod novým vedením Eduarda a Arthura Bally ročně produkováno kolem 2 mil. párů
(1860 = 60 000, 1880 = 500 000, 1907 = 3 900 000, 1928 = 3 521 925), distribuovaných v řadě
evropských států a zemích severo- a jihoamerického kontinentu. V roce 1907 byla společnost
akcionována s převahou hlasů příslušníků rodiny Bally (rodinná akciová společnost), v roce 1921
byla výrobní společnost (1907) proměněna v holdingovou společnost s dceřinými společnostmi
ve Švýcarsku (6) a Belgii, Francii (1913), JAR (1921), Německu, Norsku, Rakousku (1924), USA
(1923–1928) a Velké Británii. Během ekonomicky regresivního meziválečného období bylo portfolio produkovaného zboží rozšířeno o vojenskou a sportovní obuv (první dobyvatel Mount Everestu Edmund Hillary na vrchol vystoupal v obuvi Bally). V roce 1976 bylo započato s výrobou oděvů,
kabelek a koženého galanterního zboží. Po více než 100 letech se rodina zakladatele v roce 1977
pod tlakem finančních spekulantů stáhla z podnikání a společnost byla kapitálově ovládnuta zbrojním koncernem Oerlikon. Globalizace obuvnického průmyslu, masový import levné obuvi z třetího
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gumové obuvi, nebo textilní obuvi s vulkanizovanou gumovou podrážkou přivedla
společnost Bata-Schuh AG do čela tohoto segmentu švýcarského průmyslu,77 i když
sešlo z plánované výroby gumových hadic, pneumatik nebo hraček.78
Počátky výroby gumové obuvi sahají do ledna (M. Widmer),79 spíše však dubna 1934.80 Ve druhé polovině roku 1934 firma Bata-Schuh A. G. Zürich, Fabrik
in Möhlin, požádala o zapůjčení 460 párů aluminiových kopyt z Anglie. Po obstrukcích celního úřadu v Basileji byly formy na tříměsíční lhůtu zapůjčeny.81
O dva roky později bylo 9. srpna 1936 povoleno vybudování čtyř dalších dílen
gumové obuvi se 160 zaměstnanci, konkurenční boj a kontingentace gumové baťovské obuvi na nejvýše 300 000 párů však zamezily jejich zprovoznění a donutily firmu hledat odbytiště za švýcarskými hranicemi v Súdánu. Ani vidina zvýšení

77

78
79
80
81

světa a decentralizovaná organizační struktura Bally International s různými výrobními preferencemi přivedly společnost počátkem 90. let k hromadnému propouštění a uzavření výrobních závodů včetně nejstaršího v Schönenwerdu (sídlo společnosti bylo po roce 2000 přeneseno blíže
Milána do italského města Tessin). Změny v managementu po kapitálovém ovládnutí společnosti
americkým koncernem Texas Pacific Group a reorientaci výroby na produkci luxusního lifestylového zboží včetně obuvi vrátily podnikání společnosti po dlouhých letech v roce 2004 do černých
čísel. V dubnu 2008 společnost naposledy změnila vlastníka (Labelux Group GmbH Wien), přičemž
50% podíl její aktuální produkce náleží obuvi, 40% podíl koženým kabelkám a 10% podíl oděvům.
Již ve druhé polovině 19. století firma proslula svým sofistikovaným firemně-sociálním systémem,
zasahujícím do oblasti hygieny, bydlení (1865 první dělnické domy), stravování, vzdělávání, sportu a rekreace, sociální výpomoci nebo firemních médií. V roce 1926, kdy se na švýcarském trhu
obuví objevily první baťovky, zaměstnávala firma rekordních 7 500 zaměstnanců a o tři roky později, kdy byla ve Švýcarsku založena koncernová společnost Bata-Schuh AG, holding Bally s prezidentem Iwanem Ballym v čele disponoval akciovým kapitálem 12 mil. Fr. Vedle profilové výroby
obuvi se zabýval chemickou produkcí a širokým spektrem přidružené výroby. Společnost disponovala vlastní prodejní sítí, kterou provozovala akciová společnost Arola-Schuh, A. G., velkoobchod měla na starosti společnost Schönenwerd, Bally Schuhe Verkauf, A. G. Na sklonku 30. let již
holding Bally disponoval základním akciovým kapitálem 30 mil. Fr a výrobní jednotky byly vedle
Švýcarska (Bally Schuhfabriken, A. G.) umístěny v Belgii, Brazílii, JAR, Německu, Norsku, Rakousku, Velké Británii a USA.
BAR Bern, Justizabteilung 1935, Sign. E4110A#1000/1820#42*, Bata Schuh AG, vertreten durch
Dr. Georg Wettstein, Zürich, gegen einen Entscheid des Volkswirtschaftsdepartements vom
27. 12. 1934 betr. Schliessung einer Lederschuhwerkstätte, 26. 2. 1935, s. 19: Dr. Georg Wettstein
v rekurzu adresovaném Spolkové radě vyvracel obavy z nadvlády gumové obuvi na trhu a poukazoval na poměr kožené a gumové obuvi v průměrné spotřebě na osobu v Kanadě (1,93 : 1,03),
Velké Británii (2,4 : 0,44) a USA (2,80 : 0,44).
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 201.
Tamtéž.
SOkA Zlín, f. Baťa, II/6, kart. č. 1288, inv. č. 214, s. 52–53.
BAR Bern,  Justizabteilung 1934, Sign. E6351F#1000/1044#2124*, Freipassgesuch für 400–500
Paar Aluminiumleisten, 1934.
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regionální zaměstnanosti, ani příslib exportu 300 000 párů gumové obuvi na
africký kontinent neobměkčily na přelomu jara a léta 1938 Konfederální úřad národního hospodářství, na něž se obrátil Georg Wettstein, podle nějž firma jako jediný švýcarský výrobce galoší (Gummiüberschuhe) nemohla neustále spoléhat na
nahodilé zahraniční zakázky. Úřady nakonec nevyšly vstříc ani alternativnímu plánu
výroby gumových míčů, plášťů, čapek a hraček (25. listopadu 1938), na něž se
nevztahoval zákaz budování nových a rozšiřování stávajících obuvnických závodů.82
Argumentovaly nedostatečným prospěchem národnímu hospodářství, zbytečným
zostřením konkurenčního boje a hlavně firemním příslibem cizinecké policii z roku
1933, že nebude vyrábět jiné gumové předměty než obuv.83 Tou dobou Bata-Schuh
AG produkovala denně 1 500 párů kožené a 1 500 párů gumové obuvi.84
Válečná perioda byla dosud většinou švýcarských badatelů opomíjena s poukazem na nedostupný archivní materiál.85 I z fragmentárně dochovaného archivního materiálu jednoznačně vyplývá, že jako po celá 30. léta byla i přinejmenším
v letech 1940–1942 vyplácena dividenda a möhlinská výroba přes zákaz používat
surovou gumu zřejmě nepoklesla na pouhou třetinu, jak firma uváděla po 20 letech
v retrospektivním textu k prvním 30 letům möhlinského podnikání86 (i v roce 1943,
kdy bylo zakázáno používání gumových podrážek u pantoflí a sandálů, byla vyráběna civilní gumová obuv).87 Ve firemním sídlišti neutichla stavební činnost (1942)
a firma čelila válečným omezením v sociální oblasti např. založením podpůrného
zaměstnaneckého fondu (1941), doplňujícího již vyplácené dětské a drahotní přídavky.88 V podmínkách válečného hospodářství dokonce utichly i protibaťovské kampaně předcházejících let, zvláště když byla firma jediným švýcarským producentem gumové obuvi.89 Po celou válku byla společnost plnohodnotným členem kartelu
HALSKA pro zpracování kůží, kaučuku a obuvi, jehož prostřednictvím měla přístup
82

83

84
85
86

87

88
89

BAR Bern, Justizabteilung 1938, Sign. E7170A#1000/1069#794*, Leder- und Gummiindustrie,
Bata Schuh AG, Möhlin, Fabrikation von Gummibällen und Gummischürzen, 1938.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Baťa-Schuh AG,
Bata-Schuh Aktiengesellschaft Möhlin, Schuhfabrik, Broschuren, Darstellungen, Produktion,
Werbung.
SOkA Zlín, f. Baťa, II/8, kart. č. 449, inv. č. 449, Morgenzeitung 1. 11. 1938.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 210.
SWA Basel, f, Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 40, Schweizerische Finanz-Zeitung 3. 10. 1963.
Der gute Verkäufer: Zeitschrift für die Geschäftsführer und Verkäufer der Bata Schuh A.-G. Möhlin,
Januar 1943, Nro. 1, s. 3.
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 43.
SWA Basel, f, Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 171, Berner
Tagwacht 25. 7. 1947.
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k vojenským zakázkám a erárním rezervám gumy.90 Pozici společnosti Bata-Schuh
AG upevnilo i navýšení základního akciového kapitálu v květnu 1940 z 1 mil.  Fr na
1,3 mil. Fr,91 jistě v souvislosti s předválečnými kapitálovými transakcemi v rámci
celého koncernu, které měly fixovat disponibilní kapitál a bránit jej v nejistých válečných časech. S těmito procesy souviselo i odstoupení Jana Antonína Bati z vedení
akciové společnosti Bata-Schuh AG, v jejímž čele jej na podzim 1939 nahradil Dr.
Wettstein. Baťa zůstal jen členem dozorčí rady.92
Zatímco první dvě třetiny roku 1939 probíhaly ve švýcarském obuvnickém průmyslu uspokojivě, zářijovou mobilizací branců započaly obuvnictví válečné potíže,
počínaje nedostatkem mužských pracovních sil a omezeným importem, minimálním
exportem a problematickým devizovým transferem konče. Prodejní ztráty prvních
válečných měsíců částečně kryla zvýšená domácí poptávka (trh zachvátila nákupní
hysterie) a kontinuální růst vojenských zakázek z předválečného období, které musely vyřizovat plně vytížené pracovní síly.93 Jako v jiných evropských koncernových
společnostech nedošlo ani v případě Bata-Schuh AG za druhé světové války k přerušení, ale jen ztížení kontaktů se zlínským centrem. Osobní kontakty, komplikované
vízovou povinností, ustoupily ekonomickému pragmatismu: Jen v posledních čtyřech
měsících roku 1939 byla do Švýcarska dodána obuv a výrobní materiál v hodnotě
32 795,93 RM,94 v letech 1940–1941 byla zvažována výroba dřeváků95 a neustala
ani dodávka zlínských strojů.96 Problematičtěji probíhalo vyplácení dividend za léta
1940–1941 Janu Antonínu Baťovi, který se zdržoval mimo území protektorátu, aniž
by byl připraven o protektorátní státní příslušnost, takže Národní banka pro Čechy
a Moravu trvala na jejich zaslání do protektorátu (dividenda ve výši 5 % čistého zisku
byla vyplacena i za rok 1942). Neméně komplikovanými byly i vztahy s koncernovými
společnostmi na územích pod kontrolou Německé (Velkoněmecké) říše v čele se
společnostmi BEAG a OTA, protože němečtí dodavatelé neměli pro údajný židovský
původ baťovského kapitálu zájem o spolupráci s Möhlinem, ani s jinými baťovskými
koncernovými společnostmi. Situaci změnila až intervence berlínského baťovského

90
91

92
93
94
95
96

T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 69.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 142, Basler
Nachrichten 27. 5. 1940.
SOkA Zlín, f. Baťa, II/8, kart. č. 451, inv. č. 451, Der Neue Tag 8. 10. 1939.
Tamtéž, XXVII, kart. č. 1894, inv. č. 3, C. F. Bally AG., Holdinggesellschaft Lausanne.
Tamtéž, f. Svit, I/2, inv. č. 813, fol. 2.
Tamtéž, f. Baťa, XXVII, kart. č. 1894, inv. č. 3, Zlín 19. 6. 1941.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Baťa-Schuh AG,
Bata-Schuh Aktiengesellschaft Möhlin, Schuhfabrik, Broschuren, Darstellungen, Produktion,
Werbung.

131

29/2
2014

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Martin Jemelka – Ondřej Ševeček

návladního Fritze Ludwiga u Úřadu zahraničního obchodu Berlín, Pomoří a západní
Braniborsko, který všechny koncernové společnosti vymazal ze soupisu židovských
firem.97
Důsledky druhé světové války v podobě rozpadu Baťova impéria ve středovýchodní Evropě v rámci socializace koncernových společností v zemích pod sovětskou
kuratelou stigmatizovaly i první poválečné desetiletí švýcarské koncernové společnosti: Švýcarsko se stalo jevištěm hned dvou mezinárodních soudních sporů ve věci
vyrovnání pohledávek akciové společnosti Bata-Schuh AG vůči národnímu podniku
Baťa (Svit), nástupnickému subjektu Baťova koncernu na československém území,
a v otázce dědického řízení Jana Tomáše Bati a jeho nástupu do čela tzv. západní
organizace Baťa. Pohledávky švýcarské společnosti Baťa vůči zlínskému národnímu
podniku činily k 31. prosinci 1945 1 451 229 Kčs, 34 107,79 RM a 12 900,75 Fr,98
ovšem švýcarská strana na ně částečně odpověděla vydáním platebního příkazu,
když se Marie Hlavničková (Curych), sestra Jana Antonína Bati a vdova po Josefu
Hlavničkovi, obrátila na švýcarské úřady, aby soudní cestou požádala Jana Antonína
Baťu o vyplacení dlužné penze ve výši 253 217,30 Fr. Curyšský okresní soud vydal
proti Baťovi jako údajnému předsedovi představenstva platební příkaz a československé finanční nároky zablokoval. Marně československá strana oponovala skutečnostmi, že Jan Antonín Baťa neměl od 1. července 1942 oprávnění k právním
úkonům bez podpisu dalšího člena správní rady, od 1. ledna 1946 již ve správní radě
vůbec nefiguroval a právní nárok Marie Hlavničkové nebyl ze zlínské perspektivy
legitimní. S nepořízenou se v prosinci 1948 do Zlína vrátil i právník Dr. K. Cvachovec, žádající kolegu Juckera o odstoupení podílu ve společnosti Kotva. Jucker, proti
němuž osobně vystoupil Jan Antonín Baťa, však již tou dobou hájil zájmy Tomáše
Jana Bati v čele tzv. západní organizace Baťa, trval na zachování statusu quo ve všech
společnostech s podílem Leader AG a Cvachovce zrazoval odkazem na dlouhodobý
charakter švýcarských soudních sporů.99 Paradoxně tak v době definitivního ukončení bojkotu a restriktivních opatření vůči Bata-Schuh AG – v roce 1945 byl zrušen
výnos o ochraně obuvnické výroby a 31. ledna 1949 byl po 12 letech ukončen bojkot
baťovských výrobků Švýcarským svazem obchodníků obuvi100 – stabilitu švýcarské
koncernové společnosti ohrožovaly vnitřní spory ve vedení koncernu101 a nikoliv

SOkA Zlín, f. Baťa, XXVII, kart. č. 1894, inv. č. 3, Zlín 19. 6. 1941, Berlin 19. 8. 1941.
SOkA Zlín, f. Svit, I/2, inv. č. 813, fol. 32.
99
Tamtéž, fol. 79–81.
100
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 400, Basler
Nachrichten 21. 9. 1948; M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 203.
101
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 132–134.
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útoky dlouhodobých konkurentů. V roce 1956 se totiž firma Bata-Schuh AG stala
řádným členem Svazu průmyslníků obuvi.102
Po druhé světové válce, definitivně v 60. letech 20. století, byla ve výrobním programu dána přednost taneční a sportovní (lyžařské) obuvi, sandálům a kozačkám.
V roce 1963 dosáhla möhlinská produkce svého vrcholu, když bylo se 750 továrními zaměstnanci vyrobeno 2,5 mil. párů obuvi, šestina švýcarské produkce obuvi.103 Po roce 1966 prošel möhlinský závod holdingu Baťa rozsáhlou modernizací
výroby, další modernizační vlnu prodělal ve druhé polovině 70. let. V roce 1979 závod s přibližně 350 zaměstnanci takřka výhradně italského a tureckého původu104
produkoval 8 000 párů obuvi denně (1,9 mil. párů ročně), zvláště specializované
běžecké obuvi, a při ročních investicích ve výši 2 mil. Fr vydal na mzdách 15,5 mil. Fr.
Až 20 % möhlinských zaměstnanců dojíždělo za prací denně přes hranici. Produkce
byla orientována především na výrobu gumových holínek, pánské obuvi a treter,
určených k exportu. Po desetiletích soupeření zaujaly podniky Baťa v Möhlinu a Bally
v Schönenwerdu, oba v kantonu Aargau, s nepatrnými rozdíly v produkci vedoucí
postavení ve švýcarském obuvnictví, soustředěném v severozápadním Švýcarsku.105
Ještě v témže desetiletí však möhlinský závod s denní produkcí 6 000 párů zimní
obuvi kvůli nerentabilnosti výroby ve švýcarských ekonomických podmínkách nejprve ukončil výrobu kožené obuvi (1989), aby na jaře následujícího roku propustil
posledních 125 továrních zaměstnanců gumárenské produkce.106

Prodej, struktura poskytovaných služeb, reklama
Příčinou uzavření möhlinského výrobního centra Baťova holdingu na přelomu
80. a 90. let byly vedle postupující globalizace obuvnického průmyslu a dlouhodobého podcenění marketingu ze strany holdingu, který v roce 1990 disponoval

Tamtéž, s. 71.
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. Nro. 40,
Schweizerische Finanz-Zeitung 3. 10. 1963: Podle firemních údajů společnost v letech 1932–1962
vyrobila 32 mil. párů obuvi, prodala 38 mil. párů a ve mzdách vyplatila 120 mil. Fr (v roce 1963 vyplácela 250 000 Fr ve čtrnáctidenních intervalech). V roce 1962 společnost exportovala 500 000
párů obuvi, představujících 24,3 % švýcarského exportu obuvi.
104
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 144.
105
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 189, Basler
Zeitung 14. 8. 1980; Nro. 200, Basel Landschaftliche Zeitung 27. 8. 1980.
106
Tamtéž, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 299, Basler Zeitung 22. 12. 2001; Nro. 33, Basler Zeitung
8. 2. 1993; T. Ehrenbold, Putting Möhlin on the Map, s. 143–144; M. Widmer, Die Bata Kolonie in
Möhlin, s. 248–249.
102
103
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75 výrobními a 4 500 prodejními jednotkami v 60 zemích s centrem v Torontu,107
dlouhodobě rostoucí průměrné mzdy ve švýcarském průmyslu, prodražující mzdovou
složku na výrobu nízkonákladové obuvi. Prodejní cena byla rozhodujícím faktorem,
který stál ve druhé třetině 20. století i za švýcarským úspěchem cenově dostupné
baťovské obuvi: V polovině 30. let bylo možno zakoupit baťovskou sportovní obuv
v ceně 1,20–1,50 Fr, gumovou obuv v ceně od 2,90 Fr, dětskou obuv v rozmezí
2,90–6,90 Fr, domácí obuv v ceně 3,50–5,90 Fr, taneční obuv v cenovém rozpětí
3,90–13,90 Fr, dámskou sněhovou obuv za 13,90 Fr a pánskou obuv v cenovém rozpětí 12,90–19,90 Fr.108 Vstup baťovských výrobků na švýcarský trh provázel výrazný
pokles prodejních cen obuvi: Zatímco v roce 1930 stál pár obuvi průměrně 12,30 Fr,
o dva roky později to již bylo 8,80 Fr a v roce 1933 dokonce 7,50 Fr, vyjádřeno indexem v roce 1929 se průměrné ceny švýcarské obuvi pohybovaly kolem 181 bodů,
v roce 1931 již jen 151 bodů a v roce 1934 dokonce jen 108 bodů.109
První baťovská obuv se na švýcarském trhu objevila v roce 1926 a o tři roky později již byla prodávána v prvních dvou firemních prodejnách v Basileji a Bernu. Otevírání dalších provozoven bránil nedostatek vhodných lokalit a vysoké nájmy,110 takže
v letech 1930–1933 přibylo ke dvěma nejstarším v lukrativních švýcarských destinacích jen 21 filiálek,111 prodávajících zprvu především importovanou obuv zlínské
produkce a obuv konkurenčních výrobců. V lednu 1943 disponovala společnost stále
ještě 23 firemními prodejnami112 a jejich počet se nezměnil ani po deseti letech,
kdy v nich pracovalo 350 zaměstnanců. Až do roku 1929 byly baťovské produkty na
švýcarském trhu obuví vítány zákazníky i konkurenčními prodejci, jejichž distribuční síť firma Baťa z poloviny zásobovala, občas prostřednictvím jiných subjektů, aby se
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 231, Schaffhauser Nachrichten 4. 10. 1994.
108
SOkA Zlín, f. Baťa, II/7, Anzeiger Möhlin, 5, 8. 1. 1935, č. 2, s. 4; SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft
Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Basler Nachrichten 31. 8. 1931; Tamtéž, Zeitungsartikel, Bb 27a, Baťa-Schuh AG, Bata-Schuh Aktiengesellschaft Möhlin, Schuhfabrik, Broschuren,
Darstellungen, Produktion, Werbung.
109
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 196.
110
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 42.
111
Tamtéž, fol. 40–44: Prodejny byly otevírány v následujícím pořadí – Bern a Basilej (1929), Curych
a Ženeva (1930/1), Biel, St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur (1930/2), Lausanne a Thun (1931/1),
Fribourg, Baden, Aarau, Grenchen, La Chaux-de-Fonds, Curych II (1931/2), Neuchâtel (1932/1),
Curych III, Basilej II, Möhlin (1932/2).
112
Der gute Verkäufer: Zeitschrift für die Geschäftsführer und Verkäufer der Bata Schuh A.-G.
Möhlin, Januar 1943, Nro. 1, s. 2: V tuto dobu společnost disponovala filiálními prodejnami
v Aarau, Badenu, Basileji I–II, Bernu, Bielu, Curychu I–III, Fribourgu, Grenchen, Churu, La Chauxde-Fonds, Lausanne I–II, Möhlinu I–II, Neuchâtelu, Schaffhausenu, St. Gallenu, Thunu, Winterthuru a Ženevě.
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vyhnula přímému konkurenčnímu střetu. K odběratelům baťovské obuvi patřila na
sklonku 20. let dokonce i největší švýcarská obuvnická firma Bally s přibližně 6 000
zaměstnanci, ovládající ze 75 % švýcarský export obuvi, zatímco Bata-Schuh AG se
na importu podílel maximálně 10,3 % (1932).
Prvním restriktivním zlomem v distribuci baťovského zboží na švýcarském trhu
byl rok 1929, kdy s firmou ukončila spolupráci většina jejích dosavadních obchodních
partnerů z řad švýcarských výrobců, zřejmě v souvislosti s otevřením prvních dvou
filiálních prodejen v Basileji a Bernu. Dalším zlomem byl rok 1933, pro jehož první
polovinu plánovalo zlínské exportní oddělení prodej 460 000 párů obuvi v hodnotě
2 746 334 Fr, 256 000 párů vyrobených v Möhlinu a 204 000 importovaných ze Zlína,
a tržbu ve výši 341 821 Fr za drobné zboží.113 Toho roku Spolková rada pod tlakem
švýcarských producentů obuvi vydala 14. října 1933 nařízení o zákazu, nebo jen
podmínečném rozšiřování stávajících obchodních domů, skladů a prodejen obuvi.
Nové omezení obchodních a živnostenských svobod se s okamžitou platností (1. září
1933 – 31. prosince 1935)114 dotklo právě otevřené filiální prodejny v Lucernu, která
musela být uzavřena. Společnost Bata-Schuh AG se bránila právní cestou, propagací prodeje poštovními zásilkami a spoléháním se na osvědčené distributory. Ti však
byli 31. března 1934 postaveni na černou listinu prodejců a distributorů zboží Baťa,
publikovanou Odborným svazem švýcarských obuvníků a prodejců obuvi v profesním
periodiku Obchodník obuvi (Schuhhändler). V letech 1934–1935 bojkot baťovského zboží v souvislosti se zahájením fabrikace gumové obuvi v Möhlinu vyvrcholil,
s různou intenzitou však pokračoval i v následujících letech, třeba když se obuvnické
svazy v roce 1937 smluvily na dalším bojkotu baťovské obuvi (ukončen až k 31. lednu 1949)115 a v roce 1938 neúspěšně pokusily zákonně stanovit minimální prodejní
ceny obuvi, aby „byly ovce přinuceny náležet ke stádu“.116 Občas malicherné spory
kolem 23 baťovských prodejen neutichly ani na prahu druhé světové války, kdy nebylo firmě ve městě Waadt umožněno přestěhovat výlohu,117 natož celou prodejnu
přemístit do Lausanne.118 Jak však nasvědčují dochované archivní dokumenty švýcarSOkA Zlín, f.  Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 43.
SOkA Zlín, f. Baťa, II/6, kart. č. 1288, inv. č. 214, s. 46–47.
115
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb27a, Nro. 400, Basler
Nachrichten 21. 9. 1948.
116
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 191, 192, 196–198, 210.
117
BAR Bern, Justizabteilung 1939, Sign. E4110A#1000/1824#174*, Bata S.A., Filiale Lausanne,
Verwaltungsbeschwerde gegen Staatsrat Waadt wegen Verweigerung einer Schaufensterverlegung, 1939.
118
Tamtéž, Justizabteilung 1936, Bd. 18b, Sign. E4110A#1000/1821#257*, Bata SA, Filiale Lausanne,
Verwaltungsbeschwerde gegen einen Entscheid des Staatsrates des Kantons Waadt betr. Verlegung der Filiale von Nr. 15 nach Nr. 10 Terreaux in Lausanne, 1939.
113
114
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ské provenience, společnost Bata-Shuh AG občas ve správních řízeních zamlčovala,
nebo neuváděla úplné informace, čímž si u orgánů živnostenského dozoru a dalších
kompetentních úřadů nejednou naběhla. Podceňování argumentačních strategií nebylo švýcarskými úřady firmě promíjeno,119 přinejmenším před rokem 1946, kdy pozbyl platnosti zákaz otevírání nových obuvnických prodejen a provozoven.120
Snad ještě větší potíže provázely otevírání a rozšiřování firemních správkáren
obuvi a pedikérských center. V meziválečném Švýcarsku s denní produkcí 10 000–
12 000 párů obuvi v roce 1930 připadaly na osobu průměrně jen dva páry obuvi
(v ČSR 3,0 a USA 3,3),121 v zemi však žily zástupy obuvníků a ševců, kteří se cítili
být baťovskými opravárenskými a ortopedickými centry existenčně ohroženi – jen
ve druhé polovině roku 1932 bylo firemními správkárnami opraveno 62 000 párů
obuvi v hodnotě 414 000 Fr.122 Následujícího roku byly ceny ortopedických služeb
stanoveny na 1,90 Fr, kompletní podražení obuvi v závislosti na jejím druhu bylo
možno pořídit za 2,90–4,90 Fr,123 v roce 1935 za 3,90–4,90 Fr, zatímco soukromí
obuvníci požadovali 5,90–10,50 Fr.124 Firemní správkárny obuvi a punčochového
zboží podléhaly stejnému restriktivnímu opatření z října 1933 jako baťovské prodejní filiálky, proto bylo bráněno jak jejich rozšiřování o nová strojní zařízení (např. na
přelomu let 1935 a 1936 v Ženevě),125 tak jejich kvantitativnímu růstu, jak tomu bylo na přelomu let 1942 a 1943 v Basileji.126 A nedařilo se ani pedikérským službám,
z nichž nejstarší byly zprovozněny až v první polovině roku 1933 v Bernu, Curychu,

Tamtéž, Justizabteilung 1935, Bd. 15, Sign. E4110A#1000/1820#173*,   Bata-Schuh AG, Zürich
(1935), Verwaltungsbeschwerde gegen einen Entscheid des Regierungsrates des Kantons Solothurn betr. Schliessung ihrer Schuhreparaturwerkstätte in Grenchen, 1935: Krátce před Vánocemi
1934 (7. 12. 1934) byla v Grenchen uzavřena prodejna obuvi, zprovozněná na přelomu let 1931
a 1932. Osudným se filiální prodejně stalo neohlášené rozšíření provozu, jehož se chopila konkurence, aby prosadila uzavření provozovny.
120
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 210.
121
Tamtéž, s. 191.
122
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 43.
123
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 655, Neue Zürcher Zeitung 13. 4. 1934.
124
SOkA Zlín, f. Baťa, II/6, kart. č. 1288, inv. č. 214, s. 50–51.
125
BAR Bern, Justizabteilung 1936, Bd. 21, Sign. E4110A#1000/1821#308*, Beschwerde gegen einen
Entscheid des Staatsrates des Kts. Genf betr. Erweiterung der maschinellen Einrichtungen in ihrer
Schuhreparaturwerkstätte, 1936.
126
Tamtéž, Justizabteilung 1943, Bd. 18, Sign. E4110A#1000/1828#180*, Vogler-Bernet S. und
weitere Inhaber von Strumpfreparaturgesellschaften, Basel, Beschwerde gegen Regierungsrat
Basel-Stadt wegen der Erteilung der Bewilligung an BATA-Schuh AG, Filiale Hutgasse 2, Basel,
zur Ausführung von Strumpfreparaturen, 1942–1943.
119
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St. Gallenu, Winterthuru a Ženevě.127 Marně se v červnu 1943 Bata-Schuh AG
odvolávala na zvýšený zájem zákazníků, i když podle zjištění policejních orgánů ze
stovky basilejských pedikérů bylo plně zaměstnáno jen 5 %.128
V nerovném boji o švýcarského zákazníka tak akciové společnosti Bata-Schuh AG
vedle lukrativních prodejních a servisních cen nezbývalo nic jiného, než v míře větší
než obvyklé investovat do reklamy, propagace a mediálních kampaní. Firma Baťa
byla ve švýcarských médiích 30. let i následujících desetiletí v podstatě všudypřítomná, její mediální obraz však prošel ve 30. letech dramatickou proměnou z apologie
do podoby jediného švýcarského producenta gumové obuvi. Jak zdůraznil Tobias
Ehrenbold, teritoriální aspekt baťovských výrobků byl esenciálním problémem
švýcarské kapitoly koncernových dějin, zvláště po zahájení produkce gumové obuvi
v roce 1934 doprovázené další vlnou mediálního pranýřování. Vedle primátu möhlinského závodu ve švýcarské produkci gumové obuvi (Gummischuhproduzent Bata
aus Möhlin) to byl důraz na lokalizaci továrny na idylickém venkově, který sehrál roli
ikonického mediálního nástroje, svěřeného nejpozději počátkem 40. let do rukou profesionálních grafiků v čele s Herbertem Leupinem (1916–1999), duchovním otcem
fialové krávy Milky a baťovských reklamních kampaní 40. a 50. let.129 I Leupinovým
přičiněním rostlo ve 40. letech firemní mediální sebevědomí, zvláště prostřednictvím graficky kvalitních obrazových materiálů s častými leteckými fotografiemi
baťovského areálu.130
Integrální součástí reklamních strategií se záhy stal sponzoring, jímž se BataSchuh AG zviditelnila hlavně v roce 1939 v době konání Tour de Suisse za účasti
80 jezdců osmi národností. S finanční podporou závodu proběhla i účast möhlinských
žáků a krojovaných zaměstnanců na zemské výstavě v Curychu v intencích duchovní
obrany národa v době hrozícího válečného konfliktu. Dokumentární film a pergola
v möhlinském parku zůstaly trvalými připomínkami patriotických nálad roku 1939,
v nichž firma v mediální prezentaci vsadila na sofistikovanou kombinaci tradice
a moderny, vždy za grafické přítomnosti švýcarské vlajky jako symbolu švýcarského
původu baťovského podnikání. Úspěšnou profesionalizaci baťovských public relations předválečné éry nakonec dokládá i skutečnost, že ještě v 70. letech byly pojmy
Baťa a Möhlin v podstatě synonymy.131
SOkA Zlín, f. Baťa, XXVI, ev. č. 1835, inv. č. 70, fol. 43.
Staatsarchiv Basel-Stadt, Staatskanzlei Registratur, Eidgenossenschaft Gesetzgebung, Allgemeneines 1933–1943–1948–1967, SK-REG-64.
129
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 113–119.
130
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 97–103.
131
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Sociální poměry
Sociální poměry v möhlinském výrobním závodu a švýcarské síti filiálních prodejen
Baťa nepatří – patrně vzhledem ke skoupým pramenům – k nejlépe zpracovaným
oblastem výzkumu. V první polovině 30. let, kdy se reálná a nominální hodinové
mzda ve Švýcarsku pohybovaly kolem 1,35 Fr (1931), přičemž o 20 let později to
bylo již 1,80 a 2,50 Fr,132 činily průměrné týdenní mzdy ve správkárnách obuvi ve
druhém pololetí roku 1933 83,52 Fr.133 V Möhlinu bylo v prosinci 1932 za pětidenní
pracovní týden v akordu vypláceno průměrně 38 Fr,134 v dubnu 1935 v obvyklých
mzdových souřadnicích švýcarského obuvnického průmyslu135 již průměrně 47 Fr.136
V roce 1937 vydělávali möhlinští dělníci při pětidenním pracovním týdnu průměrně 42 Fr a k dispozici měli moderní závodní kuchyni s jídelnou, využívanou denně
200 zaměstnanci, tedy zhruba polovinou osazenstva. Náklady na celodenní stravování se pohybovaly ve výši 0,30 Fr za snídani, 0,90 Fr za oběd s polévkou s hlavním
masitým jídlem a dvěma zeleninovými příkrmy a 0,80 FR za teplou večeři s kávou.
Pokud bychom k nákladům na plné stravování ve výši 10 Fr týdně připočetli týdenní
poplatky za ubytování ve svobodárně (2,50–4,00 Fr), nebo třípokojovém kolonijním
bytě s elektrickým bojlerem a okrasnou zahradou (5,00–6,00 Fr),137 pohybovaly se
týdenní náklady zaměstnanců v dělnických profesích na ubytování a stravování ve
firemních zařízeních kolem 34 % týdenní mzdy. V předvečer války vzrostla průměrná
týdenní mzda möhlinských zaměstnanců z 38 na 44 Fr.138
Podle Bernarda Degena, jednoho z autorů monumentálních Hospodářských dějin
Švýcarska, nebyla zrovna země helvétského kříže mezi světovými válkami i po nich
krajem zaslíbeným stávkám.139 I přes osvědčené nástroje vnitropodnikové kontroly
a absenci syndikalistických organizací však hlavně v prvních letech Baťovy přítomnosti na švýcarském trhu došlo v řadách jeho zaměstnanců k otevřeným konfliktům,

B. Degen, Arbeit und Kapital, in: P. Halbeisen – M. Müller – B. Veyrassat (Hg.), Wirtschaftsgeschichte, s. 873–922, zde s. 894.
133
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 655, Neue
Zürcher Zeitung 13. 4. 1934.
134
SOkA Zlín, f. Baťa, II/8, kart. č. 449, inv. č. 449, Morgenzeitung 1. 11. 1938.
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Tamtéž, II/6, kart. č. 1288, inv. č. 214, s. 44–45.
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Tamtéž, II/7, inv. č. 225, Anzeiger Möhlin, 5, 7. 5. 1935, č. 36, s. 1.
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SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 250, Arbeiter-Zeitung 26. 10. 1937; Nro. 511, Der Bund 2. 11. 1937.
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které rozhodně neulehčily kriminalizovanému mediálnímu portrétu Baťova koncernu (přinejmenším Jan Antonín Baťa byl koncem 30. let švýcarským tiskem opakovaně
líčen jako „židovský švec“ a v pomnichovských Sudetech zatčený „šmelinář“).140
Ve druhé polovině roku 1933 propukla v Möhlinu roztržka v oddělení sekání kůže,
ekonomicky klíčovém technologickém segmentu produkce kožené obuvi, když byl
kvůli krádeži (zřejmě neoprávněně) propuštěn zaměstnanec. Spolupracovníky, kteří ze solidarity zastavili práci, rovněž čekalo propuštění ze zaměstnání, po čase však
byli někteří z nich opět přijati do pracovního poměru.141
K dalšímu zastavení práce došlo v dubnu následujícího roku přičiněním švýcarských komunistů. Sedm zaměstnanců curyšské správkárny obuvi, podporovaných
komunistickým Svazem oděvních a kožedělných dělníků se sídlem v Curychu (Verband der Bekleidungs- und Lederarbeiter, Zürich), který svolal i neúspěšnou demonstraci, nebylo spokojeno s pracovními a platovými podmínkami, ačkoliv provozovna
měla podle tisku ve svém oboru patřit k nejlépe placeným. Ke spokojenosti vedení
společnosti Bata-Schuh AG se stávka omezila jen na curyšskou provozovnu, nenašla
odezvu ani v továrně, ani v jiných baťovských provozovnách, a po jejím skončení byli
někteří z protestujících opět přijati do zaměstnaneckého poměru.142
Ke konfrontaci se zaměstnanci došlo i ve druhé švýcarské baťovské výrobní
společnosti Argo AG, jejíchž 77 pracovníků zastavilo 4. prosince 1945 na měsíc práci,
aby si vybojovali vyšší mzdy a dětské příplatky. Sympatie jim veřejně projevili jak zaměstnanci solivaru a továrny na kameninu, tak pracovníci továrny Bata-Schuh AG,
jimž vybojovali uzavření pracovní smlouvy se Svazem dělníků oděvních, kožedělných
a výstrojových v létě 1946.143 Doplňkového starobního, invalidního a pozůstalostního pojištění se vedle zákonného pojištění důchodového a úrazového zaměstnanci
dočkali až v následujícím desetiletí.144

SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 190, Arbeiter-Zeitung 16. 8. 1938; Nro. 331, Basler Nachrichten 1. 12. 1938.
141
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 201.
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SWA Basel, f, Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 189, Nationalzeitung 26. 4. 1934; T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 32.
143
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SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 40, Schweizerische Finanz-Zeitung 3. 10. 1963.
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Graf 1: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti Bata-Schuh AG145

Tovární město: výstavba – vybavenost – služby
Projekt továrního města (regulační plány a realita)
S dramatickým průběhem prvních šesti let přítomnosti akciové společnosti BataSchuh AG ve Švýcarsku a s hledáním ideální podnikatelské strategie korespondovaly
často se střídající urbanistické projekty výstavby výrobního a sociálního zázemí
v Möhlinu, v němž nakonec ve dvou stavebních etapách v letech 1932–1936
a 1942–1948 vyrostl ojedinělý příklad evropského firemního města. Zatímco první
etapa výstavby proběhla v režii zlínského koncernového stavebního oddělení (největší podíl na projektech mohl mít vedle R. H. Podzemného Antonín Vítek, autor
paralelně vznikajícího projektu holandského Bestu, vykazujícího s Möhlinem řadu
analogií),146 za druhou stavební etapu byl zodpovědný domácí architekt Hannibal
Naef, který přes počáteční experimenty koncentrací na dílčí problémy při rezignaci
na sídelní možnosti růstu dospěl k respektování a variování starších zlínských vzorů.147

Tamtéž, Zeitungsartikel, Bb 27a, 1931–1990; M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 191,
201, 210.
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První dochovaný projekt byl patrně vytvořen krátce po zakoupení möhlinských
pozemků na podzim 1931 a vedle říčního kanálu k Rýnu, železniční vlečky k solivarně
v Riburgu a zaměstnanecké kolonie počítal s realizací hned deseti standardizovaných továrních objektů s kapacitou 2 300 dělníků. Projekt z dubna 1932 dokonce
ani nepočítal s obytnou zástavbou a omezil se na návrh továrního areálu s výrobními
halami, atypicky vždy ve dvojicích mírně posunutými vůči ose (27. dubna 1932).
Fackenbergův regulační plán z října téhož roku již vedle osmi standardizovaných továrních objektů projektoval i firemní sídliště se stovkou obytných domů a firemním
letištěm na severu areálu (19. října 1932). Po Baťově leteckém neštěstí v červenci
1932 vzalo letiště za své a regulační plán z dubna a května 1934 místo něj projektoval sportoviště a baťovský park. Sídliště se 170 obytnými domy a tovární areál
šesti standardizovaných výrobních objektů pro 2 300 pracujících měly být drážním
tělesem spojeny s ústřední železniční komunikací Basilej – Bern, celkové náklady
pak byly odhadovány na 2 879 000 Fr (duben 1934 a 20. květen 1934).148 Zvratem
v urbanistickém vývoji lokality byl nový regulační plán z 29. července 1935, nahrazující – spekuluje se, zda pod vlivem Le Corbusierovým, pobývajícím od 20. dubna
1935 v rámci mezinárodní urbanistické soutěže ve Zlíně149 – dosavadní koncentrické
řešení s továrnou jako sídelním středobodem lineárním uspořádáním celého areálu
se zelení oddělenými zónami výrobní, obytnou a rekreační. Praktickým projevem
paradigmatické změny v urbanistickém řešení lokality bylo stržení tří nejstarších
obytných budov na místě nové třípodlažní tovární budovy a jejich znovuvybudování
o 100 m dále. Zřejmě posledním regulačním plánem zlínské provenience byl zastavovací plán A. Vítka, autora regulačních plánů jiných evropských továrních měst
Baťova koncernu, který delimitací areálu zelení do tří segmentů výroby, bydlení
a rekreace podtrhnul založením Baťovy aleje (12. duben 1936).150
Od podzimu 1936 byla stavebně-architektonická budoucnost baťovského sídliště a továrny v Möhlinu spjata se jménem švýcarského architekta Hannibala Naefa,
který se mj. podílel v roce 1927 na soutěžním návrhu Paláce národů v Ženevě.151
Prvním regulačním plánem z 12. září 1936 Naef do hry vrátil přístav a letiště a v návaznosti na zlínské projekty navrhnul nově nemocnici, biograf, kasino, sportoviště
a venkovní bazén. První Naefovy realizace spadají sice až do června 1942, kdy bylo
během druhé světové války přerušeno spojení se zlínskou koncernovou projekční
kanceláří (o to častěji byla tematika stavebního vývoje artikulována týdenními
firemními poradami), jeho angažmá ve druhé polovině 30. let je však nutno klást
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 129–135.
Tamtéž, s. 232–233.
150
Tamtéž, s. 128, 136, 138.
151
R. Troppeano, Hans Hugo Hannibal Naef, 1902–1979, in: Die Bata-Kolonie in Möhlin, s. 28–35.
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do souvislosti s posilováním švýcarské národnostní image, jak o ni soustavně usiloval
ředitel Josef Šimša. Ačkoliv byly v dubnu 1942 předloženy tři projekty möhlinského
stavebního mistra Mosera, jedinou realizací bez vztahu ke zlínskému stavebnímu oddělení nebo projekčnímu ateliéru Naefově byl dům č. 10 rheinfeldenského architekta Schüpbacha (1942).152 Baťovští architekti se do Möhlinu vrátili ještě krátce po
druhé světové válce, když Hannibal Naef konzultoval projekt Společenského domu
s Vladimírem Karfíkem. Po roce 1950 však firemní sídliště přestalo prostorově růst
a jeho proměny byly jen opakováními a variacemi starších vzorů.153
Značná péče byla v Möhlinu podobně jako v jiných baťovských satelitech věnována zahradní a krajinné architektuře, jíž byl nakloněn jak Hannibal Naef, tak
ředitel Šimša, zaměstnávající ve 40. letech hned pět zahradníků. Řada anekdot oživuje v kolektivní paměti bývalých zaměstnanců Bata-Schuh AG jarní a podzimní
soutěže v údržbě zeleni, angažmá předního švýcarského zahradního a krajinného
architekta Johannese Schweizera (1901–1983) v letech 1937–1956 (zahrada ředitelského domu, 1940 nerealizovaný projekt rekreační oblasti) však dokládá eminentní
zájem podniku o reprezentativní údržbu zeleně.154 (Je-li pravdivou, vrhá na firemní
smysl pro estetično dlouhý stín vzpomínka jednoho bývalého zaměstnance, jemuž
bylo kvůli handicapovanému dítěti zapovězeno bydlení ve firemním sídlišti.)
Zatímco v desetiletích kolem druhé světové války byly v novotou vonícím švýcarském hnízdě Baťova koncernu vynakládány na údržbu veřejných prostor a zeleně značné prostředky, o půl století později již baťovská kolonie v Möhlinu působila chátrajícím dojmem, zvláště když přerostlé stromy ubíraly na světle, ojedinělá
přítomnost motorových vozidel jen výjimečně narušovala ticho a klid, panující
v lokalitě i během pracovní doby, a zanedbávaná údržba objektů si vyžádala v roce
1984 stržení dvou obytných domů.155 Sociální a ekologickou proměnu sídliště však
již na přelomu let 1954/1955 předznamenalo stěhování ředitele Šimši z ředitelské
vily ve firemním sídlišti do privátního domu v nedalekém Wolfsgalgen.156

Bydlení, zásobování
Obhlídka stavebních parcel v rovinatém terénu na břehu Rýna započala v lednu 1932
a výkopové práce, přerušované jen častými archeologickými nálezy pozůstatků
římských hospodářských usedlostí z 1.–3. století po Kristu, započaly udělením
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 139–146.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 230.
154
P. P. Stöckli, Die Freiräume der Bata-Siedlung, in: Die Bata-Kolonie in Möhlin, s. 45–49, zde s. 45.
155
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 234–235.
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stavebního povolení dvěma až třem přízemním továrním budovám, třípodlažnímu
továrnímu objektu, třem svobodárnám a 20 standardizovaným čtyřdomkům 25. května 1932. „Kde ještě před tisíci lety bydleli Římané, je dnes večer slyšet zábavu, hudbu
a hry,“ glosoval situaci v nové kolonii157 F. G. Fackenberg,158 za jehož stavebního
dozoru byly nejprve v roce 1933 dokončeny tři čtyřdomky, zprvu využívané jako
kantýna, ženská a mužská svobodárna.159
Etapa nejrozsáhlejších stavebních prací spadá v Möhlinu do roku 1936, kdy byly
nejprve cihla za cihlou sneseny a o sto metrů dále znovu postaveny tři nejstarší
čtyřdomky z roku 1933, a to kvůli zahájení výstavby druhé třípodlažní tovární budovy (1936–1937). Její výstavbou začalo firemní sídliště nabývat místo dosavadní
koncentrického řešení nového lineárního členění na severní výrobní a jižní obytnou
zónu, oddělené jen úzkým pásem zeleně. Symetrickou osou typově identických
třípodlažních továrních objektů z let 1934–1935 a 1936–1937 se stala Baťova alej
(Bata-Allee), jejíž prostorový význam ještě gradoval výstavbou osově odvrácených
svobodáren. Čtveřice objektů – dvě třípodlažní tovární budovy a dvě svobodárny – se
napříště stala urbanistickým jádrem firemního sídliště. Paralelně se svobodárnami
byly na západní straně aleje postaveny i tři standardizované dvojdomky č. 1–3
s přistavěnými bočními vchody, zatímco na východním konci aleje byly vyprojektovány dva větší standardizované objekty č. 4 a 5 (tzv. Velký typ) a menší dům č. 6
(tzv. Menší typ). Unifikující strategii transferu osvědčených stavebních modelů
mezi jednotlivými baťovskými firemními sídlišti dokládá použití staršího projektu
ředitelského domu, realizovaného stranou sídlištního jádra a určeného původně
polskému baťovskému satelitu Chełmek. Protože žádný z obytných objektů „zlínské
fáze“ výstavby včetně ředitelova domu nedisponoval prádelnou, byla v roce 1939
jako poslední budova projektovaná koncernovým stavebním oddělením postavena
prádelna s přistavěnými garážemi. Stavební práce ve starší části firemního sídliště,

M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 11, 226: Zatímco dobová baťovská nomenklatura zapovídala používání termínu kolonie pro firemní sídliště jako antikvovaný a dehonestující, M. Widmer
jej považuje za výstižný, zvláště když charakterizuje manifestační a kolonizační charakter vystoupení
baťovského československého kapitálu a know-how na švýcarské půdě. Manifestace československého kapitálu, kolonizační akt v podobě založení baťovského satelitu, deklarace jasného urbanistického a architektonického názoru v krátkém časovém úseku a obecně významná role obuvnických v prosazování moderních (i stavebních) technologií podle M. Widmera legitimizují užívání
termínu Kolonie Möhlin, nemluvě o její akceptaci vlastními obyvateli obce a regionu.
158
Anzeiger für das Möhlin- und untere Rheintal č. 44, 1. 6. 1934, Etwas über die Entstehung und
Entwicklung der Bata-Fabrik in Möhlin.
159
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projektované zlínským stavebním oddělením a budované převážně za stavebního
dozoru koncernového architekta Fackenberga, byly svěřeny stavební firmě Bertschninger z Rheinfelden a od roku 1936 staviteli Moserovi z Möhlinu, který budovu
mladší svobodárny čtvrt roku po jejím dokončení za použití lešticího oleje přivedl
polírováním cihlového zdiva doslova k „nebývalému lesku“.160
V polovině 30. let 20. století, zjevně v souvislosti se sílícím ekonomickým a politickým nacionalismem, a definitivně pak s vypuknutím druhé světové války sílila ve
vedení švýcarské dceřiné společnosti Baťova koncernu potřeba angažovat ve firemní
výstavbě i švýcarské architekty, jako tomu bylo v případě švýcarsko-sumaterského
architekta Hannibala Naefa, zaměstnaného společně s Hermannem Siegristem již
v roce 1930 při realizaci firemní prodejny ve Winterthuru. V Šimšově ředitelské
kanceláři bylo Naefovo jméno na pořadu dne opět v roce 1936, kdy Naef pro Möhlin
vyprojektoval vzdušný dvoupodlažní obytný objekt na zúženém pilíři, zamítnutý
ovšem ředitelem Šimšou pro přílišný modernismus a vzdálenost starším baťovským
vzorům. Než byl Naef v roce 1942 vyzván k realizaci prvních dvou dvojdomků,
postaven byl tzv. Prokuristův dům rheinfeldenského architekta Franze Schüpbacha, jehož zvýšené stavební náklady vedly k ukončení slibně započaté spolupráce
mezi firmou a architektem. Právě ojedinělý objekt, podle Schüpbacha postavený
solidněji než předchůdci z koncernové stavební kanceláře, byl ředitelem Šimšou
před významnými návštěvami paradoxně prezentován jako vzorový baťovský obytný objekt.161
V roce 1942 byl hlavním firemním architektem společnosti Bata-Schuh AG jmenován Hannibal Naef, jehož sedm dvojdomků, variujících starší zlínské vzory, bylo
postaveno ještě během druhé světové války. Půdorysným uspořádáním a volbou
stavebních materiálů objekty navazovaly na baťovskou zástavbu 30. let, většími
rozměry a precizně provedenými zednickými pracemi stavitele Mosera však vycházely vstříc rostoucím nárokům na bydlení. Podobně tomu bylo i v případě Naefova jednodomku z roku 1945, přecházejícího výstavbě Společenského domu (1948),
vrcholu Naefových baťovských projektů, rámujícího jižní hranici firemního sídliště.
Baťovský Klub (Club-Haus) byl vyprojektován v ose Baťovy aleje jako protipól továrního
areálu a jako střed rekreační zóny. Projekt Společenského domu prošel dynamickým
vývojem počínaje návrhem hotelové věže, vyžadující autorskou spoluúčast Vladimíra Karfíka, dlícího v roce 1946 několik týdnů v Möhlinu, přes jednodušší návrh
dvoupodlažní budovy s ubytovací a administrativní kapacitou až k finálnímu projektu

160
161

Tamtéž, s. 36, 49, 137, 219.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 76, 80, 220.
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z roku 1948, hlásícímu se přinejmenším čelní fasádou k architektuře nastupujících
50. let. Společenský dům byl nakonec tvořen hlavní dvoupodlažní budovou a příčným traktem s kavárnou u východní fasády hlavní budovy. Přízemí hlavní i vedlejší
budovy bylo provedeno v betonu, druhé nadzemní podlaží v ocelovém skeletu s indirektním osvětlením. Naefův Společenský dům je dnes považován za přirozený přechod mezi funkční baťovskou architekturou zlínské provenience a poválečnou švýcarskou architekturou.162
V 50. letech realizoval Naef ještě několik dvojdomků a garáží, přičemž mezi
realizovanými stavbami vynikal především projekt hotelového domu z roku 1950.
O deset let později již architekt projektem domu č. 30 dosáhl v průběžném číslování předložených návrhů neuvěřitelného čísla 1 548, jímž se však pozvolna blížil
k ukončení spolupráce se švýcarskou koncernovou společností Baťa. Není sice pravdou, že byl Naef jediným projektantem firemního sídliště v Möhlinu, jak uváděla počátkem 50. let 20. století odborná periodika (Architect and Building News, Werk),
přinejmenším stavbou Společenského domu se však zařadil mezi soudobé špičky
švýcarské architektury, ačkoliv projekt baťovského Klubu ve finální podobě zdaleka
nekorespondoval s původními smělými plány věžovitého objektu.
Ostatně i náznak přechodu od čistě funkční architektury, jíž se baťovskému Möhlinu ve Švýcarsku rovnal snad jen projekt továrny a sídliště továrny na obuvnická
kopyta Fagus v Alfeld/Leine (společné vzory americké a holandské a vliv hnutí zahradních měst), k architektuře monumentální byl naznačen závěr stavebního růstu
möhlinské kolonie.163
Na rozdíl od baťovských výrobních jednotek v Republice československé, Německé říši nebo Království Jugoslávie nejsme v případě Möhlinu explicitně informování
o existenci firemního zemědělského zázemí. Patrně až pod vlivem válečné legislativy a zásobovacích potíží bylo v roce 1942 pro potřeby závodní kantýny vyčleněno
372 akrů polností a zeleninových pozemků, na nichž bylo sklizeno 18 755 kg brambor, 2 800 kg pšenice a ječmene a 7 426 kg zeleniny. Podle firemního tisku byl závod
v roce 1943 připraven splnit povinnost průmyslových závodů zabezpečit zaměstnance včetně prodejních filiálek potravinami z podnikových zdrojů. Vedle 900 arů
pro zásobování závodní kantýny mělo být dalších 200 arů zdarma poskytnuto zaměstnancům pro jejich doplňkové hospodaření na zeleninových políčkách.164

Tamtéž, s. 222–224.
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 111, 224, 226.
164
Der gute Verkäufer: Zeitschrift für die Geschäftsführer und Verkäufer der Bata Schuh A.-G. Möhlin,
Januar 1943, Nro. 1, s. 3.
162
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Graf 2: Vývoj počtu obyvatel obce Möhlin v letech 1900–1989165

Ke společenskému vývoji a každodennímu životu továrního města
Základy firemního tisku byly ve Švýcarsku položeny na konci května 1934, když bylo
43. vydání Möhlinských novin (Möhliner Anzeiger) poprvé vydáno ve firemní režii.
Od 29. května 1934 byly v periodiku publikovány rozsáhlé texty Antonína Cekoty
z jeho publikace Tomáš Baťa: myšlenky a práce,166 ovšem již na jaře 1933 začaly v periodiku pod názvem Pozdrav ze Zlína vycházet československé črty möhlinského
rodáka Paula Metzgera, který v listopadu předcházejícího roku odešel se skupinou
prvních mladých mužů za vyučením do mateřských zlínských závodů. Ve Zlíně se mu
dokonce dostalo té cti, že mohl na prvního máje 1933 v den oslav společné práce
baťovských zaměstnanců promluvit jménem švýcarských učňů Baťovy školy práce.167
Věstník pro möhlinské a dolní údolí Rýna s týdenní zábavní přílohou „Večerní odpočinek“ (Anzeiger für das Möhlin- und untere Rheintal mit der wöchentlichen
Unterhaltungsbeilage „Abend-Friede“) vycházel v polovině 30. let dvakrát týdně
a na rozdíl od jiných baťovských firemních novin si uchoval podobu lokálního periodika s pravidelnou firemní inzercí a občasnými zprávami ze závodu, pokud se zrovna
nekonaly firemní oslavy, jimž byla věnována celostránková pozornost.168
M. Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, s. 189.
Tamtéž, s. 202.
167
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 44.
168
SOkA Zlín, f. Baťa, II/7, inv. č. 225, Anzeiger Möhlin, 5, 30. 4. 1935, č. 34, s. 1; 5, 7. 5. 1935, č. 36,
s. 2–3.
165
166
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Před rokem 1948, kdy byl dobudován Klub Baťa architekta Hannibala Naefa
s tenisovými kurty a minigolfem, byla dějištěm společných volnočasových aktivit
baťovských zaměstnanců a obyvatel firemního sídliště v Möhlinu volná prostranství
kolonie a jídelna závodní kuchyně, v níž probíhala kinematografická představení nebo
tradiční dětské vánoční slavnosti, jíž se jen v prosinci 1942 se 79 matkami zúčastnilo
146 dětí.169 I když nebyly realizovány smělé projekty sportovního stadionu, hotelu
nebo krytého bazénu z předválečné a poválečné éry, stala se möhlinská sportoviště
jako v jiných baťovských satelitech důležitými jevišti demonstrace fyzické síly a manuální zručnosti, potřebných v průmyslové výrobě, i hájemstvími kolektivních forem
odpočinku.170 V čele möhlinských sportovních aktivit stáli místní tenisté, velocipedisté a na prvním místě fotbalisté FC Bata, kteří jen v roce 1942 sehráli 24 zápasů
s 87 střelenými brankami. Čtrnáct zápasů möhlinští fotbalisté továrny Baťa v roce 1942 vyhráli, čtyři prohráli a šest jich zůstalo nerozhodnuto.171
Zřejmě nejvíce pozornosti bylo ve firemním kalendáři od roku 1934, kdy se s 350
zaměstnanci a 12 vedoucími prodejních filiálek uskutečnily první firemní oslavy prvního máje, upínáno k oslavě baťovského Svátku práce. Zatímco v roce 1934 prošel
Möhlinem jen čtyřsethlavý průvod zaměstnanců se švýcarskými národními vlajkami a transparenty s baťovskými nebo protestními hesly proti perzekuci baťovského
podnikání, o rok později se již k celodenním oslavám prvního máje jako svátku společné práce s budíčkem, průvodem k továrně, stavěním máje, dopoledním koncertem, projevy, prohlídkou dílen, společným obědem, odpoledními dětskými hrami,
fotbalovým a boxerským zápasem a taneční a poslechovou hudbou dostavila
tisícovka účastníků, ochotných přes značné pracovní vypětí přispět k firemnímu vítězství i na poli autoprezentace, jak se podivoval přítomný reportér Národních novin
(Nationalzeitung). Protestní transparenty vystřídaly v roce 1935 vysloveně apolitické transparenty z bohatého vokabuláře baťovských hesel a oficiálním vrcholem
patriotických oslav „Baťovy rodiny“ se stala série projevů s deklarací odhodlání ke
společné práci pro národ: „Politikou Baťových lidí je práce.“172 Vedle vrchního mistra
Der gute Verkäufer: Zeitschrift für die Geschäftsführer und Verkäufer der Bata Schuh A.-G. Möhlin,
Januar 1943, Nro. 1, s. 4.
170
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 40, Schweizerische Finanz-Zeitung 3. 10. 1963: V říjnu 1963, kdy v Möhlinu žilo přes 5 000 obyvatel a v baťovské kolonii 500 osob ve dvoj- a čtyřdomcích, disponovalo firemní sídliště společenským domem
(Clubhaus Bata) s jídelnou, čajovnou, televizní místností, kuželnou, obchodem obuví a potravinami
a dále tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm, minigolfem a hřištěm pro boccia, dvěma dětskými
hřišti a písečnou pláží na břehu Rýna.
171
Der gute Verkäufer: Zeitschrift für die Geschäftsführer und Verkäufer der Bata Schuh A.-G. Möhlin,
Januar 1943, Nro. 1, s. 3.
172
SOkA Zlín, f. Baťa, II/7, inv. č. 225, Anzeiger Möhlin, 5, 30. 4. 1935, č. 34, s. 1.
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a vedoucího prodejního oddělení si vzal hlavní slovo viceprezident správní rady
akciové společnosti Bata-Schuh AG Dr. Georg Wettstein, který v zastoupení předsedy
správní rady Jana Antonína Bati oponoval švýcarskému establishmentu, bránícímu
podniku v rozvoji, a dovolával se probouzejícího se jara jako metafory životodárných
sil v řadách möhlinských zaměstnanců.173
Po dvou letech však bylo v roce 1936 od firemních oslav prvního máje upuštěno,
oficiálně aby mohli být zaměstnanci účastni na jiných akcích pořádaných toho dne.
(„Zneužití“ svátku práce k firemní prezentaci kritizovali jak švýcarští komunisté, kteří
poukazovali na Hitlerův Den německé práce, tak Baťovi konkurenti.) Firemní oslavy
společné práce byly přeneseny na státní svátek 1. srpen (Bundesfeiertag), který
byl od roku 1937 slaven v krojích a za plné účasti zaměstnanců nejvýznamnějšího
zaměstnavatele v regionu.174 Po druhé světové válce byly firemní oslavy přesunuty
na první májovou neděli.175

Závěrem
Sumarizovat a zhodnotit hlavní milníky přibližně dvou dekád podnikatelských aktivit
koncernu Baťa ve Švýcarsku je nesnadný úkol. Nejde přitom jen o složitý dobový
kontext meritorně daný účinky velké hospodářské krize, událostmi druhé světové
války či nově se ustavujícím světovým pořádkem v letech poválečných. Nejprve je
nutno zdůraznit, že švýcarské společnosti koncernu Baťa měly od založení různá
poslání: První skupina společností (Bata Schuh AG, Argo AG či Kotva-Export-Import
AG), jejichž aktivitám je tato studie věnována především, byla primárně zřízena
s cílem expandovat či podporovat expanzi koncernu na švýcarském trhu. Druhou
skupinu společností (holdingová společnost Leader AG a nadace B. S. F. Stiftung)
charakterizovalo širší poslání v rámci globálně se utvářející koncernové struktury.
S ohledem na současný stav poznání dějin koncernu Baťa je velmi obtížné, a není to
ani cílem této studie, formulovat jakékoliv závěry k aktivitám těch společností, které
zajišťovaly koordinaci globálních investic či spravovaly a kontrolovaly významnou část
majetku koncernu z neutrálního Švýcarska. Již samotné ustavení těchto společností
a způsob jejich fungování však odkazují k propracované a svého času mimořádně
progresivní kapitálové architektuře koncernu Baťa, která jej nepochybně řadí
k průkopníkům globálního kapitalismu ve 20. století.
Tamtéž, Anzeiger Möhlin, 5, 7. 5. 1935, č. 36, s. 1; SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 214, Nationalzeitung 12. 5. 1935; T. Ehrenbold, BATA. Schuhe
für die Welt, s. 33.
174
T. Ehrenbold, BATA. Schuhe für die Welt, s. 35; Týž, Putting Möhlin on the Map, s. 136–138.
175
SWA Basel, f. Erwerbsgesellschaft Handel & Industrie, Zeitungsartikel, Bb 27a, Nro. 109, Landschäftler, Liestal 9. 5. 1956; Nro. 210, St. Galler Tagblatt 4. 5. 1956.
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Vlastní podnikání koncernu Baťa ve Švýcarsku prošlo ve sledovaném období
složitým vývojem, v hlavních liniích kopírujícím předěly a vývojové modely známé
i z dalších evropských zemí. Poté, co se ve druhé polovině 20. let ukázalo, že import
československého zboží do Švýcarska nebude nadále z důvodu sílících ochranářských
opatření možný, rozhodlo se vedení koncernu expandovat i na zdejší trh formou
přímých investic. Jejich prostřednictvím měl být (v ideálním případě) na švýcarskou
půdu přenesen komplexní model podnikání integrující pod jednou střechou nákup,
výrobu a prodej (maloobchodní síť prodejen s doprovodnými službami, zajišťující
přímý přístup ke koncovým zákazníkům). Pokus o ovládnutí švýcarské hospodářské
pevnosti (Alpenfestung) představoval i pro koncern Baťa mimořádnou výzvu. Již při
letmém pohledu je zřejmé, že Baťa zdaleka nebyl ve všech svých plánech úspěšný.
Stejně tak ovšem nebyli zcela úspěšní ani Baťovi protivníci (v tomto případě skutečně mimořádně početní, v čele se skupinou domácích výrobců obuvi). Přes efektivní a působivou protibaťovskou kampaň (zdůrazňující dumpingové ceny, zruinování
12 000 švýcarských ševců a rozsáhlé propouštění v obuvnických továrnách, zdravotní rizika spojená s nošením obuvi s gumovou podrážkou, ale např. i nacionální
aspekty), která v určitém momentu sjednotila několik vlivných hospodářských svazů
a zájmových skupin, se koncern Baťa dokázal na švýcarském trhu uchytit a v obtížných poměrech vybudovat i dva výrobní podniky (Bata-Schuh AG a Argo AG),
které se staly jádrem Baťova švýcarského podnikání. Svou roli sehrála i účinná
hospodářská diplomacie, podporovaná právní kanceláří Wettstein, a v neposlední řadě jistě také skutečnost, že se Spříseženstvo stalo již v roce 1931 sídlem kapitálově
silné holdingové společnosti Leader AG, zastřešující značnou část mezinárodních
koncernu Baťa. Kapitálové pronikání koncernu do švýcarské ekonomiky usnadňovala
také absence přímých legislativních bariér proti zakládání dceřiných společností
zahraničních firem, obvyklých v jiných evropských státech.
Z podrobnějších analýz vyplývá, že možnosti rozvoje baťovského podnikání byly
ve Švýcarsku znatelně limitovány zejména domácí hospodářskou politikou a silnou
konkurencí. Za hlavní faktory komplikující etablování baťovských společností lze
označit ochranářská opatření, kombinující prohibitivní úrovně cla a stanovení autonomního celního kontingentu (podvazující ve svých důsledcích i možnosti podpory
nově vznikajících společností ze strany koncernové centrály ve Zlíně, zejména
vývoz vstupního kapitálu ve formě zboží), legislativní restrikce týkající se výstavby
a rozšiřování obuvnických závodů (tzv. Lex Baťa z 11. června 1934) a nepochybně
i neustálou pozornost a opakující se kampaně ze strany hospodářsky a politicky silné
konkurence. K vnějším faktorům se přidávaly i problémy vnitřní, týkající se zejména v počátcích nedostatečné kvality a kvantity zboží produkovaného möhlinským
závodem (např. v roce 1932 činil týdenní objem výroby obuvi pouhých 40 % před-
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pokladu). Problémy möhlinského podniku se zrcadlí i v některých standardních
prosperitních a výkonnostních ukazatelích jako jsou výše čistého zisku (s nejnižšími
hodnotami v letech 1934–1935), rostoucí úvěry a závazky firmy vůči věřitelům (v roce 1942 činily 2 778 547,63 Fr), velmi pozvolném plnění rezervního fondu, který
nedosáhl ani pětiny hodnoty akciového kapitálu (1942 činil pouhých 16 % hodnoty
akciového kapitálu), či jeho snižujících se investičních aktivitách po roce 1937.
Nejvyššího hrubého i čistého zisku dosáhla firma v roce 1940 v důsledku válečné
konjunktury a vrcholící spotřebitelské hysterie. Etapa druhé světové války znamenala
pro podnik v mnoha směrech důležitý zlom. V podmínkách válečného hospodářství
postupně utichly protibaťovské kampaně předchozích let a podnik se stále více
integroval v místní ekonomice. Přispěla k tomu i skutečnost, že společnost BataSchuh AG dosáhla plnohodnotného členství v kartelu HALSKA (pro zpracování kůží,
kaučuku a obuvi), jehož prostřednictvím získala strategický přístup k vojenským
zakázkám i státním rezervám gumy.
V poválečných letech se Švýcarsko stalo důležitým bojištěm řady mezinárodních
sporů o koncernový majetek, jejichž součástí byly také spory o vyrovnání pohledávek švýcarské společnosti Bata-Schuh AG vůči národnímu podniku Baťa (Svit) Zlín.
Paradoxně právě v době definitivního ukončení restrikcí vůči Bata-Schuh AG byly
švýcarské aktivity firmy ohrožovány vnitřními spory a nestabilitou vztahů v rámci
koncernu. Stabilní období 50. a 60. let (v roce 1963 dosáhla výroba v Möhlinu vrcholu, když zde byla vyrobena šestina roční švýcarské obuvnické produkce) vystřídala
změna hospodářského klimatu nastupující od 70. let, související s odstraňováním
obchodních bariér a v důsledcích vedoucí k prohloubení ekonomické globalizace.
Logicky i k postupnému utlumování a v roce 1990 definitivnímu ukončení výroby
v möhlinském závodě.
I při zakládání möhlinského závodu, který byl od počátku projektován jako ústředí
švýcarského podnikání koncernu Baťa, byla expanze plánována komplexně podle
modelu továrního města. Lokalizace závodu odpovídala postupně se petrifikujícím
zásadám koncernového plánování továrních měst, zdůrazňujícím zejména dopravní
dostupnost (železnice, silnice, splavná řeka, možnost vybudovat letiště), přístup
k levným pozemkům a dostatek pracovních sil v okolí. Möhlin sice není možno jednoduše přiřadit k typicky venkovským lokalitám s absentující průmyslovou tradicí,
které koncern pro lokalizaci svých výrobních závodů vyhledával, v jeho prospěch
však – kromě strategické polohy – mluvila zejména relativně vysoká nezaměstnanost
a také podpora koncernových záměrů ze strany obce. Hned od počátku také nebylo
pochyb o tom, že se součástí sídelního projektu mají stát i všechny důležité složky
baťovského sociálního programu (závodní bydlení, stravování, zásobování, organizace společenského a kulturního života v obci, podniková média) včetně esenciálních
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a často ostře kritizovaných prvků fordovského sociálního inženýrství, v němž se
propojovaly systémy motivačních pobídek a sociální péče s intenzivní kontrolou
a snahou působit i na soukromý život pracovníků a jejich rodin. Právě ve švýcarském
prostředí s poměrně vysokým stupněm organizace dělnictva, efektivní státní i regionální správou a přísným dozorem ze strany konkurence byla firma Baťa v těchto oblastech nucena činit mnohé kompromisy a ústupky.  O tom, že zavádění baťovských
způsobů a organizačních postupů nebylo přijímáno vždy hladce, svědčí kupříkladu
i několik stávek, jež jinak nebyly v zemi helvétského kříže jevem zcela běžným.
K pozitivnímu obrazu firmy ve švýcarském prostředí naopak přispívala firemní
architektura, urbanismus a propagovaná moderní bytová kultura. Přes časté změny
urbanistických plánů a studií i přes skutečnost, že se do realizace möhlinské výstavby
otisklo hned několik výrazných architektů a urbanistů (R. H. Podzemný, A. Vítek,
F. G. Fackenberg, H. Naef), si tovární město díky respektu k baťovským architektonickým a urbanistickým zásadám uchovalo svůj typický modernistický ráz a stalo se nedílnou součástí firemní image. V povědomí širokých vrstev tak v určité době pojmy Baťa a Möhlin splynuly. I v tomto případě se ukazuje, že technologie a výrobní postupy
na straně jedné a architektura a urbanismus na straně druhé patřily k polyvalentním prvkům systému Baťa, který se dokázal uplatnit v různých podmínkách napříč
kontinenty. Přes výše uvedené problémy a překážky, které se baťovskému podnikání
ve Švýcarsku stavěly do cesty, se i ve Švýcarsku podařilo etablovat a uchytit mnoha
důležitým prvkům baťovské industriální subkultury, která přežívala u břehů Rýna
ještě i v letech po druhé světové válce. Jednalo se o určitou kolektivistickou životní
formu, přizpůsobující se potřebám a rytmu moderního průmyslu. Jejím hlavním nositelem byla fordovská továrna organizující i mimopracovní život a volnočasové aktivity zaměstnanců.
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The Baťa corporation’s business interests in Switzerland: A study of the
economic and social history of the factory town Möhlin
In the period between the two world wars, Czechoslovak-Swiss economic relations
had to contend with numerous barriers of various types–legislative, logistical, cultural, as well as purely economic and capital-related barriers; this is reflected in the
fact that most accounts of Czechoslovakia’s international economic relations in the
1920s and 1930s omit coverage of the country’s links with Switzerland. One exception to this rule was the Baťa corporation, which in the late 1920s rose to become
the world’s largest shoe exporter. Baťa not only exported a complete model system
of business and production to Switzerland–embodied in the company town of Möhlin
–but it also established a number of subsidiaries in Switzerland whose purpose was
to protect Baťa’s capital interests across Europe. This paper does not focus primarily
on the holding company Leader AG (1931), the B. S. F. Foundation (1940) or the
Kotva company (1941); the main attention is paid to Baťa’s two Swiss manufacturing
operations: Bata-Schuh AG (1929) and Argo AG (1936), which imported the corporation’s Ford-inspired production model and social practices to Switzerland. Despite
numerous legislative restrictions and stiff opposition from local industry associations
(which only began to wane during the Second World War), Bata-Schuh AG built up
a stable position on the Swiss market; in the mid-1930s the company became the
leading Swiss producer of part-rubber or all-rubber footwear. The Bata-Schuh AG
factory in Möhlin (on the banks of the Rhine, near the German border) played
a pioneering role in introducing production-line systems to Switzerland, and it also
created a Baťa-style company town–a unique concept in Swiss urban development.
In Möhlin, the corporation implemented a number of its trademark social practices
related to employee care, housing and leisure activities–even though the company’s
schools and print media were not actually located in the town itself.
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K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?
Národní identifikace Židů při sčítáních lidu v meziválečném
Československu1
Petr Kadlec
Are we Czechs, Germans, Hungarians? Or are we a nation in our own right?
National identification of Jews in Czechoslovak censuses between the world wars

The author sets out to determine to what extent the results of censuses reflected the
specific position of the Jewish minority in inter-war Czechoslovakia, the attitude of the
state authorities and the majority non-Jewish population to the Jewish community, and
the somewhat ambivalent attitude of the Jews to their own self-identification. The socalled “Jewish question” was an important aspect of the censuses held during this period,
reflecting tensions in Czech-German relations (in the Czech provinces, i.e. Bohemia, Moravia
and Silesia) and Slovak-Hungarian relations (in Slovakia). Jews’ national self-identification in
censuses not only had direct, practical effects on the everyday lives of the Jewish population;
it also influenced the situation of other minorities – especially the German and Hungarian
communities. The paper outlines the broader contexts and the factors which motivated the
participants involved in debate and discussion – both among experts and among the general
public. Combined with an account of the course and results of the censuses with a focus
on the Jewish population, this enables the author to present a comprehensive view of the
issue. Although the main focus of attention is on the 1921 and 1930 censuses in the Czech
provinces of Czechoslovakia, the paper also comments on developments in other parts of the
country, as well as mentioning the “Jewish question” in the pre-1918 censuses.
Keywords: Jews; censuses; nationalism; national conflicts; national identification; agitation
Contact: Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.; Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Filozofická
fakulta, Ostravská univerzita, Reální 5, 701 03 Ostrava, Česká republika, petr.kadlec@osu.cz
1

Studie vznikla v rámci řešení grantu GAČR, reg. č. 13-00790S Národnost ve sčítáních lidu v českých
zemích 1880–1930 (spory, polemiky, konflikty).
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K některým problémům národní identity a identifikace (nejen)
židovské populace
Existuje poměrně dost dokladů o tom, že přístup k Židům stmeloval v českých zemích
i jinde v Evropě v průběhu dějin jinak často velmi protichůdné složky nežidovské
populace. Stejně tak dokázali být Židé pomyslným dělítkem, které vedlo radikální řez
v myšlenkových postojích soudobé společnosti. Během 19. století rostla v souvislosti s procesem tzv. židovské emancipace, sociálním avansováním, nárůstem vzdělanosti mimo jiné také role Židů ve společnosti a jejich faktický vliv na dění politické,
hospodářské a kulturně-sociální. Zmiňované sféry byly zároveň oblastmi, v nichž začali hrát Židé v českých zemích v poslední třetině 19. století důležitou roli v kontextu
zostřujícího se česko-německého nacionálního soupeření. V rovině politických střetů hráli díky volebnímu mechanismu někdy roli tzv. kingmakerů, neboli rozhodujícího
faktoru při volbách do zastupitelských orgánů.2
Židé byli nežidovskou majoritou pojímáni nezřídka jako vnitřně homogenní a na
základě víry definovaná část společnosti, přestože se členové tohoto společenství
často výrazně lišili politickým přesvědčením, vztahem k židovské víře, kultuře a tradici, postojem k ostatním složkám společnosti i z hlediska národní identifikace, která
byla v závěru 19. a v prvních desetiletích 20. století otázkou velmi aktuální. Uvedené
hrálo důležitou roli v agitačním úsilí nacionalistů i v jejich reflexi identifikace Židů při
cenzech.
V průběhu 19. století se postupně prosadila národní myšlenka jako nová vůdčí
forma kolektivní identity. Pro existenci určitého národa bylo nutné, aby se s ním ztotožnil rostoucí počet jedinců. Přitom formování národní identity bylo podle Miroslava Hrocha nepředstavitelné jak bez přesvědčování pomocí agitace, tak i bez
v minulosti zakotvených kulturních (etnických) vztahů, společenských zážitků a historických zkušeností, politických institucí, resp. institucionalizovaných sociálních
a kulturních vztahů.3 Z jaké sociální kategorie národy při příznivé konstelaci a za
2

3
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M. L. Miller, Reluctant Kingmakers: Moravian Jewish Politics in Late Imperial Austria, Jewish
Studies at the Central European University 2004, s. 112.
Srovnej M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2011. Tato práce shrnuje různé přístupy k problematice národů a nacionalismu. Podobně jako Hroch neuvažuji v intencích autorů vycházejících z práce Benedicta Andersona
(ne však úplně přesně jej interpretujících), pro něž je národ jen určitou konstrukcí, nebo mýtem.
Konstrukce a mytizace nemohly vzniknout ve vzduchoprázdnu, nýbrž potřebovaly ke svému životu reálný základ, entitu, jejíž charakteristiku, význam apod. mohli nacionalisté podle svých potřeb
deformovat a vůči níž se mohli vymezovat. Užitečné shrnutí nejnovější literatury k teoretickým
problémům etnicity a národnosti P. Kladiwa, National Classification in the State Census Politics:
The Bohemian Lands 1880–1930, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen
Länder, 55, (2015), č. 1, s. 1–30.  
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působení tzv. národotvorných procesů „vyrůstají“? Mám za to, že se jedná především – ne však nutně ani výhradně – o skupinu etnickou. Idea národnosti jedince byla
ve středoevropském prostoru úzce spojena s otázkou etnické identifikace jedince.
Rozlišení příslušnosti k určitému etniku a národu spočívá v dosažené míře uvědomění vlastní sounáležitosti a jiného typu identity, přičemž národ (vědomé společenství
jedinců sdílejících společné vědomí o příslušnosti k národu) představuje mnohem
sebeuvědomělejší společenství, než jakým je etnická skupina.4 To však neznamená,
že musely národy plynule navazovat na dřívější etnické skupiny: z každého etnického Čecha nemusel například vzejít Čech v národním smyslu. Jak podotýká Jeremy
King, populaci českých zemí 19. století navíc nelze rozdělit jednoduše na Čechy,
Němce, Židy apod. Lidé mohli mít zároveň více identit, které se vzájemně překrývaly
(lokální, regionální, náboženská ad.).5 Uvedené lze aplikovat jistě i na společnost počátku 20. století stejně jako na různorodou societu Slovenska. Zároveň však nemusel
mít jedinec žádnou vyhraněnou identitu. Národní identifikace, kterou zdůrazňovali
nacionální agitátoři, nebyla pro nemalou část populace podstatná. Zejména pro
bilingvní jedince byla dokonce nejasná. O úplné národnostní lhostejnosti (national
indifference) může být ale řeč jen stěží, neboť by to předpokládalo jazykovou
lhostejnost, která nemohla nastat.6
Výše uvedené se týká příslušníků všech etnických (národních) skupin obyvatelstva, Židy nevyjímaje. Právě jejich identifikace v závěru 19. a na počátku 20. století
byla specifická a především komplikovaná. Od josefínských reforem v závěru 18. století inklinovala významná část Židů v českých zemích k německému kulturnímu a jazykovému prostředí, které skýtalo větší šance na sociální avansování. Od poslední
třetiny 19. století přibývalo Židů, kteří měli blíže k jazykově, resp. národně českému
prostředí, s nímž se snažili maximálně dobře vycházet, popř. do něj vědomě kulturně
integrovat. Proces integrace do české society ale neprobíhal v rámci českých zemí
rovnoměrně a dosáhl odlišných výsledků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Na
území Uher, jež se po roce 1918 stalo součástí Československa, byl v porovnání
s českými zeměmi vývoj po tzv. rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 značně
odlišný. Židé se zde přimkli většinou k maďarskému jazyku, kultuře a politice. Jak ale
4

5

6

P. Kladiwa, Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880–1914,
Moderní dějiny (MD), 22, (2014), č. 1, s. 8.
J. King, The Nationalization of East Central Europe. Ethnicism, Ethnicity and Beyond, in: M. Bucur – N. M. Wingfield (eds.), Staging the Past: The Politics of Commemoration in Habsburg Central
Europe, 1848 to the Present, West Lafayette 2001, s. 121–123, 127, 141.
G. Stourzh, The Ethnicizing of Politics and „National Indifference“ in Late Imperial Austria, in:
Týž, Der Umfang der österreichischen Geschichte: Ausgewählte Studien 1990–2010, Wien –
Köln – Graz 2011, s. 305–306.  
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podotýká Hillel J. Kieval, v procesu sekundární akulturace (secondary acculturation)
sice nahradilo jedno imperial embrace druhým, avšak politicko-kulturní chování Židů
se zásadním způsobem nezměnilo: politickou a jazykovou volbu stále podmiňovala
potřeba vyhovět požadavkům imperiálního státu. Přitažlivost slovenského jazyka
a kultury nedosáhla u slovenských Židů před rokem 1918 takových rozměrů jako
v případě jejich protějšků v Čechách a na Moravě.7 Jiná část Židů, která dosáhla
většího početního rozvoje až během první poloviny 20. století, podporovala židovské národně-emancipační a vnitřně poměrně nesourodé hnutí – sionismus, ať
už kulturního (duchovního), nebo politického charakteru.8 Vedle uvedených skupin obývalo prostor budoucího Československa těžko kvantifikovatelné množství
národnostně nevyhraněných až téměř lhostejných Židů, které hodlali získat
pro své cíle jak nacionalisté, tak i Židé do české, německé či maďarské society již
integrovaní, nebo o integraci teprve usilující. Marsha Rozenblit hovoří dokonce
o „tripartitní identitě“ Židů v předlitavské části habsburské monarchie, neboť se
zde podle ní identifikovali politicky jako Rakušané (odtud považováni mnohými za
jediné pravé Rakušáky), kulturně jako Němci, Češi, Poláci apod. a etnicky jako Židé.9
Politická a německá (na Slovensku především maďarská) kulturní identifikace části
Židů před rokem 1918 vzbuzovala u části česko-slovenských nacionalistů nedůvěru
vůči loajalitě Židů k novému státu a jeho vládnoucímu národu. Vztah (nežidovské)
většinové společnosti a (židovské) menšiny byl složitý, na což poukázal Adam M.
Weisberger. Podle něj majorita zamezovala tomu, aby se příslušník židovské menšiny
stal jejím plnohodnotným členem, ačkoliv o to usiloval, přebíral hodnoty a kulturní
návyky majority. Zároveň se však nemohli Židé již úplně vrátit k původní skupině,
s níž se identifikovali, a snažili se svou ambivalentní pozici řešit. Weisberger přitom
rozlišuje čtyři pozice marginality: asimilaci (snahu o ni); vyvažování mezi jednotlivými kulturami (přijímání prvků z židovské i nežidovské tradice); návrat, resp. nový
vztah k židovské tradici interpretované ve vztahu k novým sociálním a politickým
hnutím (zejm. sionismus); transcendenci (socialistická kritika kapitalismu).10 Hannah
Arendtová vnímala touhu Židů o integraci do nežidovské společnosti jako pokus

7

8

9

10

H. J. Kieval, Negotiating Czechoslovakia. The Challenges of Jewish Citizenship in Multiethnic Nation-State, in: R. I. Cohen – J. Frankel – S. Hoffman (eds.), Insiders and Outsiders. Dilemmas of East
European Jewry, Oxford – Portland, Oregon 2010, s. 112.  
V pojetí Theodora Herzla byl sionismus druhem asimilace. Zatímco však individuální asimilace
Židů směřovala do konkrétního evropského národa, sionismus představoval pokus o asimilaci do
evropské civilizace tím, že se Židé stanou jedním z evropských národů.
M. Rozenblit, Reconstructing a National Identity. The Jews of Habsburg Austria during World
War I, New York 2001, s. 3–4.
Srovnej A. M. Weisberger, The Jewish Ethnic and the Spirit of Socialism, New York 1997.
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docílit změnou vlastní identity změnu svého sociálního statusu, za který neměli
odvahu bojovat. Tato snaha však podle ní nebyla úspěšná, neboť pro své okolí (i pro
ně samé) zůstali pořád Židy. Zároveň se v asimilačním procesu redukovalo židovství
a deformoval důležitý prvek židovské solidarity.11 Zvláště tam, kde byla možnost
asimilovat se do společností definovaných více na národním základě, vytvářelo
asimilační úsilí Židů nové bariéry v rámci židovského společenství. Zájemci o přilnutí
k české (slovenské) společnosti se takto vzdalovali svým souvěrcům usilujícím o totéž
v případě společnosti německé (maďarské), obě skupiny pak těm, kteří se rozhodli
pro vlastní židovskou cestu.

Židé a sčítání lidu před rokem 1918
Státní aparát i statistikové multietnické habsburské monarchie se bránili kategorizaci obyvatelstvo na národním principu. Zatímco statistikové poukazovali na neobjektivnost podobného šetření, stát sledoval vlastní zájmy: nepodporovat národní hnutí poskytnutím dat o „síle“ jednotlivých národům, a pokusit se tak předejít
v maximální možné míře nacionálním konfliktům. To bylo důvodem jak odmítnutí
úvah o zavedení řeči používané v rodině (Familienssprache) v roce 1869, tak i prosazení tzv. obcovací řeči (Umgangssprache) v předlitavské části monarchie v roce
1880. Sčítat se měla populace podle jazyka používaného v denní komunikaci a úředním styku, přičemž data ze sčítání sloužila jako podklad pro zásahy státu na poli kulturním, vzdělávacím a správním. Přes oficiálně proklamované úzkostlivé rozlišování
obcovací řeči (v Zalitavsku zjišťovaný mateřský jazyk – Muttersprache – plnil obdobnou funkci) a národní příslušnosti považovali národní aktivisté danou rubriku při
sčítáních lidu již na konci 19. století za nepřímou proklamaci národní identifikace
jedince.12 Periodicky pořádané cenzy z let 1880–1910 se staly bitevním polem,
přičemž konflikty mezi nacionalisty z jednotlivých táborů cenzy předcházely, doprovázely a doznívaly po jejich ukončení. Vědomi si významu cenzů, národní aktivisté agitovali ve prospěch „svého“ národa, ostře se vymezovali vůči příslušníkům jiných národních skupin a snažili se aktivizovat a získat pro „svůj“ národ obyvatelstvo
národně indiferentní. Nenaplnění vlastních představ o výsledcích sčítání považovali za doklad nátlaku a falšování statistiky. Jejich obvinění a zloba mířily v prvé řadě
na protějšky z „nepřátelského“ tábora a na stát a jeho aparát. Kritice neunikly ani

11

12

H. Arendt, We Refugees (January 1943), in: Táž, The Jew as a Pariah: Jewish Identity and Politics in
the Modern Age, New York 1978, s. 55–66.
Souhrnně E. Brix, Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation: Die
Sprachenstatistik und die zisleithanischen Volkszählungen 1880–1910, Wien – Köln – Graz 1982.  
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osoby národně indiferentní a zástupci těch částí populace, jejichž přiznání k určitému jazyku mohlo fakticky (často jen domněle) výsledky cenzů výrazně ovlivnit. Židé
mohli agitaci a zlobě nacionalistů uniknout jen stěží, neboť byli zastoupeni ve všech
uvedených skupinách.
Praxe sčítání lidu v monarchii postavila židovské obyvatelstvo do zvláštní situace,
která celkem odpovídala jejich specifickému postavení v soudobé societě. V letech
1880–1910 se mohli při cenzech jasně identifikovat pouze jako náboženská skupina.13 V rubrice obcovací řeči museli v předlitavských cenzech uvést jen jeden z předdefinovaných jazyků, což představovalo pro často bilingvní, v některých regionech
(Těšínsko) dokonce multilingvní Židy problém. V Čechách a na Moravě volili zpravidla mezi německou a českou, ve Slezsku nadto ještě polskou obcovací řečí. Za obcovací řeč nebyla považována hebrejština ani jidiš, nazíraný spíše jako odnož němčiny. Nemožnost zvolit tyto dva jazyky však nebyla v českých zemích závažnějším
problémem, neboť jazykem jejich komunikace zde byly většinou němčina, čeština,
popř. polština. Komplikovanější situace panovala v tomto směru naopak například
v některých částech Haliče (Lvov, Krakov).14 Hillel J. Kieval je s ohledem na jazykové dispozice Židů názoru, že si v prostoru Čech mohli doslova „hodit korunou“. To
by bylo jistě aplikovatelné i na četná etnicky smíšená místa Moravy a Slezska. Kieval na německém příkladu zároveň ale dodává důležitý aspekt doprovázející zápis:
každodenní užívání určitého jazyka neznamenalo automaticky stanovisko Židů v národnostních sporech. V případě němčiny podle něj ukazovalo spíše na snahu docílit
integrace do rakouského státu a společnosti. 15 Jinou, podle mého názoru snad i reálnější alternativou, byla motivace Židů deklarovat tímto při cenzech svůj příklon
k silnější straně, popř. „vyšší“ kultuře. Uvedené lze pak přijmout také u maďarštiny
v Uhrách po roce 1867, přičemž naznačená tendence Židů přiklonit se k držitelům moci se uplatnila v argumentaci česko-slovenských nacionalistů ještě v mezivá13

14

15

Ovšem v cenzech v letech 1851 a 1857 a ve statistice studentstva škol poskytujících vyšší než
elementární vzdělání v 50. letech 19. století byli Židé představeni jako zvláštní národ (Nationalität),
popř. jeden z národních kmenů (Volksstamm). Přitom je zřejmé, že vymezení obou pojmů odpovídalo rozlišení Židů z hlediska náboženského. V dalších desetiletích školské statistiky Židy rozlišovaly jen jako náboženskou skupinu. Korelace mezi židovským náboženstvím a mateřským jazykem,
popř. jinými atributy proto odhaluje jen pracná analýza středoškolských katalogů a vysokoškolských matrik studentů. Srovnej práce Garyho Cohena, Marshi Rozenblit, Victora Karadyho, Jana
Havránka, Petra Kadlece, Ivany Ebelové ad.
Při cenzu v roce 1890 byli Židé ve Lvově vyzváni jednou agitační brožurou k uvedení hebrejské
obcovací řeči. Podobně uvedlo při cenzu v roce 1910 v Krakově jidiš na 8 000 Židů. Záležitost muselo řešit vedení země a příslušné okresní hejtmanství. Obcovací řeč židů, Budivoj, 4. 12. 1890,
s. 2; Die Volkszählung und die galizischen Juden, Der Dorfbote, 12. 2. 1911, s. 12.
H. J. Kieval, Formování, s. 29, 96.
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lečném období. Rozhodnutí Židů o jazyku, jaký uvedou při cenzu, nebylo nahodilým
aktem. Židé si uvědomovali důležitost a společenský význam této rubriky. V době,
kdy praktické provádění cenzů zajišťovaly především jednotlivé obce (tím de facto ztráta deklarované anonymity) a výsledky byly pod drobnohledem nacionalistů,
představovala jejich volba spíše než rozmar výsledek pečlivého rozhodování, které
následovalo po zvážení případných dopadů. Zatímco při cenzu v roce 1880 bylo jen
nepřímo jasné, jakou řeč Židé uvedli (nebyla zjišťována korelace mezi jazykem a náboženstvím), pozdější cenzy tuto volbu jasně odhalovaly. Nebylo za co se skrýt a na
rozhodnutí Židů, které mohlo mít v konkrétních místech a regionech zásadní význam
pro ostatní části populace, čekali v českých zemích netrpělivě čeští i němečtí národní
aktivisté. Židé nechtěli při cenzu zavdávat další podnět k případnému narušení vztahů s většinovou společností, projevům hospodářského nacionalismu a antisemitismu. Nerozhodovali se proto často na základě svých preferencí a přesvědčení, nýbrž
racionálně. Na zřeteli přitom měli zájmy osobní i ostatních členů rodiny. Nepřekvapí
proto, že v německých a často též v jazykově smíšených místech uvedli jako obcovací jazyk většinou němčinu, v místech s převahou jazykově českého obyvatelstva
naopak češtinu, třebaže v rodině hovořili stále tradiční němčinou.16
Poměrně velká pozornost byla při cenzech Židům z českých zemí věnována v tisku.17 Většina zpráv komentovala různým způsobem jejich rozhodnutí. Tam, kde Židé
neuvedli český obcovací jazyk, nebo se k němu „nepřiznali“ zcela, či alespoň v převážné míře, byla jejich volba podrobena v českém tisku výčitkám a kritice. Podle
českých nacionalistů fakt, že Židé „stojí při cenzu na německé straně“ dokládal jejich
nepřátelství k Čechům. Z jejich hlediska se jednalo o nepochopitelný akt, zvlášť když
Židé podle nich profitovali na obchodu s Čechy. Českobudějovičtí Židé byli českými
16
17

H. Rauchberg, Der nationale Besitzstand in Böhmen I, Leipzig 1905, s. 389, 391.
Srovnej Ku sčítání lidu, Ohlas od Nežárky, 19. 2. 1881, s. 4; Ku sčítání obyvatelstva v Čechách,
Plzeňské listy, 20. 1. 1881, s. 1; Výsledek sčítání lidu v Plzni, tamtéž, 13. 2. 1881, s. 2; Z Nýřan,
tamtéž, 27. 2. 1881, s. 3; Ke sčítání lidu, tamtéž, 31. 12. 1910, s. 6; Židé a sčítání lidu, Plzeňský
obzor, 21. 12. 1910, s. 3; Sčítání obyvatelstva Klatov; Ku sčítání lidu, Šumavan, 15. 1. 1881, s. 5;
Sčítání lidu v Klatovech, tamtéž, 22. 1. 1881, s. 5; Sčítání lidu a židé, tamtéž, 20. 12. 1890, s. 6;
Sčítání lidu v Sušici, tamtéž, 17. 1. 1891, s. 6; Z našich menšin. Sčítání lidu v menšinách, tamtéž, 14. 1. 1911, s. 3; Česky nebo německy!, Budivoj, 9. 1. 1881, s. 1–2; Tamtéž, 23. 1. 1881, s. 1;
Z Budějovic 26. 1. 1881, tamtéž, 27. 1. 1881, s. 1; Paběrky z rabinalní vzteklosti. Ročník II, tamtéž,
3. 2. 1881, s. 2; Židé a sčítání lidu, tamtéž, 14. 12. 1890, s. 2; Sčítací rejdy a šmejdy, tamtéž, 1. 1.
1891, s. 1–2; České služky, tamtéž, 11. 1. 1891, s. 1; Dělají to všude; Židé strakoničtí se počeštili,
tamtéž, 18. 1. 1891, s. 3; Die Tschechen und die Volkszählung, Deutsch-österreichische Volks-Zeitung, 5. 1. 1881, s. 11; Amtriebe bei der Volkszählung, Budweiser Kreisblatt, 5. 1. 1881, s. 4; Zur
Volkszählung in Pilsen, Pilsner Reform, 12. 2. 1881, s. 3; Eine tschechische Volkszählung, Pilsner
Tagblatt, 21. 12. 1900, s. 3.
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nacionalisty v listu Budivoj prezentováni po cenzu 1880 nejen jako spojenci Němců,
ale dokonce jako „německé vojsko“. Stejně tak spatřovali čeští nacionalisté v rozhodnutí sušických Židů uvést při cenzu 1890 českou obcovací řeč prospěchářství, neboť
posílali děti do německých škol. Zatímco některá česká periodika (Šumavan 1890)
před sčítáním lidu otevřeně Židům vyhrožovala pro případ, že by neuvedli při cenzu český jazyk, jiná (Plzeňský obzor 1910, Budivoj 1881) vyjadřovala nezájem o tyto
„pseudo-Čechy“, kteří by se k českému jazyku (v pojetí nacionalistů národu) přihlásili z obchodních důvodů nebo ze strachu. Někdy však byli Židé na jiném místě téhož
tisku vybízeni k zápisu českého obcovacího jazyka (Budivoj 1890). Podstatně menší pozornost věnovali před rokem 1918 Židům nacionalisté němečtí, kteří se omezili
spíše jen na stručnou reflexi údajných sporných případů a komentář výsledků sčítání
lidu s ohledem na strukturu židovských zápisů obcovací řeči.
Přes snahu Židů o předcházení problémům docházelo při cenzech nezřídka k vyhrocení vztahů s nežidovským obyvatelstvem. Známý je případ z Roudnice na Podřipsku, kde se kvůli většinovému uvedení německé řeči v roce 1880 dostali místní Židé
do konfliktu s českou majoritou obce. Uvedením německého jazyka při cenzu se Židé
snažili o udržení německé obecné školy, která zde vznikla přeměnou původní školy
židovské. Reakcí Čechů byla protižidovská kampaň, během níž byli Židé mj. vyloučeni
ze spolků ovládaných místními mladočechy.18
Bylo by ale mylné nazírat na Židy při sčítáních lidu v českých zemích jen jako na
oběti česko-německých národnostních konfliktů. Občas při cenzech sami velmi aktivně vystupovali ve snaze podpořit zájmy jedné ze soupeřících stran, k níž inklinovali.
To byl hlavně případ Židů, kteří se buď snažili demonstrovat při cenzu svůj proněmecký postoj, a pomoci si tak v prohloubení integrace do německojazyčné society,
nebo se jednalo o jedince židovského původu s vyhraněným německo-nacionálním
smýšlením. O protičeském chování Židů z pozice majitelů domů a zaměstnavatelů
referovala zmiňovaná česká periodika pro Plzenec, Horažďovice, Nepomuk, Domažlice a České Budějovice. Z posledního uvedeného města byl jako případ „německo-židovské brutálnosti“ reflektován protičeský postup při sčítání dělnictva ve
Fürthově továrně. Čeští dělníci zde byli údajně nuceni pod hrozbou výpovědi k uvedení německé obcovací řeči. Proti tomu se otevřeně postavil Josef Kukla, který následně dostal výpověď.19 Termín „údajně“ je přitom zcela na místě, neboť často pře18

19

N. Milotová, Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860–1914,
MD, 19, 2011, č. 1, s. 26.
Mučedníkem svého vlasteneckého přesvědčení, Budivoj, 8. 1. 1891, s. 2. Podobné případy hlásila česká periodika i z jiných regionů. U menších a středních podniků nacionalisté běžně ztotožňovali nežádoucí jednání při cenzech s osobou, které podnik patřil. Vyplývalo to z toho, že příslušný
podnikatel zde měl většinou přímý vliv na každodenní dění v podniku a podobných akcí se účast-
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hnaná tvrzení nacionalistů z různých táborů je nutné brát s rezervou. Podobně
rezonovalo na jižní Moravě počátkem roku 1911 v sociálnědemokratickém tisku
téma protičeského postupu při sčítání dělnictva v hodonínském závodě podnikatele
v cukrovarnictví Friedricha Redlicha, jenž byl židovského původu.
Tab. 1: Obcovací jazyk obyvatel židovského náboženství v českých zemích v roce 191020

Země

Podíl Židů ve veškerém
obyvatelstvu podle víry
(včetně cizinců; v %)

Obcovací jazyk rakouských státních příslušníků
židovského vyznání (v %)**
Němčina

Čeština*

Polština

Jiný

Čechy

1,3

48,43

51,45

nezjišťováno

0,12

Morava

1,6

82,23

17,56

0,19

0,02

Slezsko

1,8

89,99

3,00

7,00

0,02

* Zjišťován jazyk česko-moravsko-slovácký (böhmisch-mährisch-slowakisch).
** Bez cizinců.
Pozn. V Čechách žilo celkem 85 798 obyvatel židovské víry (z toho 1 870 cizinců),
na Moravě 41 174 (2 290 cizinců) a ve Slezsku 13 431 (845 cizinců).
Shrneme-li stručně výsledky židovského zápisu obcovací řeči při cenzech v českých zemích, pak docházelo evidentně k určitým posunům preferencí. Nejvíce patrné to bylo v Čechách ve prospěch podílu Židů, kteří se přihlásili k české obcovací řeči:
v roce 1890 to byla asi 1/3 zdejší židovské populace, v roce 1910 již více než polovina. Naopak na Moravě se v předlitavských cenzech hlásily k německé řeči trvale přes
3/4 Židů, ve Slezsku ještě větší část. Domnívám se, že uvedené nelze vysvětlit jen
rozdílným úspěchem integrace Židů do jazykově české společnosti. Rozmach politického a hospodářského života české populace Čech, doprovázený demografickým
vývojem této části společnosti, nepochybně podporoval integraci Židů do formujícího se českého národního tábora. Stěží lze však tvrdit, že se všichni Židé, kteří se
přihlásili k české obcovací řeči, považovali skutečně za Čechy (Čechožidy), ti co udali

20

nil osobně. U velkých podniků, jejichž vlastníci delegovali rozhodující pravomoci vyšším kategoriím
zaměstnancům (manažerům), směřovali nacionalisté výtky už právě na ně, ne na jejich (židovské)
majitele. Jako příklad lze uvést hutní závody ve Vítkovicích ve vlastnictví židovských podnikatelů
Rothschildů a Gutmannů.  
Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, Österreichische Statistik, Neue Folge, Band 1, Heft 2, Wien 1914, s. 54–55.

161

29/2
2014

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Petr Kadlec

německou obcovací řeč za Němce apod. Volba určitého jazyka při cenzu nemusela
odrážet postup akulturace Židů, spíše se jednalo o reakci na společenské poměry
a existenční nutnost, jak upozornil např. William McCagg.21 Jak velký byl podíl Židů,
kteří uvedením příslušné obcovací řeči reagovali v zájmu osobním a vlastní rodiny
na místní poměry a jejich proměnu? Postup integračního procesu Židů do české společnosti byl evidentní a nepopiratelný. Zohlednit by se ale měl i fakt, že podstatně
intenzivnější vzestup české národní společnosti v Čechách vytvářel zároveň větší tlak
na zdejší židovské obyvatelstvo, aby se přiklonilo při sčítáních na „českou stranu“, než
tomu bylo na Moravě a ve Slezsku, aniž by to znamenalo projev asimilace nebo politické deklarace vycházející z jejich vlastního přesvědčení. Shrnuto a podtrženo: přesný obraz národní a jazykové identity Židů v období před rokem 1918 provedená předlitavská sčítání lidu neposkytují, podobně jako v případě Čechů, Němců a Poláků.
To potvrzují vedle dlouho převažující politické orientace Židů (německá liberální
politika) i jejich spolkové a vůbec kulturní preference (např. obsazení škol podle vyučovacího jazyka židovskými studenty, byť i tady zvažovali Židé jiná kritéria jako prestiž, kvalitu, využití vzdělání v daném jazyce a dostupnost). Zohledněn by měl být i podíl smíšených manželství česko-židovských a německo-židovských, stejně jako sídelní
struktury židovského obyvatelstva v českých zemích. Podobně je možné vyjádřit pochybnost nad vypovídací hodnotou dat ze Slovenska, kde v cenzech před první světovou válkou uvedlo vždy jen několik procent židovské populace jako svou mateřskou
řeč slovenštinu a zbývající část se přihlásila především k maďarštině.22

Cenzy v meziválečném Československu a Židé
Sčítání lidu patří k důležitým akcím pro každý stát, neboť jeho výsledky slouží jako
užitečný podklad pro realizaci zahraniční i vnitrostátní politiky. V meziválečné Evropě
byl s ohledem na uspořádání středoevropského prostoru význam cenzů pro mladý
státní útvar typu ČSR, který měl teprve prokázat v dalších letech schopnost samostatné existence, zásadní. Z hlediska národnostního bylo nutné vykázat co nejvyšší
počet příslušníků vládnoucího československého národa (národa Čechů a Slováků)
v republice, k čemuž směřovalo úsilí státu (prováděcí předpisy, důraz na státní kontrolu průběhu a výsledků cenzů) a česko-slovenských nacionalistů (agitace, snaha
21

22

W. O. McCagg, The Jewish Position in Interwar Central Europe. A Structural Study of Jewry at
Vienna, Budapest and Prague, in: Y. Don – V. Karady (eds.), A Social and Economic History of
Central European Jewry, New Brunswick – London 1990, s. 47–81.
V roce 1890 uvedlo slovenskou mateřskou řeč při cenzu necelých 7 % Židů žijících na Slovensku,
o 10 let později necelá 3 % a roku 1910 jen asi 4 %. J. Mlynárik, Dějiny Židů na Slovensku, Praha 2005, s. 71; Y. A. Jelinek, In Search of Identity: Slovakian Jewry and Nationalism (1918–1938),
in: Y. Don – V. Karady (eds.), A Social and Economic History, s. 208.   
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o maximální vliv zejm. prostřednictvím výběru sčítacích orgánů). Státní moc v Československu hájila zájmy Čechů a Slováků, které ztotožňovala se státními. Není obtížné
odvodit, že tyto zájmy neodpovídaly vždy požadavkům a ambicím ostatních národů
zastoupených ve státě, naopak s nimi byly často v přímém střetu. Zejména na početné menšiny německou a maďarskou bylo nejen při cenzech nahlíženo s nedůvěrou
jako na menšiny ke státu (československému národu) neloajální, nebezpečné a nepřátelské.23
Ne nedůležitá role náležela při prvorepublikových cenzech Židům. Důležitost Židů
si vedle státu a česko-slovenských nacionalistů uvědomovali i Němci a Maďaři při
svém úsilí o zachování co možná největšího rozsahu menšinových práv, především
jazykových. Zatímco v českých zemích byla při cenzech tzv. židovská otázka součástí
komplikovaných vztahů česko-německých, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byla
úzce spojena se vztahy slovensko-maďarskými.24 Každá ze soupeřících stran logicky
hájila zájmy „svého“ národa, přičemž zájem nacionalistů o Židy samotné byl vždy až
druhotný. Uvažovali totiž pragmaticky a účelově. Především jim šlo o početní posílení statistického obrazu příslušného národa, resp. o „zeslabení“ jiného národa. Jeden
z prostředků k dosažení tohoto cíle představoval „zisk“ maximálně možného počtu
Židů. Vedle toho, že se Židé nacházeli opět ve střetu zájmů různých sil, představovali
zvláštní entitu náboženskou a etnickou, jejíž část si již před vznikem ČSR uvědomovala svébytnost a vymezovala se vůči příslušníkům ostatních národů. Tato tendence po
první světové válce obecně zesílila. Zatímco v českých zemích a na Slovensku mohli Židé sehrát důležitější roli prakticky jen v některých obcích a soudních okresech,
na Podkarpatské Rusi mohlo s ohledem na vysoký podíl Židů v populaci ovlivnit jejich
rozhodnutí i úroveň celozemskou. Aniž by o to usilovali a bez ohledu na to, jakou roli
mohli fakticky při cenzech sehrát, stali se Židé v meziválečném období součástí agitačních kampaní a veřejných diskurzů doprovázejících sčítací akce.  
Pro Židy znamenaly cenzy v ČSR zásadní inovaci. Konečně se při nich mohli identifikovat jako příslušníci zvláštní části společnosti nejen ve smyslu náboženském. Změna přístupu k Židům byla patrná ještě před oběma celostátními cenzy (1921, 1930).
Prologem k nim bylo roku 1919 na Slovensku narychlo realizované tzv. prozatímní
sčítání, jehož výsledky (hlavně etnické skladby populace) měly podpořit argumenty
23

24

Více k tématu P. Kadlec, Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech – teorie versus praxe, Časopis Matice moravské (ČMM), 134, 2015, č. 2, s. 139–171; Týž,
Sčítací orgány a národnostní problematika v prvorepublikových sčítáních lidu. Československé sčítací orgány v právních předpisech a nařízeních, Slezský sborník (SlSb), 113, 2015, č. 2, s. 287–314.
Zde odkazy na relevantní literaturu.
R. Petráš, Menšiny v meziválečném Československu: právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, Praha 2009, s. 355–356.
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vládní delegace na mírové konferenci v Paříži.25 Vůbec poprvé se při něm na území
republiky zjišťovala národnost obyvatel, přičemž Židům bylo umožněno přiznat národnost židovskou. Národností se rozumělo národně-politické přesvědčení jedince
podle jeho „kmenové příslušnosti k určitému národnímu celku nebo národu“ a důraz byl položen na svobodné přihlášení. Údaj sčítaného subjektu měl být považován
sčítacími komisaři, kteří jej do tiskopisů zanášeli, za bezpodmínečně správný, pokud
nebyl učiněn evidentně pod nátlakem. Židovská národnost ovšem nefigurovala ve
sčítacích arších ani ve výčtu hlavních národností mezi předdefinovanými národnostmi (slovenská, česká, maďarská, německá, rusínská), ani ve výčtu jiných než uvedených národností. Tuto možnost nezohledňovaly ani instrukce pro sčítací komisaře.
Obojí předznamenávalo praktické problémy, které se pak projevily při cenzu. V prvé
řadě se k židovské národnosti nepřihlásila řada Židů patrně jen z důvodu nedostatečné informovanosti. Jinou komplikací byl nejednotný postup komisařů, z nichž mnozí ani netušili, jestli jsou Židé vůbec uznáni za zvláštní národnost, či nikoliv. Přestože tvůrci cenzu rozhodli o akceptování přiznání k židovské víře jakožto dostatečného
argumentu pro uznání zápisu židovské národnosti jedince, odmítli někteří komisaři
takový zápis provést a dokonce si stěžovali, že to po nich Židé požadovali. Z toho pramenila řada nedorozumění a konfliktů v průběhu cenzu.26 Nakonec nebyla židovská
národnost v oficiálních výsledcích cenzu z roku 1919 vykazována a osoby s židovskou
národností byly připočítány do souhrnné skupiny pro příslušníky jiné než některé
z předdefinovaných národností. Celkový přehled o národní identifikaci Židů na Slovensku v roce 1919 proto nemáme, výjimkou jsou jen poddimenzované počty z torzovitě dochovaných archů pro některá místa a regiony.27

Způsob zjišťování židovské národnosti v celostátních cenzech
1921 a 1930
První celostátní cenzus v ČSR proběhl v polovině února 1921 a jeho přípravy i realizaci doprovázela rozsáhlá diskuze odborná a veřejná.28 Odmítnuta byla představa, aby
25

26

27

28

Podrobněji k cenzu P. Tišliar, Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919. Príspevek k populačným dejinám Slovenska, Bratislava 2007; P. Berrová, Předběžné sčítání lidu na Slovensku
v roce 1919 a zjišťování národnosti obyvatelstva, SlSb, 106, 2008, č. 3, s. 161–169.  
J. Mráz, O předběžném sčítání lidu na Slovensku roku 1919 (Pokračování a dokončení), Československý statistický věstník, 2, 1921, s. 129, 136.
B. Šprocha – P. Tišliar, Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919–1940, Brno 2012,
s. 145.
K obsahu diskuze např. E. Rádl, Národnost jako vědecký problém, Praha 1929, s. 44–46; J. Bubeník – J. Křesťan, Národnost a sčítání lidu: k historickým souvislostem polemiky mezi Antonínem
Boháčem a Emanuelem Rádlem, Historická demografie, 19, 1995, s. 119–133; J. Kučera, Politický
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byly cenzy prováděny podle stejných principů jako před rokem 1918. Z české i slovenské strany byly předchozí cenzy označovány jako zfalšované, neobjektivní a pro českou (slovenskou) společnost nespravedlivé. Enormní zájem o změnu ve sčítací praxi ze strany elit vládnoucího národa a česko-slovenských nacionalistů byl zřejmý již
při cenzu v roce 1919, z něhož se nyní částečně vycházelo. Opět se měla zjišťovat národnost obyvatelstva. Přestože se deklarovala možnost svobodného přiznání jedince k určité národnosti, volba byla v praxi výrazně omezena. Stát rezignoval na právně
závaznou definici národnosti, kterou nepřinášel ani zákon o sčítání lidu z 8. dubna
1920 č. 256 Sb. z. a n., ani nařízení vlády z 30. října 1920 č. 592 Sb. z. a n. Teprve § 8 poučení k vyplnění sčítacího archu obsahoval poměrně nejasné vymezení:
„Národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž hlavním vnějším znakem jest
zpravidla mateřský jazyk.“ Volba národnosti byla v praxi přísně vázána především na
mateřský jazyk jakožto objektivní znak. Pokud sčítací komisař pochyboval o udané
národnosti, měl právo provést výslech a sdělenou národnost opravit. Oprava podléhala schválení podpisu dotyčné osoby a jestliže s ní tato nesouhlasila, následovalo
správní řízení – výslech u příslušné okresní správy politické, při cenzu 1930 u okresního
úřadu. Není bez významu dodat, že na rozdíl od období před rokem 1918 stát držel nyní otěže sčítání pevně ve svých rukou. Prostřednictvím svých úřadů rozhodoval
o způsobu provádění cenzů a výběru sčítacích orgánů, kontroloval jeho průběh a sestavování výsledků. Vedle státem sledovaných cílů zde hrály důležitou roli negativní české (slovenské) zkušenosti z předválečných sčítání vedoucí k poddimenzování
početního stavu Čechů (Slováků), resp. česko- a slovenskojazyčného obyvatelstva
v minulosti a nestabilní situace v pohraničních oblastech v prvních poválečných
letech. Postup státu při prvorepublikových cenzech nebyl z národnostního hlediska
neutrální, nýbrž zřetelně pročesko-slovenský.29
Z koncepce cenzu 1921 se vycházelo i v roce 1930. Druhý celostátní cenzus však
předcházela rozsáhlá debata, která se koncentrovala na zápis národnosti. Polemika
nakonec vyústila v určité korekce nejasné definice národnosti. Mateřský jazyk sice
přestal být výlučným kritériem pro určení národnosti jedince, chápané nadále jako
kmenová příslušnost, objektivní jazyková znalost však měla stále zásadní význam.30
V obou celostátních cenzech se Židé dočkali uznání za zvláštní národnost. Jako
jediní se mohli Židé přihlásit ke své národnosti, aniž by přitom bylo jejich přiznání vá-

29
30

či přirozený národ? K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného období, Český časopis historický, 99, 2001, s. 556 an; P. Kladiwa, Etnická klasifikace a institucionální zakotvení
národnosti v Československu, MD, 22, 2014, č. 2, s. 89–116.
Srovnej P. Kadlec, Výběr; Týž, Sčítací orgány.
Vládní nařízení ze dne 26. června 1930 o sčítání lidu v roce 1930, § 21–23. Národní archiv v Praze
(NA Praha), fond Ministerstvo vnitra – stará registratura (f. MV-SR), kart. č. 3055, sign. 8-429/9.
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záno na určitý objektivní znak. Volba židovské národnosti nebyla ničím podmíněna,
zůstala nevázána na znalost některého z židovských jazyků, členství v židovské náboženské obci apod. Židovství bylo pojímáno jako národnostní příslušnost. Jedině u židovské národnosti předpisy neurčovaly, že základním znakem, podle něhož se národnost obvykle určuje, je mateřský jazyk. Uvedené platilo všeobecně pro příčetné
osoby starší 14 let, u mladších jedinců se národnost určovala podle národnosti
rodičů.31
Praxe zjišťování židovské národnosti v roce 1921 nebyla přejata pro prosincový
cenzus 1930 automaticky. Udržitelnost výjimky pro Židy se stala na přelomu let 1929
a 1930 předmětem bouřlivé i veřejné polemiky a nalezla ohlas také ve Statistické
radě státní (SRS), která předkládala návrh příslušného prováděcího zákona vládě, jež
schvalovala jeho výslednou podobu. Debatě věnovali různí autoři značnou pozornost, proto shrnuje následující část textu jen nezbytné minimum.32 Rozšířit svobodnou volbu národnosti Židů na veškerou populaci požadoval Emanuel Rádl, kritik československé sčítací praxe.33 I jeho názorový protipól Antonín Boháč, organizátor a sčítacích akcí z let 1921 a 1930, považoval výjimku pro Židy za slabinu prvního cenzu.34
Také národnost Židů měla být dle něj vázána na určitý objektivní znak. V rámci SRS se
téma Židů vynořilo v souvislosti s diskuzí, zda by se mělo při cenzu připustit přiznávání národnosti i v případech, pokud není podložena jazykovými dispozicemi. Heinrich Rauchberg např. odmítl židovskou národnost s poukazem na to, že hebrejština
i tzv. žargon podle něj nemají charakter standardně užívaných jazyků. V prvém případě se podle něj jednalo o mrtvý jazyk, ve druhém o dialekt němčiny. Výsledkem složitých debat v SRS bylo nakonec rozhodnutí, aby se i na Židy vztahovala stejná pravidla
jako na ostatní obyvatel, přičemž za židovské jazyky byly považovány jak hebrejština,
tak i žargon. Vyšlo se tedy vstříc jednotnému způsobu zjišťování národnosti u veškerého obyvatelstva. Nejednalo se přitom o akt protižidovský. Statistikové v tom spatřovali způsob, jak přispět ke zvýšení objektivity a správnosti dat získaných při cenzu.
Třebaže se v této fázi ještě nejednalo o závazný předpis, v týdnech po jeho zveřejnění
na počátku února 1930 následovala živá veřejná diskuze. Na jedné straně spokojení:
31

32

33
34

Poučení a návod, jak se má vyplňovati sčítací arch, jak vyplniti jednotlivé sloupce archu, § 8. Přístupné in: Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921. Československá statistika, Díl 1, Svazek 9, Sešit 1, Praha 1924, s. 13*; Vládní nařízení ze dne 26. června 1930, § 21–23.
O debatě např. A. Boháč, Národnost při druhém sčítání lidu, Statistický obzor. Revue pro statistickou thesi a praxi, 12, 1931, č. 1–2, s. 17–20; J. Bubeník – J. Křesťan, Národnost; J. Kučera, Politický či přirozený národ?, s. 561–563; P. Kladiwa, (Nejen) Boháč versus Rauchberg. Dobová reflexe
výsledků sčítání lidu 1880–1930 v českých zemích, ČMM, 132, 2013, s. 397–402.  
E. Rádl, Národnost jako vědecký problém, Praha 1929, s. 71.
A. Boháč, Rádlův sociologický rozbor naší národnostní statistiky, Československý statistický věstník, 11, 1930, č. 1–2, s. 4.
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Židé, kteří usilovali o integraci do české, německé či maďarské národní společnosti,
a Němci a Maďaři nežidovského původu.35 Na straně druhé tábory nespokojených:
čeští a židovští nacionalisté. Český tisk přinesl ostrou kritiku záměru statistiků, v jejichž rozhodnutí spatřoval nebezpečí pro „československý národ“ a celý stát. Podle
českých nacionalistů totiž hrozilo reálné rozšíření počtu Němců a Maďarů na úkor
národně identifikovatelných Židů.36 Národní rada československá reagovala stížností adresovanou 18. února 1930 ministerstvu vnitra a Předsednictvu ministerské rady.
Vyčíslila v ní možné ztráty ve prospěch maďarské národnosti na 745 000 až téměř
jeden milion osob, pohrozila možným poškozením obrazu ČSR v zahraničí a apelovala na ponechání definice z roku 1921.37 O odmítnutí návrhů statistiků ze strany
židovských nacionalistů informovaly pravidelně Národní listy, které přetiskovaly stanoviska otištěná v sionistickém tisku Selbstwehr.38 Sionistický aktivista Emil Margulies
to považoval za nepřátelský akt vůči příslušníkům židovského národa, přičemž hovořil o škrtech Židů ve prospěch Němců a Maďarů. Sionisté požadovali přehodnocení
záměru statistiků, vypočítávali možné německo-maďarské zisky a spojovali otázku
„zmizení židovského národa“ se státním zájmem. Požadavek ponechat pravidla
z roku 1921 obsahovalo memorandum poslanců Židovské strany Ludvíka Singera
a Julia Reisze z 10. února 1930. Hovoří se v něm o útoku na pozice, zvláštní práva
a svobody zaručené Židům legislativou, důraz je položen i na újmu mravní.39 Odpověď prezidentské kanceláře obhajuje odstranění výjimky pro Židy, v reminiscenci
k roku 1921 se v ní píše o vzniku „nové šesté národnosti ve státě a oslabení národnosti československé“. Zároveň vyvrací argument, že by zrušením výjimečného ustanovení utrpěla pověst státu.40 Bouřlivou debatu ukončilo až přijetí vládního nařízení
ze dne 26. června 1930 o sčítání lidu, které pro Židy ponechalo v platnosti regule
z cenzu 1921.
35

36

37
38

39

40

NA Praha, fond Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv (f. MZV-VA), kart. č. 2330, inv.
č. 1154, Muttersprache und Nationalität, Grenzbote, 14. 2. 1930; Die neue Volkszählung und die
Juden, Jüdische Presse, 15. 2. 1930; Volkszählung, Deutsche Zeitung Bohemia, 8. 2. 1930; Die
Minderheiten und die Volkszählung. Der jiddische Dialekt, tamtéž, 2. 8. 1930.
Tamtéž, Sčítání lidu v r. 1930, Československá republika, 6. 2. 1930; Těší se, že budou posíleni
židovstvím, Národní politika, 8. 2. 1930; Maďaři již cítí kořist z nové zásady sčítání lidu, Večer,
17. 2. 1930; Sčítání lidu, Samostatnost, 21. 2. 1930 aj.
NA Praha, f. MV-SR, kart. č. 1237, sign. 8-105/14 (11).
NA Praha, f. MZV-VA, kart. č. 2330, inv. č. 1154, K novému sčítání lidu. Odpor kruhů národně židovských, Národní listy, 8. 2. 1930; Židé proti návrhu nových ustanovení o sčítání lidu, tamtéž,
16. 2. 1930.
I. Koeltzsch, Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen
in Prag (1918–1938), München 2012, s. 40.  
Tamtéž; K. Čapková, Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938, Praha –
Litomyšl 22013, s. 56.
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Příčiny, proč bylo početné židovské populaci v ČSR umožněno v obou meziválečných celostátních cenzech přihlásit se svobodně, tzn. za výrazně odlišných podmínek
než u zbytku obyvatelstva, lze rozdělit na dvě hlavní skupiny.
První soubor zahrnuje důvody přímo spjaté s Židy samotnými, židovským národním hnutí a reflexí významu Židů u prvorepublikových politických elit. Lze sem zařadit názory Dobroslava Krejčího a Františka Weyra o zvláštním postavení a výjimečnosti židovského národa, na základě čehož by podle nich měla pro Židy platit zvláštní
pravidla. Josef Rufeisen a další sionističtí funkcionáři spojovali otázku ustanovení
židovské národnosti se vstřícným postojem a důvěrou české politické reprezentace
k Židům, což mělo podle nich kořeny v přijetí představitelů Národní rady židovské (NRŽ) zástupci Národního výboru v Praze v den vyhlášení ČSR.41 Větší roli mohl
sehrát vřelý přístup k židovskému nacionalismu u prezidenta a nejvyšší autority v republice Masaryka.42
Do druhé skupiny lze zařadit okolnosti, při nichž tzv. židovská otázka při cenzech
představovala hlavně faktor, který ovlivňoval zájmy a postavení jiných složek společnosti ve státě. Rozhodnutí početné židovské populace mohlo výrazně ovlivnit výsledky cenzů zejména na lokální a regionální úrovni. Nahrávala tomu značná různorodost
Židů ve vztahu k těm složkám populace, které se dokázaly snáze identifikovat na základě jazykovém a národním. Výsledky cenzů byly klíčové pro další existenci a rozvoj dominantních národních společenství. S ohledem na rozložení moci ve státě byly
rozhodující názory politických špiček Čechů a Slováků. Pro upevnění postavení Čechů
a Slováků ve státě bylo žádoucí maximalizovat počet vládnoucího národa. Odtud pramenila podpora českého (slovenského) asimilačního hnutí Židů, které však mohlo
„absorbovat“ jen část židovské populace a v celostátním měřítku mohlo být úspěšnější v dlouhodobém horizontu. Podpořit zájmy česko-slovenského národa mohla
i minimalizace počtu jiných národních společenství. Jednou z možných cest představovalo nepřímo připuštění židovské národnosti, od níž si česko-slovenští nacionalisté slibovali odliv přinejmenším části židovských „hlasů“, které by připadly s největší pravděpodobností jiným národním společenstvím. Zdánlivá česko-slovenská podpora židovského národního hnutí tak nevycházela a priori z pozitivního hodnocení
Židů, jejich zásluh, loajality apod., ale z negativního postoje k jiným národním společenstvím a snahy o jejich početní redukci. Zatímco v českých zemích směřovaly tyto
snahy především proti Němcům, na Slovensku a Podkarpatské Rusi hlavně vůči Maďarům.43 Zdá se, že právě tento soubor příčin byl rozhodující, i když byla ve veřejné
41
42
43
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diskuzi českými nacionalisty zdůrazňována specifika Židů a jejich právo na svobodné
přihlášení se k „vlastní“ národnosti. Jestliže bylo toto téma v zájmu zachování společenského klidu a puncu nestrannosti tabu ve veřejném diskurzu, přiznávala to v neveřejné korespondenci vedoucí místa české politické scény.44
Tab. 2: Židé v obyvatelstvu československé státní příslušnosti při cenzu 192145

Země

Celkem
obyvatel
čs. státní
přísl.

Osoby židovské
národnosti
Židovská
Židovská Židovská
Židovská
mezi vyznavači
národnost
víra
víra (%)
národnost
židovské víry
(%)
(%)

Čechy

6 576 825

11 251

0,17

Morava

2 616 436

15 335

0,58

75 239

1,14

14,95

Slezsko

622 738

3 681

0,59

38 939

1,20

48,83

Slovensko

2 958 557

70 529

2,38

130 843

4,42

53,09

Podk. Rus

599 808

80 059

13,35

91 643

15,28

87,36

CELKEM

13 374 364

180 855

1,35

336 664

2,52

53,72

Pozn. V celé ČSR žilo dalších 17 678 osob židovského vyznání, které nebyly státními příslušníky. Dle dat pro veškeré přítomné obyvatelstvo činil podíl osob s přiznanou židovskou národností v Čechách na zdejším obyvatelstvu židovské víry 15,77 %,
na Moravě 48,54 % (18 440 osob), ve Slezsku 63,97 % (4 681), na Slovensku 54,17 %
(73 628) a v Podkarpatské Rusi 87,35 % (81 529).
Nutno dodat, že Židé nebyli v ČSR uznáni za zvláštní národnostní menšinu jen pro
účely cenzů. Šlo o jejich celkové právní postavení ve státě. Nestalo se tak ale v ústavě
republiky, nýbrž v důvodové zprávě ústavního výboru k ústavě.46 Klíčová je zejména
část textu k § 128 ústavního zákona. Píše se v ní o spornosti otázky, jsou-li Židé vůbec
národem. S poukazem, že každému občanovi dle ústavy náleží právo rozhodnout se,
v čem spatřuje znak národnosti a podle toho si může svou národnost dotyčný zvolit,
pak odvozuje tuto možnost i pro jedince, kteří by se chtěli přihlásit k židovské národ44
45
46

Srovnej K. Čapková, Češi, Němci, Židé?, s. 56.
Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921, s. 60*, 65*, 90*.
Text ústavy dostupný na: www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html, důvodová zpráva k ní
na: www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t2421_03.htm [cit. 2015-07-20]. Podle textu důvodové
zprávy bylo vynechání národních menšin v ústavní listině účelové, protože se tím ústava vyhnula
řešení otázek, které jsou vědecky sporné.
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nosti. Nezáleží při tom na tom, jestli je dotyčný bez vyznání a jaký má mateřský jazyk.
Neméně zásadní a později v argumentaci židovských i česko-slovenských nacionalistů často zmiňovaná je tato část textu: „Židé nejsou tedy nuceni přiznávati se při sčítání lidu, volbách atd. k jiné ethnické národnostní menšině nežli židovské.“ Citovaná
část důvodové zprávy tak položila základ specifickému postavení Židů při sčítáních
lidu. Jak ukážu níže, měl přístup k židovské národnosti v Československu svá úskalí.

Postoj Čechů, Slováků, Němců, Maďarů a Židů k tzv. židovské
otázce při cenzech 1921 a 1930
Takzvaná židovská otázka dokázala před i během cenzů stmelit jindy protichůdné tábory, stejně jako působit odstředivě na jinak vcelku sourodé názorové skupiny. Téma
rozhodnutí Židů při cenzech se zařadilo mezi problémy reflektované dobovým tiskem, bez ohledu na to, jestli se jednalo o periodika celostátního charakteru, či noviny
místního a regionálního významu. Rozličných forem nabývaly způsob reflexe a razance jednotlivých textů, která se pohybovala v rozmezí od nacionálně relativně „vlažného“ přístupu až po horlivou agitaci. Záměr jejich autorů byl někdy vyjádřen přímo,
často ale zůstal skryt mezi řádky. Ti, kterým šlo při cenzech o „získání“ Židů pro svůj
národní tábor, využívali často agitaci pozitivního charakteru, zaměřenou na proklamaci sepětí Židů s příslušným etnikem (národem), jeho kulturou, jazykem apod. Spíše
než o odraz reálného stavu se ale jednalo o účelovou konstrukci ve snaze navodit
dojem takřka idylického soužití s Židy. Vše, co by tuto konstrukci mohlo narušovat,
zůstalo tabu. Pro Židy podle tímto způsobem vedené agitace mělo být jejich přimknutí k určitému národu přirozenou záležitostí, otázkou morálky a cti, splněnou povinností. Agitace tiskem nebo letáky byla nezřídka i negativního rázu. Snahou takto
vedených kampaní bylo maximálně zrelativizovat, popř. zdiskreditovat vztahy ostatních složek nežidovské společnosti s židovskou menšinou. Velký prostor zde náležel
projevům antisemitismu ze strany konkurenčních národních entit, ať už se jednalo
o perspektivu minulou, přítomnou, vnitrostátní či zahraniční. Pozitivně vedené kampaně se zaměřovaly na minulost a přítomnost, negativní kladly důraz na budoucnost.
Židům měly ukázat, co je čeká po cenzu v případě jiného než požadovaného rozhodnutí. Odkaz na budoucnost často zahrnoval výhrůžky vyjádřené v textu buď zcela
otevřeně, nebo jen nepřímo.
Část českých nacionalistů podporovala, stejně jako jejich židovské protějšky (byť
z jiného důvodu než oni), přihlašování k židovské národnosti. Stanoviska NRŽ se proto ocitla před cenzy v tisku Český směr, 28. říjen nebo Národní listy. Čeští nacionalisté
v tom nesledovali podporu národního hnutí Židů, nýbrž oslabení úhlavního nepřítele:
Němců. Přihlášení Židů k židovské národnosti vnímali hlavně jako menší zlo než zápis národnosti německé. Někteří z Čechů viděli v této rubrice naopak hrozbu oslabe-
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ní početnosti českého národa. Proto ji odmítali a podporovali hnutí českožidovské,
což korespondovalo se zájmy tzv. Čechožidů. Proto otiskovala některá česká periodika provolání Svazu Čechů-židů, která agitovala pro zápis české národnosti a zároveň se vymezovala jak vůči zápisu německé, tak i židovské národnosti. Část českých
nacionalistů proklamovala nezájem o Židy, kteří by se přihlásili k české národnosti
s tím, že „Židé zůstávají Židy a není českých ani německých Židů“. Umírněnější připouštěli možnost přihlášení k české národnosti pro Židy, kteří „cítí“ s českým národem. V opačném případě měli Židé při cenzu uvést národnost židovskou jako důkaz
jejich neutrality v boji Čechů s Němci. Některá česká periodika odmítala zápis Židů
k české národnosti učiněný jen z vypočítavosti. Čeští nacionalisté přistupovali někdy
k otevřeným výhrůžkám, když hovořili o změně dosud pozitivního českého postoje
k židovské menšině a případných hospodářských dopadech v případě pro „protičeského“ rozhodnutí Židů při cenzu.47
Němečtí nacionalisté odmítali ve snaze udržet vlastní pozice a práva židovskou
národnost i zápisy Židů s národností českou. Pilsner Tagblatt z února 1921 spatřoval
v neuvedení německé národnosti ze strany „Deutsche Juden“ zapření jazykového a kulturního kruhu, k němuž náleží.48 Vazba na užívaný (mateřský) jazyk, kulturu a vzdělání byla obvyklým argumentem německých nacionalistů, aby se Židé při cenzu
přihlásili k německé národnosti. Jiný postoj znamenal v jejich pojetí zradu Židů, kteří
by na ni doplatili ve sféře jazykové, kulturní a vzdělávací. Na rozdíl od české agitace,
která se takticky danému tématu vyhýbala, upozorňovaly před cenzem 1930 německé kampaně (Sozialdemokrat, Deutsches Volksblatt, Deutsche Zeitung Bohemia) na
praktické důsledky, které by pro Židy znamenal jejich odklon od němectví vyjádřený
zápisem židovské národnosti. V prvé řadě přitom šlo o otázku menšinových jazykových práv, o níž bude zmínka v další části textu.49
Názorové střety probíhaly v českých zemích jak mezi česky a německy orientovanými Židy, tak i mezi stoupenci asimilace a příznivci židovského národního hnutí.50
Židé podporující asimilaci vystupovali proti rubrice židovské národnosti. Opačného
47

48
49

50

NA Praha, f. MZV-VA,  kart. č. 2329, 2332, inv. č. 1154, O sčítání lidu, Ještědský obzor, 14. 1. 1921,
s. 1–2; Sčítání lidu a Židé, Národní listy, 28. 1. 1921, s. 4; Židé, Český směr, 8. 2. 1921, s. 2; Jaromír Špaček: Sčítání lidu a naši židé, Moravsko-slezský denník, 15. 2. 1921; Sčítání lidu a naši Židé,
Národní listy, 4. 11. 1930; Židé v českých krajích!, Národní politika, 23. 11. 1930; České služky, smíšená manželství a židi na podporu němectví v ČSR, České slovo, 23. 11. 1930; Sčítání lidu a židé.
Němečtí a maďarští antisemité usilují o započtení židů do své nacionální državy, Národní listy,
28. 11. 1930.
Die Juden und die Volkszählung, Pilsner Tagblatt, 13. 2. 1921, s. 2.
Rizika zápisu židovské národnosti ze strany Židů vylíčila před cenzem 1930 podrobně agitační
brožura Rechte und Pflichte aller Personen deutscher Nationalität (Muttersprache) bei der Volkszählung 1930. NA Praha, Presidium Zemský úřad Praha, kart. č. 541, sign. 13-27/1.
J. Bubeník – J. Křesťan, Národnost, s. 129–130.
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názoru byli židovští nacionalisté, kteří podporovali zavedení židovské národnosti
hlavně z praktických důvodů. Podle Tatjany Lichtensteinové v ní jejich lídři spatřovali
prostředek zviditelnění Židů, podporu legitimace židovského národního programu
a etablování Židovstva jako komunity s oprávněnými požadavky na finanční zdroje
a reprezentaci.51 Vědomě spojovali tuto otázku s německou, resp. maďarskou menšinou. Nemožnost uvést židovskou národnost by podle nich znamenala, že by Židé
posílili z nedorozumění ty národnosti, jejichž jazyk ovládají: v českých zemích Němce,
na Slovensku Maďary. Jak zdůrazňovali představitelé NRŽ Artur Kauder a Gustav
Fleischmann, nebylo uvedené ani v zájmu Židů, ani v zájmu státu.52 Tisk Židů identifikujících se na bázi národnosti zdůrazňoval v agitaci pro zápis židovské národnosti před cenzem 1930 otázku svědomí, pravdy, politických ohledů, židovské minulosti
i budoucnosti jako politického společenství. Takový zápis spojovali s vyjádřením postoje neutrality Židů v česko-německých rozepřích a jejich loajality ke státu. Inspirováni v zahraničí (Moses Glasner) ztotožňovali náboženskou příslušnost s národní
identifikací při cenzu. Kdo by tak neučinil, stal by se odpadlíkem, opovrženíhodným
vyvrhelem vyobcovaným z židovského společenství.53
Podobné paralely jako v českých zemích lze nalézt na Slovensku, kde byla tzv. židovská otázka integrální součástí vztahů slovensko-maďarsko-německých. Polemice
zde vévodili z pozice státotvorného národa Slováci, do diskuze se ale zapojili i představitelé Maďarů a Němců, slovensky a německy orientovaní Židé. Situaci v této zemi
a na Podkarpatské Rusi, kde téma zápisů Židů rezonovalo před cenzy nemenší silou
a hlavně mělo větší význam pro konečný výsledek sčítání, sledoval vedle periodik
regionálního a zemského charakteru i tisk orientovaný a priori na české země.54
51

52
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T. Lichtenstein, Making Jews at Home. Jewish Nationalism in the Bohemian Lands 1918–1938,
Thesis, University of Toronto 2009, s. 77–78.
NA Praha, fond Předsednictvo ministerské rady, kart. č. 2186, sign. 402/339 (Memorandum
Národní rady židovské Ministerské radě z 24. 10. 1920); NA Praha, f. MV-SR, kart. č. 248, sign.
11-56-1/9 (Úřední přípis o návštěvě Kaudera a Fleischmanna na presidiu ministerstva vnitra dne
4. 2. 1921).
Srovnej NA Praha, f. MZV-VA, kart. č. 2332, inv. č. 1154; Tamtéž, f. MV-SR, kart. č. 1237, sign.
8-105/14 (43), Hlaste se k židovské národnosti, Židovské zprávy, 7. 11. 1930; Bekennet Euch zum
jüdischen Volk!, Selbstwehr. Jüdisches Volksblatt, 7. 11. 1930; Die bevorstehende Volkszählung
und das Judentum, Jüdische Volkszeitung, 7. 11. 1930; Zur Volkszählung, tamtéž, 14. 11. 1930;
Die Volkszählung am 2. Dezember, Jüdisches Familienblatt, 21. 11. 1930.
Tamtéž, Před sčítáním lidu. Sionistický sjezd v Užhorodě, Lidové noviny, 25. 11. 1930; Maďarská
agitace mezi židy, tamtéž; Židé na Slovensku a sčítání lidu, tamtéž, 28. 11. 1930; Židé a sčítání lidu
na Podkarpatsku, tamtéž, 30. 12. 1930; Sčítanie ľudu; Židovskí súverci!, Národný denník, 28. 11.
1930; S. N-d, Das Judentum und die Volkszählung (Von einem Juden an die Juden), Neues Pressburger Tagblatt, 23. 11. 1930; O. R., Volkszählung und Judentum (Von einem Juden), Grenzbote, 21. 11. 1930; Žid je nie Maďar!, Slovenský denník, 26. 11. 1930; Židé na Podkarpatské Rusi
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Tab. 3: Židé v obyvatelstvu československé státní příslušnosti ČSR při cenzu 193055

Země

Čechy

Osoby židovské
Celkem
Židovská
národnosti
Židovská
Židovská Židovská
čs. státní
národnost
mezi vyznavači
národnost
víra* víra (%)*
příslušnosti
(%)
židovské víry
(%)*
7 014 559

12 735

0,18

76 301

1,07

20, 27

3 591 688

17 267

0,49

41 250

1,16

51,67

Slovensko

3 254 189

65 385

2,01

136 737

4,11

53,13

Podk. Rus

709 129

91 255

12,87

102 542

14,14

92,62

CELKEM

14 479 565

186 642

1,29

356 830

2,42

57,29

Morava
Slezsko

* U náboženské příslušnosti bylo ve statistice souhrnně sledováno veškeré přítomné
obyvatelstvo, které zahrnovalo osoby československé státní příslušnosti i tzv. cizozemce. Cizinců žilo v roce 1930 v ČSR 249 971, mezi nimi bylo 18 137 osob židovské národnosti.
Pozn. V případě rozdělení Moravy a Slezska podle územního členění z roku 1921 by
činil podíl osob židovské národnosti v těchto zemích 0,50 %, resp. 0,47 %.

Výsledek, realita a následky cenzů z hlediska židovského
společenství
Není možné podat zde podrobnou analýzu výsledků meziválečných cenzů. Poukážu
proto stručně jen na ty základní poznatky, které hrály důležitou roli v reflexi tzv. židovské otázky při obou celostátních cenzech. Zaměřím se na Židy československého
státního občanství, neboť jen ti hráli reálnou úlohu v praktických důsledcích cenzů
a právě na ně se soustředila pozornost nežidovské majority. Stranou tak zůstane
okolo 18 000 cizinců židovské víry žijících ve státě.56

55

56

a sčítání lidu, Podkarpatské hlasy, 18. 11. 1930; Sčítanie ľudu a židia. Do kterého tábora sa prihlasia, Slovenský večerník, 20. 11. 1930.
Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921; Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, Československá statistika, díl 1, svazek 98, sešit 7, Praha 1934.
Oporou textu jsou data ze statistik cenzů 1921 a 1930.
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Židé jakožto společenství osob židovské víry byli marginální částí společnosti
ČSR, na jejímž území byli rozloženi značně nerovnoměrně. Výrazněji se podíleli na
skladbě obyvatelstva východní (zejm. Podkarpatské Rusi) než západní části republiky.
Odlišné byly charakteristiky Židů z českých zemí v porovnání s jejich protějšky z východu z hlediska vztahu k náboženské víře, tradici i národní identitě. I když v regionech (soudních okresech) a konkrétních lokalitách českých zemí a Slovenska dosahoval jejich podíl na populaci maximálně několika procent, predikovala skladba nežidovského obyvatelstva, že Židé sehrají při cenzech důležitou úlohu s ohledem na budoucí práva jiných národnostních skupin. Hlavně tam, kde podíl určité národnostní menšiny osciloval okolo magické 20% hranice, byli Židé oprávněně národními
aktivisty považováni za kingmakery. Z území Čech lze zmínit např. okresy Jindřichův
Hradec (něm. minorita), Jesenice, Teplice-Šanov a Touškov (vše čes. minorita), pro
Moravu a Slezsko jmenujme města Brno, Moravská Ostrava, Olomouc, Frýdek a okresy
Bohumín, Hranice, Konice, Moravská Ostrava a Pohořelice (vše něm. minorita).
Podobná konstelace panovala rovněž na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde však
důležitost preferencí Židů byla s ohledem na jejich vyšší podíl v populaci vyšší. Ze
Slovenska zmiňme alespoň okresy Medzilaborce (slov. menšina), Poprad a Prievidzu (oba něm. menšina) a města Bratislava (něm. a maď. menšina) a Košice (maď.
menšina). Jedině na Podkarpatské Rusi překročili Židé jako národnostní menšina
20% hranici, konkrétně ve městech Užhorod a Mukačevo. Udržení jazykových práv
maďarské minority zde pak do značné míry závisela na Židech vedle těchto měst
i v okresech Berehovo a Chust.
Počet osob židovské víry neodpovídal v žádné zemi republiky množství Židů, kteří se při cenzu identifikovali jako jedinci židovské národnosti. Největší měrou se takto
identifikovali Židé na Podkarpatské Rusi, nejméně v Čechách. Jen minimum (v roce
1930 0,17 %) osob židovské národnosti nevyznávalo židovskou víru, v tomto případě
se většinou jednalo o konvertity nebo osoby bez vyznání.
Podíl osob židovské národnosti byl na zemské úrovni s výjimkou Podkarpatské
Rusi minimální. V českých zemích a na Slovensku touto volbou, tzn. nepřihlášením
k jinému „národnímu táboru“ (zejména tomu v postavení menšiny), ovlivnili výrazně
výsledek cenzu v (ne)prospěch minorit např. v okrese Bohumín, ve městech Brno
a Bratislava, což pak rezonovalo v dobovém tisku.
Židů identifikujících se při cenzu s židovskou národností v letech 1921–1930
mírně přibylo (o 6 138), což statistikové, čeští i židovští nacionalisté interpretovali růstem národního uvědomění židovské populace. Jednalo se však o růst pouze
početní, proporčně v porovnání s jinými národnostmi tito Židé ztráceli. Navíc těchto „národních“ Židů přibylo jen v Čechách a hlavně na Podkarpatské Rusi, naopak
v ostatních zemích jich výrazně ubylo. Srovnání navíc není plnohodnotné, protože
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statistika cenzu 1930 vyhodnocovala náboženské vyznání obyvatelstva pouze souhrnně pro veškeré přítomné obyvatelstvo, tzn. včetně cizinců.
Volbu židovské národnosti při cenzech nelze považovat za přihlášení těchto Židů
k sionismu, především v jeho aktivní formě, jak ukázala Kateřina Čapková.57 Zejména
od 20. let byl sionismus na postupu, což podporovala radikalizace politické scény
v sousedním Německu, a v ČSR se v letech 1921–1930 téměř zdvojnásobil počet
aktivních sionistů (plátců šekelu) na necelých 15 500.58 Množství osob, které se identifikovaly s židovskou národností, však počet aktivních sionistů mnohonásobně převyšoval i při připočtení předpokládaných rodinných příslušníků. Přibližně 2/3 všech
osob židovské víry a téměř 84 % jedinců židovské národnosti obývalo Slovensko
a Podkarpatskou Rus. V životě místních Židů patřilo důležité místo tradičním ortodoxním směrům a organizacím, které se vůči sionismu přímo kriticky vymezovaly.
Ve vyplňování příslušné rubriky při cenzech lze u nich spatřovat snahu o jiný, možno
říci hlubší způsob identifikace než jen v náboženském smyslu. Pro mnohé znamenala
židovská národnost jednu z forem úniku z národnostních konfliktů jiných národních
entit. Podle Rebekah Klein-Pejšové ji podporovalo židovské národní hnutí na Slovensku jako únik, prostředek demonstrování separace od destruktivních asimilačních
praktik období dualismu. To bylo důležité s ohledem na vládu v Praze, která chtěla důkaz, že hlavně Židé na Slovensku opustili svou roli „zastánců Maďarů“.59 Podle
Yeshayahu A. Jelinka skončila po roce 1918 na Slovensku pro Židy vcelku jednoduchá
sebeidentifikace, kdy v souvislosti svého živobytí a kariéry s vládnoucími elitami
volili příklon k maďarství. Nyní měli Židé volbu, ovšem nebyla to volba zadarmo. Volba maďarství a němectví jim neotevírala dveře do příslušných společností, ale nesla riziko ostrakizace ze strany Slováků. Lepší vyhlídky naopak skýtala volba československé národnosti, zejména pro mladou židovskou generaci.60 V letech 1921–1930
se zvýšil podíl Židů, kteří se identifikovali při cenzu s československou národností,
z 22 na 32 %, což doprovázel pokles zápisů maďarské národnosti. Odklon Židů na
Slovensku od maďarské národnosti ovlivnila mj. i reflexe ztížené situace Židů v Maďarsku, což v propagandě využívali česko-slovenští nacionalisté. Naopak v neprospěch židovské národnosti působila podle Hillela J. Kievala značná kulturní a politická
fragmentace slovenských Židů. Americký autor podtrhl zároveň vliv faktorů, který
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limitoval příklon Židů ke slovenské národnosti: antisemitismus slovenských nacionalistů a jejich v porovnání s českými protějšky užší sepětí s katolickou církví.61 Otázkou
je, jak interpretovat značný příklon židovské populace v Podkarpatské Rusi k židovské národnosti. Možná, že zdejší Židé nenalezli bližší volbu ve sčítacích formulářích.
Patrně zde působilo nejrozvinutější židovské školství, nejpočetnější ortodoxní židovská komunita, menší podlehnutí maďarizačnímu tlaku před rokem 1918 v porovnání se Slovenskem, výrazně slabší pozice maďarské populace a pomalé posilování
sionistů v zemi.62
Během obou celostátních cenzů se vyskytly případy, které byly z pohledu zápisu
židovské národnosti kontroverzní. Méně jich bylo v roce 1930, kdy se patrně projevily lepší informovanost, zkušenosti a poučení z minulosti. Na některé případy upozornila ministerstvo vnitra NRŽ. Z roku 1921 lze zmínit odmítnutí zápisu židovské
národnosti ze strany sčítacího komisaře v Novém Hrozenkově nebo přeškrtnutí židovské národnosti z rubriky archů a ponechání jen české mateřské řeči v osmi případech
v Čechách. Úřady z českých zemí evidovaly i stížnosti na německý nátlak na Židy kvůli nepřihlášení se k německé národnosti, text interpelace poslance Lodgmana a spol.
zmiňuje nátlak českého komisaře na změnu zápisu z německé na židovskou národnost v obci Horní Planá na Českokrumlovsku.63 Německé a maďarské stížnosti, podle nichž měli komisaři činit na Židy nátlak, většinou neodkazovaly na konkrétní jména
a místa. Mnohé byly zřejmě účelové, na což ostatně poukazovalo ministerstvo vnitra,
které je zpravidla smetlo ze stolu jako nepodložené a nepravdivé. To byl případ stížností Bund der Landwirte a Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei z 5. ledna
1931 i Eduarda Hassmanna, který si v prosinci 1930 stěžoval na postup sčítacích prací ve slovenském Dolnom Kubíne. Na jaře 1931 vyvrátili sami Židé na mezinárodním
studentském fóru tvrzení o existenci údajného vnitřního předpisu ministerstva vnitra, podle něhož měly úřady na Slovensku a Podkarpatské Rusi působit na Židy, aby
neuváděli židovskou národnost.64
Z národnostní skladby obyvatel vycházely předpisy o komunikaci s úřady nebo
vydržování menšinových škol a veřejných knihoven. Podle jazykového zákona z roku
1920 (zpřesněn 1926) měli občané státu zaručenu komunikaci s úřady a soudy v československém jazyce. U jazyků národnostních menšin garantoval možnost komunikace s úřady minimálně 20% podíl obyvatel státních občanů v daném soudním
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okrese, kteří k této menšině patřili podle posledního sčítání lidu. Odtud pramenila
horlivá agitace před cenzy i konflikty v jejich průběhu, stejně jako „boj“ o Židy v jazykově (národnostně) smíšených regionech. Volbou židovské národnosti stáli početní
Židé z česko-německých a slovensko-maďarských oblastí ČSR v podstatě sami proti sobě, neboť tím přispívali k možnosti omezení komunikovat s úředním a soudním
aparátem v jazyce, který ovládali: němčině a maďarštině. Jestliže si toho nemuseli
být plně vědomi v roce 1921, před cenzem 1930 již ano díky rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (NSS) z let 1925 a 1929.
Už ze znění zákona z roku 1920 vyplývalo, že zákonodárce ztotožňuje pojmy jazyková a národnostní menšina. Uvedené kodifikovalo rozhodnutí NSS ze 7. ledna
1925.65 V tomto jinak banálním sporu z Bohumína o 1 400 Kč si Pavel Przybyla stěžoval na nepřijetí svého odvolání proti rozhodnutí nižších soudních instancí. Ty odmítly jeho odvolání v němčině s tím, že tento okres nevykazuje potřebných 20 %, ale jen
19,71 % státních občanů německého jazyka. Ve snaze podpořit svou argumentaci,
zahrnul do ní Przybyla i Židy, kteří dle něj mohli přiznat při cenzu svou národnost,
i když jejím hlavním znakem není židovský jazyk (hebrejština), ale rasa a vyznání.
Podle Przybyly mluví zdejších 616 Židů německým nářečím jidiš a navíc židovský
jazyk není podle dosud platného dekretu z 22. října 1814 č. 1106 ve styku s úřady
přípustný. Závěr Przybyly byl jasný: téměř všichni Židé v okrese mluví německy, němčina je jejich mateřským jazykem a měli by být podle jejich vlastního prohlášení
rozděleni dle jazykových dispozic k ostatním skupinám. To NSS zamítl.
O rozhodnutí z roku 1925 se opřel výrok NSS z 18. listopadu 1929 č. 1876.66 Odmítnuta v něm byla stížnost Filipa Rauchbergera z Moravské Ostravy vůči zamítnutí
ministerstva spravedlnosti ve sporu o užití němčiny. Rauchberger se přiznal při cenzu k židovské národnosti. Jeho německy psanou stížnost odmítly soudy v Moravské
Ostravě a Brně s tím, že jako příslušník židovské menšiny nemůže podat podle jazykového zákona německy psanou stížnost. To potvrdil i NSS. Taktickou chybou Rauchbergera bylo to, že se opakovaně před soudem přiznal k židovské národnosti, což
podpořilo argumentaci soudů. Kdyby tak neučinil, mohl by podat stížnost v němčině,
protože jednak okres vykazoval dle cenzu 1921 tzv. kvalifikovanou německou menšinu, jednak by soudy neměly jak zjistit národnost, jakou dotyčný uvedl při cenzu. Tyto
osobní údaje totiž byly úřadům a soudům nepřístupné, což přiznalo ministerstvo vnitra v dopise Zemskému úřadu v Užhorodě ze 17. listopadu 1930.67
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Závěr
V závěru 19. století se stát bránil kategorizaci obyvatel při cenzech na národním
principu, aby nepodporoval sílící národní hnutí. Snaha státu byla kontraproduktivní,
dotaz na obcovací (mateřský) totiž považovali národní aktivisté od počátku za nepřímý dotaz na národnost. Pro Židy z českých zemí znamenalo zjišťování obcovací řeči
problém. Představovali přinejmenším bilingvní složku společnosti a těžko se rozhodovali pro jediný jazyk. Ocitali se ve střetu zájmů nacionalistů z různých táborů, agitace, konfliktů a zloby v případě neúspěchu představ národních aktivistů o početnosti
„jejich“ národa. Volba obcovací řeči Židů byla pečlivě sledována zejména v jazykově
(národnostně) smíšených regionech, reakce na okolí na sebe zpravidla nenechala
dlouho čekat. Projevy nespokojenosti zvyšovaly napětí mezi Židy a nežidovskou společností, posilovaly hospodářský nacionalismus namířený vůči Židům a obecně antisemitské nálady. Rozhodnutí o volbě určitého jazyka tak probíhalo u Židů na základě
pečlivého vyhodnocení situace a případných dopadů za odlišných souvislostí než
u většinové nežidovské populace. Zasloužil se o to jejich menšinový status, specifické postavení ve společnosti a značný tlak vyvíjený z různých stran. Stěží lze takovou
volbu považovat za svobodnou v pravém slova smyslu. Prokazatelně ale vystupovali
někteří Židé při cenzech také aktivně v roli těch, kteří prováděli nátlak na jiné ve věci
zápisu určitého jazyka.
Skutečný průlom v komplikované situaci při cenzech nenastal pro Židy ani po roce
1918. Vznik ČSR sice změnil mnohé, pro Židy však většina obtíží z minulosti přetrvala.
V souvislosti s cenzy se opět ocitli v centru zájmu, ve střetu ambicí a představ různých
národních táborů. Zásadní inovací do sčítací praxe představovalo nahrazení rubriky
obcovací (na bývalém území Uher mateřské) řeči dotazem na národnost obyvatel.
Poprvé byla národnost zjišťována v roce 1919 při cenzu na Slovensku a přes určité změny se udržela i v celostátních cenzech 1921 a 1930. Židé byli státem uznáni
za zvláštní národnost. Motivem k tomu přitom nebyla podpora židovského hnutí ze
strany státní moci a česko-slovenských nacionalistů, nýbrž hlavně snaha posílit nepřímo oslabením německého a maďarského společenství pozice československého
národa. Výsledky sčítání naznačují, že k tomu zavedení rubriky židovské národnosti
skutečně přispělo na lokální a regionální úrovni, kde to bylo s ohledem na platné
předpisy jazykové, kulturní a školské žádoucí.
Zatímco v roce 1919 nefigurovala židovská národnost ještě mezi tzv. nadefinovanými národnostmi, v roce 1921 již byla tato možnost v předpisech výslovně uvedena.
To mělo vliv na redukci počtu konfliktních situací v dalších cenzech, i když ke sporným
zápisům národnosti Židů a konfliktům docházelo stále. Slovenský cenzus z roku 1919
lze považovat za určitý mezistupeň na cestě k rovnoprávnému uznání Židů za zvláštní
národnost, což kodifikovaly až důvodová zpráva k ústavní listině a následně instrukce
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pro vyplnění archů k cenzu 1921. Důvodová zpráva zakotvila specifikum pro Židy,
které se uplatnilo při obou celostátních cenzech. K židovské národnosti se podle něj
mohli jedinci přihlásit bez ohledu na jakýkoliv objektivní znak (zejm. mateřský jazyk),
který by je svazoval. Výjimka pro zjišťování židovské národnosti zůstala v platnosti
i pro cenzus 1930, třebaže se stala předmětem bouřlivé odborné i veřejné diskuze.
Ani zde se nejednalo o projev nadmíry přízně, které by se Židé těšili ze strany československého státu, jeho vedoucích představitelů a národních česko-slovenských aktivistů. Také tímto způsobem se mělo maximálně přispět k úspěchu ve sčítání, což
v praxi znamenalo vykázat co nejvyšší počet příslušníků československé národnosti
jakožto vládnoucího národa mladého státu. O zachování výjimečného ustanovení
pro Židy se nezasloužil ani tak zahraničněpolitický kontext (obavy z poškození obrazu
ČSR), jako spíše vnitropolitické souvislosti. Rozhodující nebyly podle všeho názory
národně smýšlejících Židů, ale vliv česko-slovenských nacionalistů. K židovské národnosti se nakonec přihlásilo v celé ČSR jen o něco více než polovina židovské populace
podle náboženství, přičemž značně různá byla míra tohoto zápisu u Židů v jednotlivých zemích republiky. Z česko-slovenského pohledu bylo zavedení této kategorie
úspěšné vedle některých regionů českých zemí, kde Židé v pozici kingmakerů napomohli ke ztrátě jazykových práv pro německou menšinu, především na Slovensku
a Podkarpatské Rusi. Zdejší početná židovská populace by se totiž patrně přiklonila
spíše k maďarské než slovenské národnosti, i když pokles identifikace Židů při cenzech směrem k maďarství byl v průběhu 20. let patrný. V ČSR se při cenzech nepřistoupilo ke ztotožnění náboženské a národnostní příslušnosti u Židů, pro což agitovali někteří židovští nacionalisté. Tento názor nemohl získat větší podporu, protože to
nebylo v zájmu státu ani vládnoucího národa (vznik „šesté“ národnosti), německých
a maďarských nacionalistů (ještě větší oslabení jejich pozic) a dokonce ani v zájmu
Židů, kteří usilovali o asimilaci k některému z hlavních národních táborů.
Rozmanitá identifikace Židů při cenzech je dalším z dokladů jejich specifického
postavení ve společnosti. Považovat ji za přímý doklad jejich identity a ztotožňovat
ji s deklarací příslušnosti k určitému jazykovému, nebo národnímu společenství by
však vedlo ke zkresleným závěrům, což ostatně platí i pro nežidovskou populaci. Před
rokem 1918 neodrážel údaj o obcovacím (mateřském) jazyce přesně ani jazykové
dovednosti Židů, ani jazyk užívaný v komunikaci v rodině či s okolím. Židé s uvedeným
českým obcovacím jazykem nebyli vždy Židy asimilovanými do formující se české národní společnosti, stejně jako nebyli v případě volby německé řeči asimilanty německé society. Podobně lze nahlížet i na cenzy meziválečného období. Židy s uvedenou
židovskou národností nelze ztotožňovat s aktivními sionisty, třebaže tak byli v dobovém diskurzu vykreslováni. Nejednalo se vždy ani o ortodoxní Židy, v ojedinělých případech dokonce ani o osoby židovské víry. Teze o více vzájemně se překrývajících
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identitách Židů (např. King, Rozenblit) je naprosto na místě. Studium identifikace Židů
při cenzech by mělo doprovázet studium okolností, které jejich volbu určitého jazyka
(národnosti) doprovázely. Právě ony totiž často významným způsobem ovlivnily rozhodování Židů. Agitace nacionalistů a postoje nežidovské společnosti mohly v židovských rodinách zůstat bez povšimnutí jen stěží. Více to platí pro místa a regiony jazykově (národnostně) smíšené. Čím větší úlohu mohli Židé reálně či jen hypoteticky při
cenzech sehrát, tím větší pozornosti nacionalistů se dočkali a tím více byli zapojeni
do agitačních kampaní a nátlakových akcí. V místech s téměř nebo zcela homogenní
societou z hlediska jazykové (národní) identity obyvatelstva probíhala identifikace
Židů většinou bez konfliktů a zápis při cenzech zřejmě více odpovídal jejich preferencím. Důležitý ale nemusel být jen faktor místní, regionální či vnitrostátní. Příklad Židů
na Slovensku a Podkarpatské Rusi naznačuje, že roli při identifikaci Židů mohla sehrát
i situace židovské menšiny v sousedních státech (Maďarsku), zvláště když ji dokázali
česko-slovenští a židovští nacionalisté agitačně využít.
Podobně obtížné je interpretovat proměnu identifikace Židů při cenzech. Jak
např. vysvětlit fakt, že se před rokem 1918 přihlásila většina Židů na Slovensku k maďarské mateřské řeči, zatímco v roce 1921 jen 16 % a při cenzu 1930 ještě o polovinu méně? Byli Židé v někdejších Uhrách skutečně donuceni přihlásit se k „maďarství“ a po opadnutí tlaku se v novém státě pak identifikovali podle pravdy, jak tvrdili
česko-slovenští nacionalisté a statistikové? Nebo se prostě dobrovolně přeorientovali, v duchu jim přisuzované vlastnosti loajality k držitelům moci, na novou vládnoucí sílu v zemi? Lze nárůst Židů na Slovensku s uvedenou československou národností
při cenzu považovat jen za úspěch slovenského asimilačního úsilí, nebo zde hrály roli
i jiné faktory, např. obavy z ostrakizace ze strany Čecho-Slováků? Podobně se lze ptát,
zdali byl nízký podíl Židů v Čechách identifikujících se s židovskou národností odrazem neúspěšné politiky a agitace Židovské strany v porovnání s jinými zeměmi republiky. V této zemi, kde se většina Židů mezi válkami identifikovala s českou nebo
německou národností, hrálo významnější roli zřejmě tradiční, poměrně jasné geografické vymezení prostor obývaných českým a německým etnikem (národem). V regionech, kde dominovalo jedno z etnik, se Židé zpravidla do dané society integrovali,
nebo se o to přinejmenším snažili. Při cenzech to demonstrovali většinou zápisem
národnosti shodné s příslušnou nežidovskou majoritou. Nehledali únik v podobě židovské národnosti, jak naznačuje situace na Moravě a ve Slezsku, kde byla česko-německá populace promísena podstatně více než v Čechách. To přinášelo více konfliktních zón a zároveň větší impuls pro Židy se těmto rozepřím vyhnout. Jednou z cest
byl zápis židovské národnosti, možnost využitá moravskými a slezskými Židy větší
měrou než jejich protějšků v Čechách. O reálném úspěchu takového postupu lze ale
polemizovat, protože i zápis židovské národnosti vzbuzoval nelibost části společnosti
a pro německojazyčné Židy přinesl někdy nesnáze ve ztížení komunikace s úřady.
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K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou? Národní identifikace Židů při sčítáních lidu…

Volba příslušné rubriky při cenzech byla u Židů nepochybně složitější než většiny
vrstevníků z nežidovské populace (srovnání snese snad jen komplikovaná identifikace obyvatel Těšínska). Vedle specifického postavení ve společnosti se o to zasloužila
relativně větší míra nevyhraněnosti identity Židů, snazší „přecházení“ mezi národnostně vyhraněnými společenstvími, racionální kalkul případných dopadů a snaha
uniknout z národnostních konfliktů a nezhoršit si ještě více vlastní postavení. U řady
Židů byla jejich identifikace při cenzech spíše odrazem vnějších okolností a představ
okolí než vlastních preferencí a představ.
Otázka jazykové a národní identity Židů v závěru 19. a na počátku 20. století je
velmi komplikovaná. Na židovský zápis při cenzech nelze nahlížet paušálně a přijímat
zjednodušující teze. Rubriky sčítacích archů před i po roce 1918 nemohly odstranit
problém s komplikovanou identitou Židů, cenzy o identitě Židů proto zcela nevypovídají. Pro zjištění identity Židů v ČSR je nutné vyhodnotit celý soubor dalších aspektů jako např. volební preference, účast na kulturním a spolkovém životě, zápis židovských dětí do škol nebo podíl smíšených manželství s Čechy, Němci a Maďary.
Identifikace Židů při cenzech nebyla tématem, které by existovalo jen v měsících
okolo sčítacích akcí a týkalo se pouze jich. V řadě regionů měla značný praktický dopad nejen pro Židy, ale i pro další menšiny. Podílela se na vnímání Židů ze strany Čecho-Slováků, Němců a Maďarů. Studium identifikace Židů při cenzech a okolností,
které ji doprovázely, proto může přispět k výzkumu židovské populace v prostoru ČSR
i národnostních vztahů česko-německých a slovensko-maďarsko-německých.
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Are we Czechs, Germans, Hungarians? Or are we a nation in our own right?
National identification of Jews in Czechoslovak censuses between the world
wars
One of the new developments in the post-1918 Czechoslovak censuses compared
with previous practices during the Habsburg era (in the Lands of the Bohemian Crown
and Hungary) was the change from collecting data on respondents’ language of daily
use (or mother tongue) to collecting data on their nationality. For the first time, Jews
were enabled to self-identify as a separate group not only in the religious sense.
Moreover, Jews’ self-identification was not dependent on any objective characteristics (as was the case with the rest of the population). The Jews’ self-identification in
the censuses cannot be considered a genuine expression of national identity, because
their decisions were influenced by other factors. Against their will, they found themselves caught up in the conflicting interests of different nationalist groups. However,
the national activists–whether Czechs, Slovaks, Hungarians or Germans–were not
interested in the Jews for their own sake, but only insofar as the Jews were relevant
to defending the interests of their own national group. While some Jews became
the victims and targets of agitation campaigns during the censuses, others played
a more active role, attempting to influence other respondents’ choices. The statistical
data from the inter-war censuses shows that Jews responded in a range of different
ways to the options for declaring their nationality, reflecting the specific position of
the Jewish community within Czechoslovak society. Not all Jews declared Jewish nationality. The highest proportion declaring Jewish nationality was in Subcarpathian
Ruthenia, the lowest in Bohemia. Those who did not declare themselves as Jewish
instead gave their nationalities as Czechoslovak, German or Hungarian. The different
choices made by Jewish respondents in the inter-war censuses reflects the diversity of
the Jewish community as a whole. The importance of the choice of nationality among
Czechoslovakia’s Jews is underlined by the fact that it not only influenced the future
status and social conditions of the Jewish community; in some regions it also had an
important effect on the everyday lives of other national entities–especially Germans
and Hungarians.
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Pozíca ľudového peňažníctva v úverovej sústave Slovenska
1918–19381
Ľudovít Hallon

The role of financial cooperatives in the Slovak credit and loan system 1918–1938

The study focuses on the role of financial cooperatives in the Slovak credit and loan system
between the two world wars. Financial cooperatives played a major role as one of the most
active components of the credit and loan system. The study analyzes the factors which led
to the establishment of financial cooperatives, traces their development, outlines their
relations with other financial institutions (primarily commercial banks), and characterizes
the macroeconomic consequences of these developments for the Slovak economy.
Keywords: Financial cooperatives; credit and loan system; commercial banks; Slovakia;
inter-war period; economic history
Contact: PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc; Historický ústav SAV, Slovenská akadémia vied, P. O. Box
198 Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, histhall@savba.sk

V medzivojnovom Československu zohralo ľudové peňažníctvo mimoriadne významnú úlohu ako jedna z najaktívnejších a veľmi životaschopných zložiek úverovej
sústavy. Počas medzivojnových rokov sa ľudové peňažníctvo stalo rovnoprávnym
partnerom komerčného bankovníctva a oporou celého finančného systému. Tieto
javy boli zreteľné najmä v špecifických podmienkach peňažníctva Slovenska, kde
1

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV14-0644 v rámci projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku
v 19. a 20. storočí.
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ľudové peňažníctvo už od polovice 20. rokov predstavovalo nielen partnera, ale aj
vážneho konkurenta obchodných bánk. Objasnenie príčinných súvislostí uvedených
javov je hlavným zámerom tejto práce.
Medzivojnová ČSR vznikla spojením dvoch, respektíve troch, ekonomicky nesúrodých celkov bývalého Rakúsko-Uhorska českých krajín, Slovenska a Podkarpatskej
Rusi na diametrálne odlišnom stupni rozvoja industrializácie. Zatiaľ čo české krajiny  
prevzali okolo 75 % priemyselného potenciálu vyspelejšej rakúskej časti habsburskej
monarchie, Slovensko zdedilo necelých 19 % objemu priemyslu prevažnej agrárneho
Uhorska. Podľa štatistík z roka 1910 dosahoval podiel činného obyvateľstva prislúchajúceho k priemyslu a živnostiam v českých krajinách  asi 40 %. Na Slovensku sa
uvedený ukazovateľ pohyboval v roku 1910 približne na hranici 18 %.2
Predmetnej úrovni vývoja industrializácie zodpovedal aj stav peňažníctva a potenciál finančného kapitálu. Podiel bankovníctva českých krajín na celkovej hodnote
akciového kapitálu obchodných bánk Predlitavska 1,557 mld. K v roku 1912 dosahoval 23,5 %. Bankovníctvo Slovenska zvýšilo do roku 1918 svoj podiel na hodnote
akciového kapitálu všetkých bánk Zalitavska približne na 6 %. Ešte vypuklejší bol
rozdiel medzi podielom národne českých a národne slovenských bánk na kapitáli
bankovníctva rakúskej a uhorskej časti monarchie. Národne české banky zaujímali
v Rakúsku roku 1914 podiel 16,4 % , zatiaľ čo u komerčných bánk so slovenskou správou sa podiel na uhorskom bankovníctve priblížil do roku 1918 len k  1 %. Logickým
dôsledkom naznačených vývojových tendencií v podmienkach habsburskej monarchie boli priepastné rozdiely v stave peňažníctva českých krajín a Slovenska po vzniku spoločného štátu. V západnej časti medzivojnového Československa vykazovali
všetky druhy peňažných ústavov ku koncu roka 1919 bilančný úhrn 33,142 mld. Kč,
kým peňažné ústavy Slovenska len 2,146 mld. Kč.3
V uvedených bilančných hodnotách českého a slovenského peňažníctva bol zahrnutý aj potenciál ľudovo-peňažných ústavov. V českých krajinách ľudové peňažníctvo tvorilo východiskovú základnú bázu, ktorá veľkým dielom prispela k postupnému
procesu formovania celej úverovej sústavy na konci 19. a začiatku 20. storočia. Roku
1918 už ľudové peňažníctvo predstavovalo rozvetvenú sieť 5 642 ústavov, slúžiacich
na mobilizáciu finančných rezerv najširších vrstiev obyvateľstva a drobný, prípadne
stredný, úver. Ľudové peňažníctvo sa organicky dopĺňalo s komerčným bankovníc2

3

J. Faltus, Povojnová hospodárska kríza v rokoch 1921–1923 v Československu, Praha 1966, s. 14–15;
V. Lacina, Dynamika průmyslového rozvoje v meziválečném Československu, Český časopis historický, 94, 1996, č. 2, s. 282.
P. Prokš, Pozice českého kapitálu v Rakousko-Uhersku v letech 1890–1914, in: J. Harna – P. Prokš
(eds.), Studie k moderním dějinám, Praha 2001, s. 69, 76; Š. Horváth – J. Valach, Peňažníctvo na
Slovensku 1918–1945, Bratislava 1978, s. 34–35.

184

Diskuze – Materiály/
Discussion – Materials

Pozíca ľudového peňažníctva v úverovej sústave Slovenska 1918–1938

tvom, kam ukladalo voľné peňažné prostriedky. Doménou komerčných bánk bol predovšetkým priemyselný a obchodný úver. Vývoj ľudového peňažníctva českých krajín
prebiehal v štyroch základných smeroch, reprezentovaných štyrmi typmi ústavov.
Konkrétne išlo o sporiteľne, občianske a živnostenské záložne, okresné poľnohospodárske záložne a úverové družstvá. Najvyšší počet dosiahli úverové družstvá, ale kapitálovo najsilnejšie boli sporiteľne. Podiel ľudového peňažníctva na bilančnom úhrne
celého peňažníctva českých krajín ku koncu roka 1919 dosahoval 34 %.4
Na území Slovenska sa vývoj ľudového peňažníctva pred vznikom Československa
obmedzoval na jeden typ ústavov, ktorým boli úverové družstvá. Do roka 1918 sa ich
počet zvýšil na 262. Tieto mohli podchytiť iba časť potenciálnych peňažných rezerv
obyvateľstva. Väčšinu úverových družstiev ovládala celouhorská družstevná centrála
Hangya (Mravec), ktorá odčerpávala finančné prebytky ľudového peňažníctva zo
Slovenska do Budapešti. Finančné prebytky niekoľkých ľudovo-peňažných ústavov
zachytávala národne slovenská centrála úverových, výrobných a spotrebných družstiev Ústredné družstvo, založené v roku 1912 predstaviteľmi slovenského národného
hnutia pod vedením Dr. Milana Hodžu. Aj táto sídlila v Budapešti. Spolupráca ústavov ľudového peňažníctva a komerčného bankovníctva zaostávala, preto vývoj dvoch
hlavných zložiek úverovej sústavy prebiehal paralelne bez náležitej kooperácie. Malé
aj stredne veľké banky Slovenska spravidla suplovali funkcie ľudového peňažníctva.
Predstavovali zberne drobných vkladov a zdroj drobných úverov. Vzhľadom na početnosť a kapitálovú silu úverových družstiev sa však prípady vzájomnej konkurencie
obchodných bánk a ľudového peňažníctva vyskytovali len zriedka. Väčšina významnejších úverov v priemysle a veľkoobchode spočívala v rukách budapeštianskych
veľkobánk. Podiel úverových družstiev na pomerne malom bilančnom úhrne peňažníctva na území Slovenska ku koncu roka 1919 dosahoval iba 3,2 %.5
Po vzniku Československa sa vytvorili priaznivé hospodársko-politické podmienky
na urýchlenie rozvoja peňažníctva, najmä jeho časti kontrolovanej národne českým
a slovenským kapitálom. Politicky protežovaný český a slovenský finančný kapitál využil oslabenie svojho najväčšieho konkurenta rakúsko-maďarského kapitálu a pokúšal sa ovládnuť jeho kľúčové pozície. Zákonodarná a vládna moc napomohla tento
4

5

J. Hájek – V. Lacina, Od úvěrních družstev k bankovním koncernům, Praha 1999, s. 109–118;
k vývoju ľudového peňažníctva pozri tiež I. Plecháček, Vývoj českého lidového bankovnictví, dizertačna práca, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 1978; Týž, K dějinám spořitelnictví v Československu, Praha 1984.
R. Holec – M. Fabricius – J. Pešek, 150 rokov slovenského družstevníctva, Bratislava 1995, s. 88–90;
Š. Horváth – J. Valach, Peňažníctvo, s. 34–35; Z novších prác pozri T. Cvetková – A. Leková, Peňažníctvo na Slovensku v medzivojnovom období, in: Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku,
Bratislava 2014, s. 56–71.
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proces celým súborom legislatívnych opatrení a mimoekonomických zásahov, ako
bola nostrifikácia zahraničného kapitálu, moratórium na obchodnú činnosť rakúskych a maďarských bánk alebo obmedzenie vzniku nových bánk zavedením koncesií.
Český finančný kapitál postupoval v spolupráci s kapitálom západných dohodových
mocností a národne slovenské banky podnikli pomerne úspešnú expanziu za pomoci
kapitálovo silnejších českých bánk.
Priaznivé východiskové podmienky prispeli k rýchlemu rastu všetkých typov peňažných ústavov. V krátkom povojnovom období 1918–1922 zvýšili obchodné banky
českých krajín svoj bilančný súhrn zo 6,7 mld. na 31,6 mld. Kč, teda takmer na päťnásobok. V českých krajinách zaznamenali úspešný nástup aj ľudovo-peňažné ústavy,
ktorých bilančná hodnota vzrástla v rozmedzí rokov 1919–1922 o 70 %, konkrétne na
19,2 mld. Kč. Rozvoj komerčného bankovníctva však bol v sledovanom povojnovom
období dynamickejší. Zmeny v dynamike rastu nastali až neskôr.6
Na Slovensku po roku 1918 prevzali iniciatívu národne slovenské banky. Zatiaľ čo
vklady všetkých tunajších obchodných bánk vzrástli medzi rokmi 1918–1921 o 82 %
na 2,175 mld. Kč, národne slovenské ústavy zvýšili zverené prostriedky sedemnásobne a základný kapitál dokonca deväťnásobne. Čelné slovenské banky, predovšetkým
dve najväčšie Tatra banka a Slovenská banka, prekonali provinčný ľudovo-peňažný
charakter a začali vo veľkom meradle financovať priemysel a veľkoobchod. Zároveň
rozvinuli kapitálovú expanziu do podnikovej sféry a proces koncentrácie menších,
najmä inonárodných, bánk. Prudký rast národne slovenského finančného kapitálu
postupoval na úkor maďarsko-nemeckých bánk. Tieto boli paralyzované po odtrhnutí
od kapitálových centrál v Maďarsku, ako aj vplyvom moratória zo strany štátnych orgánov a v dôsledku nedostupnosti pohľadávok zamrznutých vo vojnových pôžičkách.7
V podobnej situácii ako neslovenské obchodné banky sa nachádzala aj väčšina
úverových družstiev, zdedených po zaniknutom Uhorsku. Z celkovej bilančnej hodnoty uvedených družstiev, ktorá na konci roka 1919 dosahovala iba 69,4 mil. Kč, bolo
52 % prostriedkov blokovaných v družstevnej centrále v Budapešti a ďalších 19 %
prostriedkov viazali vojnové pôžičky. Niektoré družstvá mali blokovaný takmer celý
kapitálový potenciál. Pomoc prišla zo strany štátu a národne slovenskej centrály
Ústredného družstva. Táto premiestnila sídlo do Bratislavy a využila ustanovenia zákona č. 210/1919 Zb. z. a n., ukladajúceho všetkým družstvám na Slovensku povinnosť začleniť sa do niektorého družstevného zväzu alebo centrály na území nového
štátu.8
6
7
8

J. Hájek – V. Lacina, Od úvěrních družstev, s. 118.
J. Skorkovský, Banky a peňažné ústavy na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, Bratislava 1923, s. 134.
I. Thurzo, Vývoj peňažníctva na Slovensku od politického prevratu do roku 1928, in: Alamanach
československého peněžnictví, Praha 1928, s. 292–294.
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Ústredné družstvo postupne prevzalo úverové družstvá podliehajúce budapeštianskej centrále a podstatne zmiernilo ich patovú finančnú situáciu. Na poklade zákona č. 253/1920 Zb. z. a n. štát Ústrednému družstvu poskytol pre členské ústavy
15 mil. Kč ako čiastočnú náhradu za prostriedky stratené po roku 1918 v Maďarsku.
Neskôr štát vyrovnal aj pohľadávky družstiev zamrznuté vo vojnových pôžičkách, a
to podľa vládneho nariadenia č. 224/1924 Zb. z. a n. Okrem uvedených aktivít začalo Ústredné družstvo so zakladaním nového typu úverových ústavov podľa českého
vzoru. Išlo o úverové družstvá s ručením neobmedzeným, ktoré početne aj kapitálovo postupne prevládli.9
Účinná pomoc od štátu, premyslené koncepcie a podpora najvplyvnejších politických síl v krajine boli charakteristickým sprievodným javom a hlavným motorom
vývoja ľudového peňažníctva na Slovensku celé medzivojnové obdobie. Uvedené
faktory umožnili, že sa ľudové peňažníctvo v historicky krátkom čase rozvinulo takmer z nulového stavu na určujúcu zložku peňažnej sústavy a v mnohých smeroch sa
priblížilo úrovni vyspelého ľudového peňažníctva českých krajín.
V prvých povojnových rokoch mala okrem spomínaných legislatívnych opatrení
a aktivít Ústredného družstva veľký význam najmä podpora štátu pri zakladaní komunálnych sporiteľní. Tieto v podmienkach Slovenska predstavovali úplne nový typ
ústavov ľudového peňažníctva. Peňažné ústavy s označením sporiteľňa pôsobili na
Slovensku aj pred rokom 1918. Mali však charakter akciových bánk. Impulz k zakladaniu sporiteľní na komunálnom základe dal tzv. sporiteľničný zákon č. 302/1920
Zb. z. a n. Už pred jeho schválením vznikla prvá mestská sporiteľňa v západoslovenskom meste Skalica. Zároveň začali na Slovensku otvárať pobočky sporiteľne českých
krajín, kde mal predmetný typ peňažných ústavov dlhodobú tradíciu. Všetky staršie
sporiteľne účastinného charakteru museli zmeniť názov. Hlavným poslaním komunálnych sporiteľní bolo sústreďovanie vkladov mestského obyvateľstva a poskytovanie dlhodobých hypotekárnych úverov s nízkym zúročením na stavebné a iné účely
obciam, mestám a orgánom územnej samosprávy. Zisky sa mali využiť na verejnoprospešné ciele alebo na tvorbu rezerv.10
Krátkodobý rozmach československého peňažníctva na začiatku 20. rokov vystriedal hlboký útlm v rokoch 1922–1924 v dôsledku odbytovej krízy svetového hospodárstva a deflačnej krízy, spôsobenej posilnením československej meny. Ochromenie vývozných odvetví hospodárstva krízou na svetových trhoch a defláciou
československej koruny sa sekundárne prejavilo patovou situáciou peňažníctva,

9

10

Výročná správa Ústredné družstva za rok 1922, Bratislava 1923, s. 6; Výročná správa Ústredné
družstva za rok 1928, Bratislava 1929, s. 33.
T. Tvarožek, Sporiteľne a Slovensko, Bratistava (nedátované), s. 10–37.
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predovšetkým komerčného bankovníctva. V českých krajinách tri stredne veľké
banky vyhlásili bankrot a hrozil kolaps celej úverovej sústavy štátu s výnimkou koncernu najsilnejšieho peňažného ústavu českej Živnostenskej banky a novo založenej
Banky československých légií. Sporitelia presúvali vklady do verejnoprávnych finančných ústavov a do uvedených stabilných komerčných bánk. Bilančný úhrn českého
bankovníctva klesol v rokoch 1922–1924 o 10 %. Vládne finančné kruhy sa rozhodli
riešiť krízovú situáciu sanáciou peňažníctva zo štátnych prostriedkov na podklade
štyroch tzv. finančných zákonov z októbra 1924. Sanácia prebiehala najmä prostredníctvom štátnych dlhopisov.11
Dopady krízových javov mimoriadne vážne poškodili bankovníctvo Slovenska.
Predimenzovaný rast z povojnových rokov, presahujúci kapitálové možnosti bánk,
ako aj skúsenosti a schopnosti ich obchodného vedenia, sa pod ťarchou hospodárskej krízy premenil na obrovskú záťaž strát z nedobytných pohľadávok. Straty pochádzali najmä z neuvážených úverových investícií do podnikovej sféry a z desiatok
nedostatočne pripravených fúzií maďarsko-nemeckých a menších slovenských bánk.
Hlavný podiel na stratách mali národne slovenské banky, menovite Tatra banka a Slovenská banka. Hodnota strát dosiahla 643 mil. Kč pri vlastných a zverených prostriedkoch 3,713 mld. Kč v roku 1924. Výkvet slovenského bankovníctva sa zachránil
iba za pomoci štátu prostredníctvom niekoľkých veľkých prídelov dlhopisov a iných
sanačných prostriedkov v druhej polovici 20. rokov. Daňou za hospodárske otrasy bol
značný ústup národne slovenských bánk z kapitálových účastí v podnikoch a z veľkých transakcií v priemysle, veľkoobchode a poľnohospodárskej veľkovýrobe. Museli
sa čiastočne preorientovať späť na drobnú, nanajvýš stredne veľkú, roľnícko-živnostnícku klientelu a na široké vrstvy obyvateľstva.12
Hospodárske straty postihli v rokoch 1922–1924 aj ľudové peňažníctvo. Zainteresovanosť ľudovo-peňažných ústavov vo veľkých transakciách vývozného priemyslu
však bola okrajová, respektíve iba sprostredkovaná peňažnými prebytkami v obchodných bankách. Hospodárske škody preto ďaleko zaostávali za dopadmi na komerčné
bankovníctvo. Štát zaradil ľudovo-peňažné ústavy do sanačnej akcie a vzhľadom na
ich nekomerčný charakter, ako aj na menší objem strát, poskytol im výhodnejšie formy sanácie. Na Slovensku sa o sanáciu uchádzala väčšina úverových družstiev. Na rozdiel od komerčných bánk, sanovaných dlhopismi, dal štát družstvám na pokrytie strát
k dispozícii hotovostné peňažné prostriedky v celkovej hodnote 33,7 mil. Kč a odpísal
tretinu z výpomoci 15 mil. Kč z roku 1922. Napriek kulminujúcej kríze sa úverové

11
12

J. Faltus, Povojnová hospodárska kríza, s. 170–176, 223–227.
Tamtéž; Ľ. Hallon, Expanzia a ústup slovenského finančného kapitálu v účastinných podnikoch
1918–1929, Historický časopis 46, 1998, č. 2, s. 244–248.
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družstvá práve v predmetnom období vnútorne ozdravili a prešli k hospodárskemu
rastu. Do roka 1924 zvýšili objem vykazovaných aktív oproti stavu na konci roka 1919
takmer na dvojnásobok a ich počet vzrástol na 383.13
Práve v sledovanom období hospodárskej a deflačnej krízy sa na Slovensku rozvinul ďalší úplne nový typ ľudovo-peňažných ústavov. Podobne ako v prípade komunálnych sporiteľní aj tu zohral významnú úlohu príklad ľudového peňažníctva českých
krajín, konkrétne občianskych a živnostenských záložní. V podmienkach Slovenska sa
uvedený typ ústavov vyvíjal pod označením živnostenské úverové ústavy. Ich budovanie iniciovala prvá celoslovenská organizácia živnostníkov, založená roku 1919. Počas
hospodárskej krízy vznikali živnostenské úverové ústavy v rôznych častiach Slovenska,
takže koncom roka 1924 už vytvárali sieť 39 ústavov.14 V predmetnom období sa po
prekonaní počiatočných problémov aktivizovala aj zakladateľská vlna mestských sporiteľní. V rokoch 1922–1923 sa založili sporiteľne v štyroch mestách, medzi nimi aj
dve najvýznamnejšie v Bratislave a v Martine. Obchodnú činnosť sporiteľní podporila
vláda štátnymi vkladmi v celkovej hodnote 15 mil. Kč.15
Hospodárska a deflačná kríza spomalila rozvoj komerčného bankovníctva, zatiaľ
čo vývoj ľudového peňažníctva nadobudol na Slovensku vzostupný charakter. Skutočný predel však priniesla až druhá polovica 20. rokov. Zásadným spôsobom k tomu
prispelo dotvorenie štruktúry ľudovo-peňažných ústavov štvrtým typom v podobe
roľníckych vzájomných pokladníc. Tieto sa vďaka podpore vlády a najvplyvnejších síl
na politickej scéne stali do konca 20. rokov hegemónom celého ľudového peňažníctva na Slovensku. Vznik a budovanie siete roľníckych vzájomných pokladníc bolo výsledkom aktivít hospodársko-politických kruhov spojených s Republikánskou stranou
maloroľníckeho ľudu, čiže s agrárnou stranou, najsilnejším subjektom politického
systému Československa. Za duchovného otca roľníckych vzájomných pokladníc bol
považovaný súdobý minister poľnohospodárstva a neskôr premiér vlády ČSR Milan
Hodža, najvýznamnejší slovenský medzivojnový politik. Práve iniciatívy Milana Hodžu
prispeli k tomu, že sa predmetný typ ľudovo-peňažného ústavu rozširoval systematicky podľa premysleného programu a s výdatnou podporou štátu.16
Ministerstvo poľnohospodárstva každej novozaloženej pokladnici poskytlo bezúročný vklad 0,2 mil. Kč a pokrylo finančné náklady na prvý rok činnosti. Budovanie
siete pokladníc sa organizovalo zhora prostredníctvom centrály Zväz roľníckych
13
14

15

16

Výročná správa Ústredné družstva za rok 1928, Bratislava 1929, s. 33.
Výročná správa Zväzu živnostenských záložní a družstiev pre Slovensko a Podkarpatská Rus za rok
1925, Bratislava 1926.
F. Tomášek, Československé banky deset let po převrate, in: Hospodářský přehled a statistika
o obchodní činnosti bank od převratu až do konce roku 1927, Praha 1930, s. 28–29.
S. Cambel, Štátnik a národohospodár Milan Hodža 1878–1944, Bratislava 2001, s. 95–101.
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vzájomných pokladníc, založenej roku 1924. Organizačná podpora z centrálnych
orgánov, inštitúcií a korporácií bola charakteristickou črtou výstavby celého ľudového peňažníctva na Slovensku. Týmto sa odlišovalo od ľudového peňažníctva českých
krajín, kde všetky typy ústavov vznikali zdola prirodzeným dlhodobým procesom.
Roľnícke vzájomné pokladnice mali charakter družstiev, ale s väčšou teritoriálnou
pôsobnosťou na území okresu, ktorý predstavoval základnú územno-správnu jednotku. Konečným cieľom bolo založenie pokladnice v každom okresnom sídle. Podľa
plánov vládnych agrárnych kruhov mali pokladnice sústreďovať vklady roľníckych
vrstiev v rámci okresu a zároveň plniť úlohu stredného článku celoslovenskej úverovej štruktúry pre financovanie všetkých segmentov poľnohospodárskej výroby, ako
aj agrárnych rozvojových programov a prebiehajúcej pozemkovej reformy. Funkciu
centrálnych zložiek predmetnej úverovej štruktúry plnili novozaložené bratislavské
pobočky českých verejnoprávnych ústavov Zemskej banky a Hypotečnej banky. Prvá
z menovaných bánk sa pre pokladnice stala centrálou ukladania voľných peňažných
prostriedkov a zdrojom štedrých reeskontných úverov. Druhá z bánk poskytovala
v mene pokladníc dlhodobé hypotekárne úvery. Najnižšou zložkou sledovanej úverovej štruktúry boli miestne poľnohospodárske úverové družstvá na účely drobných
krátkodobých pôžičiek.17
Pod priaznivým vplyvom hospodárskej konjunktúry 1925–1929 a za pomoci štátnej sanačnej akcie sa peňažníctvo Československa revitalizovalo a jeho vývoj opäť
nadobudol vzostupný trend. Bilančný úhrn komerčného bankovníctva českých krajín vzrástol v porovnaní rokov 1922–1929 o 28 % na 40,342 mld. Kč, čím dosiahol
kulminačný bod medzivojnového obdobia. Ľudové peňažníctvo zaznamenalo ešte
dynamickejší rozvoj. Počet ústavov sa zvýšil iba mierne na 6 424 subjektov, ale bilančná hodnota vzrástla za roky 1922–1929 o 98 %, konkrétne na 38,101 mld. Kč. Podiel
ľudového peňažníctva na úhrnnej sume prostriedkov peňažných ústavov českých
krajín týmto v roku 1929 predstavoval už 48,6 %. Systém ľudovo-peňažných ústavov
bol v českých krajinách koncom 20. rokov v zásade dobudovaný. V niektorých sídlach sa ich početný stav a kapitálový potenciál javil dokonca už ako predimenzovaný.
Vzťah ľudového peňažníctva a komerčného bankovníctva však bol naďalej vcelku vyvážený a pôsobili v rôznych segmentoch finančného trhu, preto sa prípady vzájomnej
konkurencie objavovali iba sporadicky.18
V druhej polovici 20. rokov sa po dočasnom útlme podarilo dosiahnuť rast kapitálového potenciálu aj v komerčnom bankovníctve Slovenska. Bilančný súhrn tu
vzrástol v rokoch 1924–1929 o 22 % a dosiahol 4,5 mld. Kč. Značný posun nastal aj
17

18

Archív Národnej banky Slovenska (ANBS), neusporiadaný fond Zväzu roľníckych vzájomných pokladní (f. ZVRP), Výročné správy ZVRP za roky 1926–1929.
J. Hájek – V. Lacina, Od úvěrních družstev, s. 109–118.
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v koncentrácii enormne rozdrobeného bankovníctva. Počet komerčných ústavov sa
znížil za roky 1918–1930 z 228 na 63.19 Za fasádou čiastočného rastu sa však skrývali stále ďalšie prídely sanačných prostriedkov od štátu a opäť sa zvyšoval podiel
vkladov a úverov ľudovo-peňažného charakteru. Uvedený trend bol evidentný aj
u popredných bánk vrátane Tatra banky s najväčším bilančným úhrnom na Slovensku.
Menovaný ústav, plne odkázaný na sanačné prídely, bol ozdravený s podmienkou, že
sa vzdá podstatnej časti veľkých obchodov a podriadi sa vplyvu agrárnej strany. Táto
sa veľkým dielom zaslúžila o sanáciu banky, najmä prostredníctvom svojho čelného predstaviteľa Milana Hodžu. Nový predseda správnej rady Tatra banky exponent
agrárnej strany Kornel Stodola sa v programovom prejave z roka 1926 vyjadril, že
banku treba „odindustrializovať“ a vrátiť sa k drobnej klientele v najširších vrstvách
národa.20
Najdynamickejšou zložkou peňažníctva celého Československa sa v druhej polovici 20. rokov stalo ľudové peňažníctvo Slovenska. Všetky hospodárske ukazovatele
zaznamenali prudký rast, ďaleko presahujúci výsledky akciových bánk, ako aj ľudového peňažníctva českých krajín. Počet ústavov vzrástol v rokoch 1924–1929 na viac
ako dvojnásobok zo 431 na 927 subjektov. Úhrn pasív sa zvýšil v uvedených rokoch
o 542 % na 934 mil. Kč a vzostup úverov, ktorých suma dosiahla 803 mil. Kč, predstavoval 810 %. Podiel ľudovo-peňažných ústavov na bilančnom úhrne peňažníctva
na Slovensku sa v predmetných rokoch zvýšil z 3,8 % na 17,3 %.21
Počet ústavov najrýchlejšie rástol vo sfére úverového družstevníctva, ktoré sa
v rokoch 1924–1929 rozšírilo o nové subjekty v 291 obciach. Takmer celý prírastok
pripadal na úverové družstvá nového typu s ručením neobmedzeným. Podobne ako
v iných oblastiach ľudového peňažníctva aj tu podal pomocnú ruku štát. Každé nové
družstvo dostalo príspevok na nákup pancierovej pokladnice a ďalšieho zariadenia.
Štát poskytol aj niektoré daňové úľavy. Ústredné družstvo ako peňažná centrála úverového družstevníctva sa v polovici 20. rokov stalo úplne nezávislé na pomoci účastinných bánk. Na svoju organizačnú, poradenskú a revíznu činnosť dostávalo subvencie od štátu a vysoké pôžičky od Československej národnej banky, najmä formou
eskontných úverov, ktoré postupne vzrástli až na 15 mil. Kč ročne. Jednotlivé ústavy
19
20

21

Š. Horváth – J. Valach, Peňažníctvo, s. 91.
Slovenský národný archív (SNA), fond Tatra banka (f. Tatra banka), kart. č. 4, inv. č. 25, Zasadnutie
správnej rady Tatra banky 28. 7. 1925; tamtéž, kart. č.  2, K. Stodola na valnom zhromaždení Tatra
banky 12. 7. 1926.
ANBS, neusporiad. f. ZVRP, Výročné správy ZRVP za roky 1928–1930; ANBS, neusporiad. f. mestských sporiteľní, výročné správy mestských sporiteľní za roky 1928–1930. (Bratislava, Martin, Skalica, Senica, Kremnica); výročné správy Ústredného družstva za roky 1928–1930; výročné správy
Zväzu živnostenských úverových ústavov za roky 1928–1930.
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čerpali z Ústredného družstva úvery, ktoré mohli byť kryté peňažným prebytkami
od iných ústavov. V roku 1930 Ústredné družstvo sústreďovalo finančné prebytky
úverového družstevníctva celého Slovenska v hodnote okolo 40 mil. Kč. Poslaním
úverového družstva bolo koncentrovať drobné úspory v mieste pôsobiska a poskytovať osobné pôžičky na dlžobné úpisy. Týmto predstavovalo základnú zložku úverovej
štruktúry kontrolovanej agrárnou stranou. V období 1924–1929 sa súhrn aktív sledovanej oblasti ľudového peňažníctva zvýšil o 150 % a dosiahol 316 mil. Kč. Okrem
ústavov podriadených Ústrednému družstvu pôsobila na Slovensku rozdrobená, ale
životaschopná sieť úverových družstiev, podliehajúcich centrálam alebo komerčným
bankám v českých krajinách. Väčšinou išlo o nemecké ústavy. Osobitnú vetvu tvorili
židovské úverové družstvá, budované na konfesionálnom princípe.22
Samostatné komunálne sporiteľne sa do konca 20. rokov podarilo založiť v 10 slovenských mestách. Niektoré z nich postupne otvorili pobočky v ďalších troch sídlach.
Okrem toho v piatich mestách pôsobili filiálky českých sporiteľní. Po roku 1924 sa
značne urýchlil najmä príliv vkladov od mestského, ale aj vidieckeho obyvateľstva,
sklamaného otrasmi v komerčnom bankovníctve. Štát napomohol zvýšenie vkladov
vládnym nariadením o presune peňažných prostriedkov sirôt a dobročinných organizácií do sporiteľní ako verejnoprospešných ústavov. Objem vlastných a zverených
prostriedkov samostatných sporiteľní vzrástol za roky 1924–1929 o 622 % na 237 mil.
Kč. V rámci úverových aktivít sa z pôvodne vytýčených úloh darilo plniť najmä hypotekárne stavebné pôžičky a úvery na domy. V menšom meradle aj pôžičky mestám.
Značnú časť prostriedkov však sporiteľne investovali aj do cenných papierov, a to
najmä štátnych, čím podporovali vládne programy. Prebytky zároveň ukladali v iných
sporiteľniach a v komerčných bankách.23
Živnostenské úverové ústavy tvorili najmenšiu zložku ľudového peňažníctva na
Slovensku. Všetky sa postupne podriadili spoločnej centrále Zväzu živnostenských
úverových ústavov (Živnozväz). Ochrannú ruku v predmetnom segmente ľudového
peňažníctva držalo Ministerstvo priemyslu a obchodu. S cieľom zabezpečiť dostatok prostriedkov pre činnosť živnostenského úverníctva prevzalo ministerstvo záruky
na reeskontné úvery a dlhodobé vklady poskytované centrálnemu zväzu. Tento následne rozdeľoval získané finančné prostriedky jednotlivým ústavom. Ministerstvo

22

23

Výročné správy Ústredného družstva za roky 1926–1930. K problematike úverovania Ústredného
družstva národnou bankou pozri bližšie J. Novotný, Finanční podpora Národní banky Československé slovenské průmyslové výrobě a dalším oborům v rámci Československa v letech 1926–1938. in:
F. Chudják – Ľ. Hallon – A. Leková a kol., Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore,
Bratislava 2014, s. 94–96.
ANBS, neusporiad. f. mestských sporiteľní, výročné správy mestských sporiteľní za roky 1926–
1930.
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zabezpečovalo aj subvencie na organizačné aktivity zväzu a školenie funkcionárov.
Živnostenské ústavy ostali závislé na pomoci zvonka. Do roka 1929 sa ich počet rozrástol na 67. Vlastné prostriedky a vklady zaznamenali v období 1924–1929 takmer
deväťnásobný rast na 68 mil. Kč.24
Určujúcim prvkom štruktúry ľudového peňažníctva na Slovensku sa koncom
20. rokov stali roľnícke vzájomné pokladnice. Napriek tomu, že boli najmladším
typom ľudovo-peňažných ústavov, ktorý sa začal formovať iba na konci roka 1924,
dosiahli do roka 1929 najväčší podiel na vlastných a zverených prostriedkoch ľudového peňažníctva, predstavujúci 274 mil. Kč. Na podklade štátnej pomoci sa rýchlo
rozširoval počet pokladníc. Od roku 1927 začal nové ústavy z vlastných prostriedkov
podporovať Zväz roľníckych vzájomných pokladníc, takže v roku 1929 už pôsobili
v 53 sídlach okresov. Zbierali najmä roľnícke vklady, ale postupne prilákali klientov
aj z ďalších vrstiev obyvateľstva daného okresu. Prostredníctvom Hypotečnej banky
poskytovali dlhodobý úver na meliorácie, parcelácie veľkostatkov a za pomoci úverov od Zemskej banky financovali nákup prídelov pôdy v rámci pozemkovej reformy.
Zároveň však schvaľovali krátkodobé pôžičky malým a stredným roľníkom, ako aj
iným klientom.25
Aktivity roľníckych vzájomných pokladníc vyvolávali už od svojho vzniku veľkú
nevraživosť rôznych odporcov v politických a hospodárskych kruhoch. Podobne to
bolo aj u živnostenských úverových ústavov a ďalších typov ľudového peňažníctva.
Vo sfére politiky protestovali predovšetkým odporcovia agrárnej strany a v hospodárskych kruhoch najmä obchodné banky. Ľudovo-peňažné ústavy, v prvom rade roľnícke vzájomné pokladnice, boli označované za politicky protežované a metódy ich
obchodnej činnosti sa z pohľadu komerčných bánk vnímali ako nekalá súťaž. Odpor
predstaviteľov bánk voči ľudovému peňažníctvu bol pochopiteľný. Rýchle rozširovanie základne vkladateľov ľudovo-peňažných ústavov medzi roľníctvom, živnostníkmi,
mestským obyvateľstvom a v ďalších vrstvách spoločnosti, ako aj rozmach širokého
spektra úverov od drobných osobných pôžičiek až po dlhodobé hypotekárne úvery,
vytvárali množstvo príležitostí pre konkurenčné strety s komerčnými bankami, najmä
po ich ústupe z veľkých transakcií v priemysle a obchode. Čiastočný návrat k ľudovopeňažnému charakteru priniesol čelným bankám neustály konkurenčný zápas s malými ľudovo-peňažnými ústavmi a zároveň aj trpké poznanie, že v tomto zápase hrali
úlohu menej úspešného konkurenta.
Príčinné súvislosti výrazných úspechov ľudového peňažníctva v konkurencii s akciovými bankami predstavovali celý systém a spočívali v rovine ekonomickej, organizačnej a hospodársko-politickej. V hospodárskej oblasti išlo predovšetkým o tvrdú
24
25

Výročné správy živnostenských úverových ústavov za roky 1926–1930.
ANBS, neusporiad. f. ZRVP, výročné správy ZRVP za roky 1926–1930.
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konkurenciu úrokovou mierou. Znižovanie rozpätia medzi vkladovými úrokmi a úrokmi z úverov predstavovalo jednu z priorít sofistikovaných programov rozvoja ľudového peňažníctva. Naproti tomu, hlavným cieľom komerčného bankovníctva, ako už
jeho názov napovedal, bola tvorba zisku, preto malo eminentný záujem na zachovaní
čo najväčšieho ážia medzi debetnými a kreditnými úrokmi. K znižovaniu rozpätia sa
pristupovalo až pod tlakom podmienok na finančnom trhu. V období formovania
ľudového peňažníctva v prvej polovici 20. rokov sa vkladové úroky bánk pohybovali
od 4 % do 5 % a úroky z úverových investícií bežne dosahovali 12 % až 16 %. Vzhľadom na nerozvinutosť peňažného trhu bolo rozpätie značne vyššie než v českých
krajinách. Po roku 1924 však ľudové peňažníctvo zároveň s posilňovaním svojho postavenia zvyšovalo debetné úroky až po hranicu 7 % a kreditné úroky stlačilo pod
úroveň 8 %.26
Obchodné banky postupovali v znižovaní úrokového rozpätia vždy až v závese
za ľudovo-peňažnými ústavmi. Preto ich konkurencieschopnosť v segmentoch ľudovo-peňažných transakcií permanentne zaostávala. Charakteristický bol v sledovanej
súvislosti príklad najväčšieho komerčného ústavu Tatra banky. V druhej polovici
20. rokov väčšina jej významnejších filiálok udávala ako jednu z hlavných prekážok
zvyšovania vkladov aj pôžičiek konkurenciu ľudového peňažníctva, najmä sporiteľní a roľníckych vzájomných pokladníc. Vypuklý bol prípad oficiálnej centrály banky
v Martine, ktorá sa pre obyvateľstvo celej spádovej oblasti stala synonymom nevýhodných obchodov. Už v roku 1927 hlásila, že napriek zvýšeniu vkladových úrokov
zo 4,8 % na 5,1 % a zníženiu kreditných úrokov na 9 % až 11 % bol ďalší rast hospodárskych ukazovateľov takmer beznádejný. Vedenie centrály sa totiž cítilo bezmocné
voči konkurencii Mestskej sporiteľne a tunajšej roľníckej vzájomnej pokladnice s debetným úrokom od 5,5 % do 7 % a s úrokmi z pôžičiek v rozmedzí 7,75 % až 8 %.27
Podobné správy prichádzali aj z filiálok v ďalších regiónoch Slovenska. Pozíciu Tatra
banky a celého komerčného bankovníctva náležite charakterizoval riaditeľ Mestskej sporiteľne v Martine Ivan Thurzo na zasadnutí správnej rady Tatra banky v júni
1927: „[…] Tatra banka je bankou na papieri, de facto nieje veľkobankou, lebo chybia
u nás predpoklady, aby sa veľkobankou aj skutočne mohla stať […] musí sa držať
len malobankovníctva a na tomto poli jej filiálky musia konkurovať so sporiteľňami
a roľníckymi vzájomnými pokladnicami […].“28
Vo sfére organizácie, riadenia, akvizície a metód práce dosahovalo ľudové peňažníctvo úspechy viacerými cestami. Systém ľudovo-peňažných ústavov vznikal
podľa vopred pripravených vládnych projektov, preto jeho horizontálna aj vertikálna
26
27
28

Výročné správy ľudovo-peňažných ústavov za roky 1926–1930.
SNA, f. Tatra banka, kart. č. 396, správa centrály Tatra banky Martine z roka 1927.
Tamtéž, kart. č. 2, Ivan Thurzo na valnom zhromaždení Tatra banky 13. 6. 1927.
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štruktúra bola po organizačnej a riadiacej stránke veľmi racionálna a účelná. Zároveň
rešpektovala zákonitosti a potreby trhového hospodárstva. Koncerny filiálok obchodných bánk sa na Slovensku rozvíjali spravidla živelne podľa momentálnej hospodárskej situácie. Napríklad Tatra banka rozšírila v prvej polovici 20. rokov sieť filiálok zo
štyroch na 47 a následne musela časť zrušiť pre nerentabilnosť.29 Jednotlivé typy ľudovo-peňažných ústavov podliehali centrálam, ktoré v celom systéme vykonávali pravidelnú organizačnú, kontrolnú a revíznu činnosť. Súčasne prebiehali revízie vyšších
orgánov a korporácii celoštátnej štruktúry družstevníctva. Napríklad roľnícke vzájomné pokladnice kontroloval centrálny zväz, celoštátna ústredňa Centrokooperatív, ako
aj ministerstvo poľnohospodárstva. Prípadné nedostatky a hospodárske prechmaty
sa odhaľovali včas a okamžite sa odstraňovali. Tieto skutočnosti boli v príkrom rozpore s nedostatočnou kontrolou a voluntarizmom obchodného riadenia akciových
bánk, najmä v prvej polovici 20. rokov, keď nastali obrovské straty. Veľmi účinná bola
aj propagačná činnosť ľudového peňažníctva, najmä tým, že sa neobmedzovala na
inzeráty v tlači, ale priamo oslovovala potenciálneho klienta. Jednotlivé ústavy pôsobili priamo v obciach, nanajvýš v okresných centrách alebo slúžili mestskému obyvateľstvu vo svojom sídle. Vedenie ústavov tvorili uznávaní členovia miestnej komunity,
preto k nim obyvateľstvo malo dôveru. Všetky typy ľudovo-peňažných ústavov vybudovali systém dôverníkov a dobrovoľných funkcionárov zameraných špeciálne na akvizičnú činnosť v osobnom kontakte s obyvateľstvom v miestnom kostole alebo krčme. Vydávali množstvo propagačných plagátov, kalendárov, ročeniek a iných druhov
pôsobivého propagačného materiálu. Aj banky mali v sídlach filiálok výbory miestnych dôverníkov, ktorí  však boli predstaviteľmi elity, odtrhnutej od obyvateľstva.30
Ľudové peňažníctvo malo v porovnaní s komerčným bankovníctvom výhodnejšiu pozíciu aj v hospodársko-politickej rovine. Vznik, rozvoj a celá činnosť ľudového
peňažníctva sa realizovali pod kuratelou vládnych inštitúcií a najvyšších hospodársko-politických kruhov spojených s agrárnou stranou, ako aj s niektorými ďalšími politickými smermi. Štátne inštitúcie rozvinuli komplex už spomínaných podporných
opatrení v podobe priamych subvencií, bezúročných alebo veľmi výhodných štátnych
vkladov, daňových úľav a garancií. Tieto v spojení s intervenciami a všadeprítomnou
podporou politických predstaviteľov agrarizmu vytvárali nad ľudovým peňažníctvom
ochrannú clonu a obraz nezlomnej dôverihodnosti. Na druhej strane, akciové banky
museli práve v sledovaných rokoch s veľkou námahou obnovovať hlboko naštrbenú
dôveru verejnosti. Predstavitelia ľudového peňažníctva sa obvineniam z politického
protekcionizmu bránili a argumentovali obrovskou sanačnou výpomocou štátu
komerčným bankám. Napríklad vo výročnej správe Zväzu roľníckych vzájomných
29
30

Tamtéž, kart. č. 152, výročné správy Tatra banky za roky 1919–1927.
Výročné správy ľudovo-peňažných ústavov za roky 1926–1930.
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pokladníc za rok 1926 sa písalo: „[…] Roľnícke vzájomné pokladnice založené boli pri
výdatnej podpore vlády. Každý nepredpojatý človek však uznať musí, že táto podpora
bola účelná a zdravá […] zákonodarstvo postaralo sa, aby obchodné banky z verejných prostriedkov dostali miliardové podpory […] právom očakávať by sme mohli, aby
aj zemedelská vrstva aspoň desatinou tohoto obnosu podporená bola […].“31
Komerčné bankovníctvo Slovenska hlboko načrelo do zdrojov štátnej výpomoci
v rámci sanačných akcií druhej polovice 20. rokov. V súbojoch s ľudovým peňažníctvom o priazeň najvyšších vládnych a hospodársko-politických kruhov však zaujímalo
podstatne horšiu pozíciu. Uvedená skutočnosť bola evidentná napríklad vo vzťahu
šedej eminencie medzivojnového peňažníctva Milana Hodžu k dvom hlavným zložkám úverovej sústavy. Milan Hodža veľký dielom napomohol sanáciu najväčších bánk
Slovenska, ale na úkor týchto ústavov podporoval rozmach roľníckych vzájomných
pokladníc, ktoré boli jeho „srdcovou záležitosťou“. Preto napríklad veľmi paradoxne
vyznelo rozhodnutie správnej rady Tatra banky z polovice roka 1926 oficiálne požiadať  Milana Hodžu, aby v záujme bánk zakročil proti rozpínavosti roľníckych vzájomných pokladníc.32 Milan Hodža už v polovici 20. rokov organizoval transformáciu
jednej z krízou postihnutých bánk na tzv. Roľnícku banku s funkciou peňažnej centrály roľníckych vzájomných pokladníc. Tento ústav by predstavoval tvrdú konkurenciu
čelným bankám Slovenska. Uvedené plány však skončili neúspechom. Milan Hodža
súčasne prišiel s návrhom vytvoriť silné kapitálové centrum a zároveň centrálu finančných operácií ľudového peňažníctva zlúčením dvoch najväčších ústavov Tatra banky
a Slovenskej banky. Súhlasom k fúzii podmieňoval sanáciu oboch ústavov. Tieto sa
ubránili politickým tlakom len vďaka stabilizácii hospodárskych pomerov.33 Komerčné banky sa pokúšali čeliť konkurenčnému tlaku ľudového peňažníctva sťažnosťami,
kampaňou v tlači aj oficiálnym memorandom stavovskej organizácie Zväzu slovenských bánk. Všetky aktivity sa však minuli účinkom.34
Úspešnú konsolidáciu československého bankovníctva v druhej polovici 20. rokov náhle prerušili dopady krízy svetového hospodárstva 1929–1933. Dôsledky hospodárskej recesie vážne postihli aj najsilnejšie finančné zoskupenie koncern Živnobanky. Vládne finančné kruhy prišli už v prvej fáze krízy s novým plánom sanácie
podľa zákona č. 54 z apríla 1932. Tento však počítal len so sanáciou najsilnejších

31
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ANBS, neusporiad. f. ZVRP, výročná správa ZRVP za rok 1926.
SNA, f. Tatra banka, k. č. 4, zasadanie správnej rady Tatra banky 19. 6. 1926.
ANBS, neusporiad. f.  ZRVP, zasadanie správnej rady ZRVP 7. 5. 1928; SNA, f. Tatra banka, kart. č. 4,
K. Stodola na zasadaní správne rady Tatra banky 3. 11. 1927; ANBS, f. Slovenská banka, kart. č. 14,
zasadanie správnej rady  Slovenskej banky 8. 10. 1927.
ANBS, neusporiad. f. ZRVP, M. Hodža na valnom zhromaždení ZRVP 15. 6. 1930.
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pilierov úverovej sústavy.35 Napriek opätovnej konsolidácii a oživeniu obchodnej
činnosti v rokoch hospodárskej konjunktúry 1935–1937 sa komerčnému bankovníctvu českých krajín nepodarilo dosiahnuť predkrízovú úroveň celkových hospodárskych ukazovateľov. Naproti tomu, ľudové bankovníctvo v českých krajinách potvrdilo
svoju všestrannú vyspelosť a dôveryhodnosť tým, že aj v období hospodárskeho
poklesu zvyšovalo finančný potenciál. V porovnaní rokov 1929–1937 vzrástla jeho
vysoká bilančná hodnota o ďalších 17 % na 45,2 mld. Kč. V relácii k bilančnej hodnote celého českého peňažníctva  to predstavovalo 54 %. Ľudové peňažníctvo sa teda
stalo prevažujúcou a určujúcou zložkou úverovej sústavy, ktorá prispela k prekonaniu
dopadov hospodárskej krízy na finančný systém.36
Komerčné bankovníctvo Slovenska nieslo napriek sanačným prídelom z druhej
polovice 20. rokov veľkú záťaž zvyšku strát z povojnového obdobia, ktoré sa mali
vyčistiť zo ziskov v 30. rokoch. Namiesto ziskov však prišli zničujúce vplyvy veľkej hospodárskej krízy. Nová sanačná akcia z roku 1932, podmienená tvrdými reštrikciami,
pokryla malú časť strát jediného komerčného ústavu Slovenska Tatra banky.37 Ďalší
vývoj hospodárskej krízy a následnej depresie mal za následok, že tunajšie bankovníctvo sa v polovici 30. rokov nachádzalo v rovnako beznádejnej situácii ako 10 rokov
predtým. Zásadné riešenie mala priniesť ďalšia sanačná akcia určená špeciálne pre
peňažníctvo Slovenska, predovšetkým pre Tatra banku, naplánovaná na rok 1938. Na
jeseň 1938, keď malo dôjsť k schváleniu sanácie parlamentom, však už bol osud medzivojnového Československa spečatený. V období hospodárskej konjunktúry druhej
polovice 30. rokov dosiahli obchodné banky na Slovensku maximálne 79 % úrovne
svojho bilančného úhrnu z roka 1929.38
Rozdiel v hospodárskych výsledkoch obchodných bánk a ľudového peňažníctva na Slovensku v 30. rokoch bol ešte priepastnejší než v českých krajinách. Počas
hospodárskej krízy sa rozvoj čiastočne spomalil iba v prípade úverových družstiev.
Počet ľudovo-peňažných ústavov sa stabilizoval už na prelome 20. a 30. rokov, preto v nasledujúcom období stúpal už iba mierne asi na 1 050 jednotiek roku 1937.
Súhrn pasív však vzrástol v rokoch 1929–1937 o 133 % a dosiahol  2,178 mld. Kč. To
znamenalo, že ľudové peňažníctvo zvýšilo svoj podiel na bilančnej hodnote peňažníctva celého Slovenska za uvedené roky zo 17,3 % na 38 %. Ľudové peňažníctvo malo
35
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A. Pimper,  Hospodářská krize a banky, Praha 1934, s. 45–51.
J. Hájek – V. Lacina, Od úvěrních družstev, s. 109–118.
Národní archiv Praha (NA Praha), fond Ministerstvo financí (f. MF), kart. č. 1326, č. j. 070696 II A/
3–32, podmienky sanácie Tatra banky z 1. 8. 1932.
SNA, f. Tatra banka, kart. č. 3, prípis ministra financií J. Kalfusa č. j. 160 951/37 – II A/ 3 z 10. 1. 1938
adresovaný predsedovi dozornej rady Tatra banky M. Mičurovi; Š. Horváth – J. Valach, Peňažníctvo, s. 127.
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zásadný podiel na tom, že sa úverová sústava Slovenska v prvej polovici 30. rokov
vyhla úplnému kolapsu. Objemom hospodárskych ukazovateľov ešte stále ďaleko
zaostávalo za ľudovým peňažníctvom českých krajín. Premyslenosťou, účelnosťou
a efektivitou štruktúry však už bolo porovnateľné.39
Hospodárska kríza čiastočne postihla úverové družstvá podriadené Ústrednému
družstvu a živnostenské úverové ústavy. Početný stav úverových družstiev sa zastavil
roku 1933 v súvislosti s legislatívnym opatrením na zamedzenie vzniku nových peňažných ústavov. Potom stagnoval na úrovni asi 760 subjektov. Pôvodný plán otvoriť
družstvo v každej druhej obci, čo by vyžadovalo okolo 1 500 ústavov, sa nepodarilo
uskutočniť. Družstvá však už stačili pokryť väčšinu regiónov Slovenska. Okrem drobných transakcií sa začali orientovať aj na zmenkové pôžičky a predstavovali významný
zdroj prepotrebných voľných peňažných prostriedkov pre ostatné oblasti úverovej
sústavy. Naproti tomu, živnostenské úverové ústavy ďalej pracovali prostredníctvom
hotovostí z vonkajších zdrojov. V kritickej situácii živnostníctva počas hospodárskej
krízy poskytovali výhodné úvery. Po dočasnej stagnácii rozvoja zvýšili úverové družstvá hodnotu aktív za roky 1929–1937 približne o 40 % a súhrn vlastných a zverených prostriedkov živnostenských úverových ústavov vzrástol asi o 60 %.40 Pokiaľ sa
týkalo inonárodných a židovských úverových družstiev, vytvárali roku 1937 rozptýlenú štruktúru 140 ústavov s potenciálom okolo 253 mil. Kč vkladov a vlastných prostriedkov.41
Rast hospodárskych ukazovateľov mestských sporiteľní pokračoval bez väčších
problémov aj počas veľkej hospodárskej krízy a po roku 1933 sa dynamika rozvoja ešte stupňovala. Objem zverených prostriedkov sa v porovnaní rokov 1929–1937
zvýšil o 201 % na 714 mil. Kč, čo predstavovalo najväčší prírastok v ľudovom peňažníctve Slovenska. Ďalších 159 mil. Kč vkladov opatrovali filiálky českých sporiteľní.
Väčšinu z bohatých zdrojov voľných peňažných prostriedkov ukladali sporiteľne v akciových bankách, čím prispeli k prekonávaniu patovej situácie komerčného bankovníctva. Hodnota úverov stúpala miernejším, ale plynulým tempom. Sporiteľne úspešne pokračovali v investičných aktivitách z 20. rokov.42
39

40

41
42

ANBS, neusporiad. f. ZVRP, Výročné správy ZRVP za roky 1935–1938; tamtéž, neusporiad. f. mestských sporiteľní, výročné správy mestských sporiteľní za roky 1935–1938; výročné správy Ústredného družstva za roky 1935–1938; výročné správy Zväzu živnostenských úverových ústavov za
roky 1935–1938.
Tamtéž, výročné správy Ústredného družstva za roky 1935–1938; výročné správy Zväzu živnostenských úverových ústavov za roky 1935–1938; výročné správy Ústredného družstva za roky
1930–1938; výročné správy Zväzu živnostenských úverových ústavov za roky 1930–1938.
Zprávy Státního úřadu statistického, 19, 1937, č. 172.
ANBS, neusporiad. f. mestských sporiteľní, výročné správy mestských sporiteľní za roky 1930–
1938;  I. Thurzo, Sporiteľníctvo na prelome času, Spořitelní obzor, 1947, č. 5–6.
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Percentuálny prírastok zverených prostriedkov roľníckych vzájomných pokladníc bol nižší než u sporiteľní, ale vzhľadom na krízové 30. roky znamenal veľký
úspech. Súhrn pasív pokladníc sa v rokoch 1929–1937 zvýšil o 137,5 % a dosiahol
650,8 mil. Kč. Peňažné prebytky odčerpával a reeskontné úvery poskytoval od roku
1932 priamo ústredný zväz, ktorý okrem organizačných úloh prevzal aj funkciu peňažnej centrály. Územný vývoj roľníckych vzájomných pokladníc zasiahol takmer
všetky okresné sídla Slovenska. V rokoch hospodárskej krízy pokladnice vykazovali
úspešné prírastky bilančných ukazovateľov a najvyššie zisky za celé medzivojnové
obdobie. To im umožňovalo úplne odrovnávať konkurenciu iných peňažných ústavov, najmä obchodných bánk. Počas hospodárskej krízy organizovali podporné akcie, čím ešte zvyšovali svoju popularitu. Zabezpečili napríklad konverziu pôžičiek pre
22 000 účastníkov pozemkovej reformy a prevzali nedoplatky za prídely pôdy. V rokoch 1929–1933 zvýšili hodnotu úverov o 110 mil. Kč. Po roku 1930 začali aj s kapitálovou expanziou a inými aktivitami charakteristickými pre komerčné bankovníctvo.
Najskôr prenikli do menších bánk a ľudovo-peňažných ústavov, neskôr však aj do
čelných bánk a podnikovej sféry.43
V konkurenčnom boji s ľudovým peňažníctvom hrali už komerčné banky jednoznačne druhé husle. Predstavitelia krízou postihnutých bánk hľadali za pomoci
vládnych hospodárskych kruhov a menovite Milana Hodžu cesty k dohode s ľudovo-peňažnými ústavmi, predovšetkým s roľníckymi vzájomnými pokladňami. Už od
roka 1930 sa konali intenzívne jednania o sporných otázkach, najmä o stanovení
primeranej úrokovej miery. Banky tu figurovali v pozícii prosebníka. Suverénne postavenie roľníckych vzájomných pokladníc ilustroval obsah listu, v ktorom riaditeľ
pobočky Hypotečnej banky Elo Šándor tvrdil Milanu Hodžovi, že pokladnice žiadnu
dohodu s bankami nepotrebovali: „[…] ohľadne Vami vedeného vyjednávania s akciovými bankami...dovoľujem si Vám nasledovné oznámiť […] pomery všetkých bánk
v republike a tobôž na Slovensku nie sú také, aby umožnili konkurenčný nápor na
pokladnice […] dnes by to musel byť úver pod 8 %, na to banky zariadené nie sú […].“44
Zväz roľníckych vzájomných pokladníc prejavil ústretovosť a sám inicioval jednania
s komerčnými bankami, ukončené kompromisnou úrokovou dohodou v januári
1931.45

43

44

45

ANBS, neusporiad. f. ZVRP, výročné správy ZRVP za roky 1930–1938; M. J. Milov, Slovenské družstevníctvo v prehľade, Bratislava 1947, s. 28.
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine, fond E. Šándor, sig. 90 AV 12, list E. Šándora M. Hodžovi z 22. 5. 1930.  
SNA, f. Tatra banka, kart. č. 241, úroková dohoda peňažných ústavov Slovenska z 1. 1. 1931.
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V druhej polovici 30. rokov pokračovali pokusy o dohodu medzi dvomi hlavnými
zložkami peňažníctva rokovaniami o projektoch reorganizácie úverovej sústavy. Počítalo sa s dokončením koncentrácie bánk do niekoľkých silných kapitálových centier
a s presným vymedzením pôsobnosti obchodného bankovníctva a ľudového peňažníctva na finančnom trhu. Komerčné banky sa mali vrátiť k financovaniu priemyslu
a obchodu a ľudovo-peňažné ústavy k drobným a stredným úverom. Obsahom projektov bolo aj dobudovanie ľudového peňažníctva sieťou 15 nových mestských sporiteľní, ako aj 68 občianskych a živnostenských ústavov českého typu. Realizáciu
plánov však prerušili udalosti na jeseň 1938.46
V pozadní nekonečných rozhovorov o budúcnosti úverovej sústavy postupovala
ničím nehatená kapitálová expanzia roľníckych vzájomných pokladníc. Na sklonku hospodárskej krízy využili kritickú situáciu bankovníctva. Prevzali časť obchodov
zanikajúcej Americko-slovenskej banky a fuzionovali jeden menší komerčný ústav.
Zároveň prevzali niekoľko úverových družstiev ovládaných českou Legiobankou.47
Dopady hospodárskej krízy umožnili aj obnovenie politického tlaku s cieľom vytvoriť
kapitálové epicentrum Slovenska a centrálu obchodných operácií ľudového peňažníctva zlúčením Tatra banky a Slovenskej banky. Milan Hodža, ktorý sa roku 1935
stal premiérom, využil všetky dostupné ekonomické, legislatívne a politické páky, aby
fúziu presadil. Slovenská banka sa po čiastočnom preklenutí kritického hospodárskeho stavu tlakom ubránila. Tatra banku však mohla vyviesť z patovej situácie iba nová
sanácia. Premiér Milan Hodža a za ním stojaca hospodárska loby agrárnej strany zabezpečili schválenie sanácie vládou, ale s podmienkou kapitálového prepojenia Tatra
banky so Zväzom roľníckych vzájomných pokladníc a s priemyselnými kruhmi. Tatra
banka prijala aj úlohu centra finančných transakcií ľudového peňažníctva. V polovici
roka 1938 nastúpilo v banke nové vedenie pozostávajúce prevažne z exponentov
agrárnej strany a roľníckych vzájomných pokladníc. Tatra banka mala doplniť úverovú
štruktúru budovanú agrárnou stranou od polovice 20. rokov ako jej strešná zložka.48
V poslednom období existencie medzivojnovej ČSR prenikol Zväz roľníckych vzájomných pokladníc do ďalšieho komerčného ústavu Dunajskej banky. V súčinnosti
s obchodnými bankami potom rozvinul kapitálovú expanziu do potravinárskeho prie-

46
47

48

Tamtéž, kart. č. 220, plán reorganizácie peňažníctva z roka 1937.
ANBS, neusporiad. f. ZRVP , správa o prevzatí pobočky Americko-slovenskej banky Zväzom roľníckych vzájomných pokladníc z 4. 10. 1933; návrh Legiobanky Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc na prevzatie časti obchodov z 5. 6. 1934.
SNA, f. Tatra banka, kart. č. 220, dôverná správa ministra financií o výsledku plánu fúzie Slovenskej
banky a Tatra banky a o pláne sanácie Tatra banky zo 4. 10. 1937; tamtéž, kart. č. 3, správa z valného zhromaždenia Tatra banky 18. 8. 1938.
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myslu. Ovládol niekoľko cukrovarov a najväčší mlynský koncern. Nástrojom expanzie
bola holdingová spoločnosť Zemedelský priemysel, založená a kapitálovo zabezpečená prostredníctvom iniciatív premiéra Milana Hodžu. Roľnícke vzájomné pokladnice
a ich centrálny zväz prekročili hranice ľudového peňažníctva a stali sa jedným z kľúčových zdrojov revitalizácie finančného kapitálu Slovenska.49
Ľudové peňažníctvo sa v konečnom dôsledku prejavilo ako najzdravšia zložka
úverovej sústavy medzivojnového Československa. Súčasne predstavovalo akýsi
bezpečný prístav a poistnú kotvu celého finančného systému na rozbúrenom mori
medzinárodného a vnútroštátneho ekonomického vývoja. Veľkou výhodou bol vysoký stupeň vyspelosti ľudového peňažníctva českých krajín už pred vznikom ČSR.
Vytvorilo totiž pevný základ a odrazový mostík ďalšieho vývoja. Pre Slovensko poslúžilo ako neoceniteľný vzor a prispelo k urýchlenému nástupu modernej rozvetvenej
štruktúry ľudového peňažníctva v štyroch základných typoch ústavov. Išlo o úverové družstvá, mestské sporiteľne, živnostenské úverové ústavy a roľnícke vzájomné
pokladnice. Ďalším určujúcim faktorom úspešného nástupu ľudového peňažníctva
v ČSR a menovite na Slovensku boli aktivity štátu a najvplyvnejších hospodársko-politických kruhov. Tieto napomohli prekonanie zložitých problémov povojnového obdobia a následne prišli s premyslenými projektmi budovania siete ľudovo-peňažných
ústavov, ako aj s celým súborom veľmi účinných podporných opatrení. Pozostávali
z priamej a nepriamej finančnej pomoci, daňových úľav a rôznych hospodársko-politických preferencií, legislatívnej podpory a politických intervencií. V hospodárskopolitickej rovine mala kľúčový význam skutočnosť, že rozvoj ľudového peňažníctva
tvoril jednu z priorít hospodárskeho programu agrárnej strany, najsilnejšej zložky
politického systému medzivojnovej ČSR. O vznik a realizáciu rozvojových projektov
ľudového peňažníctva sa osobne zaslúžil jeden z hlavných predstaviteľov agrárnej
strany, minister a neskôr premiér Milan Hodža. Súhrn uvedených faktorov umožnil,
že už v druhej polovici 20. rokov sa ľudové peňažníctvo v českých krajinách aj na Slovensku stalo najdynamickejším prvkom úverovej sústavy. Ľudové peňažníctvo totiž
od polovice 20. rokov dynamikou svojho vývoja stále výraznejšie predbiehalo druhú
hlavnú súčasť úverovej sústavy komerčné bankovníctvo, ktoré napriek výdatnej štátnej pomoci veľmi ťažko prekonávalo obrovské straty v dôsledku povojnových hospodárskych pomerov a vlastných subjektívnych chýb. Stále výhodnejšie postavenie ľudového peňažníctva vo vzťahu k účastinným bankám bolo mimoriadne viditeľné
v podmienkach Slovenska. Obchodné banky tu po fatálnych stratách z transakcií

49

ANBS, neusporiad. f. ZVRP, výročné správy ZRVP za roky 1935–1938.
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v priemysle a obchode čiastočne obnovili ľudovo-peňažný charakter svojej obchodnej činnosti v dôsledku čoho sa dostali do ostrého konkurenčného vzťahu s ľudovo-peňažnými ústavmi, najmä so sporiteľňami a roľníckymi vzájomnými pokladnicami. V konkurenčnom boji ľudové peňažníctvo predstihovalo obchodné banky
výhodnejšími úrokmi, účelnejšou štruktúrou a organizáciou, vyššou dôverihodnosťou
transakcií a personálneho vedenia, ako aj účinnejšou propagáciou medzi najširšími
vrstvami obyvateľstva a politickou podporou na vládnych miestach. Rozdiely v pozícií
dvoch článkov úverovej sústavy sa ešte prehĺbili v období veľkej hospodárskej krízy
1929–1933, keď hospodárske ukazovatele bankovníctva českých krajín poklesli a komerčné banky Slovenska sa opäť dostali do patovej situácie. Naproti tomu, ľudové
peňažníctvo vyšlo z hospodárskej krízy posilnené, preto sa v českých krajinách stalo
rozhodujúcim a na Slovensku určujúcim faktorom vývoja peňažníctva. Ľudovo-peňažné ústavy Slovenska začali dokonca určovať podmienky vývoja úverovej sústavy.
Roľnícke vzájomné pokladnice prostredníctvom svojho centrálneho zväzu rozvinuli
kapitálovú expanziu do komerčného bankovníctva a podnikovej sféry. Ľudové peňažníctvo prispelo k prekonaniu dopadov hospodárskej krízy na finančný systém celého Československa. Jeho podiel na bilančnej hodnote peňažníctva českých krajín sa
zvýšil v rokoch 1919–1938 z 34 % na 54 % a podiel v peňažníctve Slovenska vzrástol
z 3,2 % na 38 %.

Tab. 1: Podiel ľudového peňažníctva a komerčného bankovníctva na celkovej bilančnej hodnote peňažníctva českých krajín v rokoch 1919, 1929, 1937
rok

peňažníctvo   
celkovo

komerčné peňažníctvo

ľudové peňažníctvo

v mil. Kč

v%z
peňažníctva
celkovo

priemer
na
ústav
v mil. Kč

992

11 300

34

2,0

51,4

1 834  

38 101

48,6

5,9

46,4

1 963

45 215

53,6

6,8

  v mil. Kč

  v mil.
Kč

v%z
peňažníctva   
celkovo

priemer
na
banku
v mil. Kč

1919

33 142

21 824

66,0

1929

78 443

40 342

1937

84 468

39 253

Zdroj: J. Hájek – V. Lacina, Od úvěrních družstev k bankovním koncernům, Praha
1999, s. 109–118.
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Tab. 2: Podiel ľudového peňažníctva a komerčného bankovníctva na celkovej bilančnej hodnote peňažníctva Slovenska v rokoch 1919, 1929, 1937
rok

peňažníctvo
celkovo

komerčné bankovníctvo

ľudové peňažníctvo

priemer
     v % z
peňažníctva     na banku
v mil. Kč
celkovo

v%z
v mil. Kč peňažníctva
celkovo

priemer
na
ústav
v mil. Kč

v mil. Kč

v mil. Kč

1919

2 146

2 076

96,8

10,3

69

3,2

0,3

1929

5 404

4469

82,7

58,9

934

17,3

1,0

1937

5 732

3 554

62,0

75,0

2 178

38,0

2,1

Pozn. Tabuľka neobsahuje údaje o verejnoprávnych finančných inštitúciách. V údajoch o peňažníctve Slovenska započítaná aj sieť inonárodných a židovských úverových družstiev.
Zdroj: ANBS, neusporiad. f. ZVRP, výročné správy Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc za roky 1926–1938; ANBS, neusporiad. f. mestských sporiteľní, výročné
správy mestských sporiteľní za roky 1926–1938. (Bratislava, Martin, Skalica, Senica,
Kremnica); výročné správy Ústredného družstva za roky 1922–1938; výročné správy
Zväzu živnostenských úverových ústavov za roky 1925–1938; Š. Horváth – J. Valach,
Peňažníctvo na Slovensku 1918–1945, Bratislava 1978, s. 34–35, 91, 127.
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The role of financial cooperatives in the Slovak credit and loan system
1918–1938
Financial cooperatives developed into the most viable component of the credit
and loan system in Czechoslovakia between the two world wars. Even before
Czechoslovakia became an independent state, financial cooperatives within the
Lands of the Bohemian Crown had already attained a high level of development.
This served as a valuable model for later developments in Slovakia, enabling the
emergence of a modern, diversified financial sector incorporating four main types
of financial cooperatives: credit unions, municipal savings banks, credit institutions
for tradesmen, and mutual savings banks for agricultural workers. Another decisive
factor which facilitated the rapid development of financial cooperatives in Slovakia
was the strong support of the state and influential political-economic circles. The
development of financial cooperatives ranked among the key priorities of the
Agrarian Party’s manifesto, and the Slovak Agrarian Milan Hodža was among the
most prominent proponents of this type of financial institution. Competing against
commercial banks, financial cooperatives offered better rates of interest, benefited
from more efficient internal structures and organizational practices, were viewed
as more trustworthy for handling transactions, and implemented more effective
promotional strategies. The Depression further accentuated the differences between
these two main pillars of the financial system in Slovakia, enabling financial
cooperatives to play an increasingly dominant role.
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Úvaha nad monografií o osobnostech českého a slovenského
peněžnictví v období do druhé světové války
Václav Průcha
Historie peněžnictví a s ním spojených národohospodářských vazeb se staly v posledních letech lákavým tématem pro české a slovenské hospodářské historiky.1 Necelé desetiletí po rozsáhlých Dějinách bankovnictví v českých zemích2 publikoval další
početný autorský kolektiv knihu Finanční elity v českých zemích (Československu)
19. a 20. století.3 Editory a předními autory monografie jsou Eduard Kubů a Jiří Šouša. Spoluautorem je i Jiří Novotný, mnohaletý archivář československé a později české centrální banky, jemuž autorský kolektiv publikaci věnoval v ocenění jeho zásluh
o osvětlení dějin bankovnictví.
1

2

3

V mezinárodním měřítku se historií peněžnictví zabývá European Association of Banking History,
která organizuje pravidelné konference. Například v roce 2003 byla organizací konference na téma
Popular Banking and the Financial System pověřena Národna banka Slovenska, tematikou pozdějšího setkání na podzim 2009 v Rumunsku na University of Oradea bylo Work, money, banks, culture and politics 18th –2009.
Publikaci vydal v roce 1999 v Praze Bankovní institut. Vědeckým redaktorem byl František Vencovský, vedoucími autory Zdeněk Jindra, Jiří Novotný, Karel Půlpán, Petr Dvořák a dalších 17 spoluautorů. Publikace zahrnuje období středověkých peněžních aktivit do roku 1997. Prvními
souhrnnými nástiny vývoje čs. Peněžnictví v meziválečném období, které vyšly po druhé světové
válce, byly publikace M. Ubiria – V. Kadlec – J. Matas, Peněžní a úvěrová soustava ČSR za kapitalismu, Praha 1958 a dále příslušné kapitoly publikace R. Olšovský a kol., Přehled hospodářského
vývoje Československa v letech 1918–1945, s. 74–102, 232–255,373–392 (autorka H. Gebauerová) a vývoj slovenského peněžnictví z pera J. Faltuse v knize Prehľad hospodárského vývoja na
Slovensku v rokoch 1918–1945, Bratislava 1969, s. 224–274. Osobnostmi z peněžních institucí se
však tyto tři knihy zabývají jen okrajově.
Publikace byla vydána v nakladatelství Dokořán v Praze v roce 1997 a její rozsah tvoří 727 stran.
Sedm autorů se významně podílelo i na textu Dějin bankovnictví v českých zemích: Jiří Hájek,
Drahomír Jančík, Zdeněk Jindra, Eduard Kubů, Vlastislav Lacina, Jiří Novotný a Jiří Šouša.
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Recenzovaná publikace je dílem 25 autorů. Nejvíce jich je z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, po němž následují další pracoviště UK a Ostravská
univerzita. Dvěma autory jsou zastoupeny ČNB, Historický ústav AV ČR a Státní
archiv Hradec Králové – oblastní archiv v Zámrsku. Ostatní jednotliví přispěvatelé
mají svá pracoviště v Archivu AV ČR a na vysokých školách v Brně, Ústí nad Labem
a Pardubicích. Slovensko reprezentuje jediný badatel z HÚ SAV. Editorům knihy se
podařilo seskupit kolektiv s různorodou specializací, od současných bankovních činitelů přes hospodářské historiky až k archivářům. Je potěšitelné, že se mezi autory
objevují i dva doktorandi.        
V úvodu autorský kolektiv sděluje čtenáři, že „svébytným tématem“ publikace
zaměřené na představitele finančních elit jsou „směrodatné osobnosti stimulující formování, rozvoj a především pak efektivitu subjektů kapitálového a peněžního
trhu“. Pozornost je upřena na „finančním manažery, ať se již jednalo o vrcholové
představitele statutárních orgánů velkých peněžních ústavů, soukromé bankéře či
ministry financí“. Podstatná část textu si všímá i „představitelů peněžních ústavů zakotvených ve své činnosti regionálně, ba i místně“. Z nacionálního hlediska nejsou při
akcentu na české osobnosti opomenuti ani reprezentanti slovenských, německých
a německo-židovských peněžních ústavů.
Hned v prvním odstavci úvodu je vymezen okruh problematiky, na niž se autoři
„nesoustředí“. Výslovně jsou uváděny dějiny peněžních ústavů, jejich velikost a typy
aktivit, odborné zaměření, podnikatelská strategie, místo na trhu, kartelová začlenění, zisk, otázky mobility a likvidity, makroekonomické ambice (zkoumání místa a významu jednotlivých typů peněžních ústavů v ekonomice) aj. Lze pochopit záměr nerozptylovat se bezbřehou problematikou, navíc zčásti již objasněnou. Na druhé straně opomíjení některých z výše uvedených aspektů oslabuje hlubší poznání samotných finančních elit; např. zisky ústavů a z nich se odvíjející osobní příjmy bankéřů
a managementu mají zásadní význam pro charakteristiku a komparaci představitelů
finančních elit. Některé kapitoly mimoto potvrzují, že např. zdařilé sepětí dějin peněžních ústavů a jejich specifik s činnosti finančních elit je ku prospěchu věci.
Obsah knihy je strukturován do šesti tematických bloků, doplněných úvodem
a závěrem. Většinu studií zakončují stručná shrnutí a všechny studie jsou doplněny
anglickými resumé, takže i zahraniční čtenář získá dosti podrobný obraz o obsahu
knihy. Publikaci obohacují statistické přílohy, text je oživen řadou portrétů, fotografií
budov apod. Orientaci čtenářů usnadňují rejstříky – jmenný a místní.
Kromě úvodu a obsáhlého závěru (části I. a VIII.) je 21 statí rozděleno do šesti tematických bloků:
II. Problémy dějin peněžnictví a metody jejich zpracování
III. Finanční centra a regionální peněžní ústavy
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IV. Peněžnictví a komunální správa
V. Oborově profilované ústavy
VI. Soukromí bankéři
VII. Osobnosti velkých financí (manažeři akciových bank)  
Většina příspěvků se zabývá jednotlivými peněžními ústavy a jejich představiteli, ale několik je zaměřeno obecněji. V úvodní studii se Jiří Štaif zamýšlí nad vlivem
nastupujícího peněžně tržního hospodářství na životní podmínky, hospodářskou
činnost a společenské vědomí tehdejší populace, zejména rolníků a živnostníků. Pomocí „několika sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací
v české národní společnosti 19. století“ poukazuje na dalekosáhlé proměny životního
způsobu středních vrstev zejména v poslední třetině století, na odraz modernizačních procesů v literatuře, národohospodářské teorii a výchově a na posun v názorech
českých politiků. Na přelomu 19. a 20. století zaznamenává i výrazné změny sociální
situace dělnických vrstev včetně sílící příjmové a regionální diferenciace uvnitř dělnictva.  
Originální analýzu právního vymezení, ustavování a statisticky podloženého personálního složení správních rad a ředitelů 14 pražských bank z roku 1912 připravil
Zdeněk Jindra. Zachytil jejich sociální původ, funkce, délku činnosti a někdy i generační posloupnost. Poukazuje na postupující propojování bankovního, průmyslového a obchodního kapitálu a s odkazem na Hilferdingovo stěžejní dílo Finanční kapitál
zkoumá, kam až do první světové války dospělo v Rakousku-Uhersku formování této
specifické formy kapitálu a jeho nositelů. Oživuje osobami i proces oddělování manažerského řízení podniků od vlastnictví kapitálu („manažerský kapitalismus“) a zjišťuje, že rozsáhlou expanzi finančníků do jiných sfér ekonomiky provázely poměrně
řídké případy volby továrníků nebo klientů do správních rad bank (častěji byli voleni
„dekorativní“ členové – známí politici, právníci a profesoři). Příklady je doložena formálnost valných hromad akcionářů, protože o zásadnějších otázkách rozhodovala ve
skrytu úzká skupina velkých akcionářů a manažerů.
Jindrova studie vyvolává možná nechtěně metodický, ani dalšími autory nezodpovězený problém, koho po zformování finančního kapitálu řadit mezi finanční elitu. Zda subjekty finančního kapitálu (v marxistické terminologii „finanční oligarchii“)
jako celek, nebo jen její části těsněji spjaté s peněžními ústavy, burzou aj. Tuto otázku nastoluji i níže, kde připomínám všestrannost zdrojů příjmů nejbohatších osob.           
Určitý obraz o složení finančních elit poskytuje rozbor statistických údajů z tabulek umístěných v závěru knihy (autoři závěru Vít Bělič, Eduard Kubů a Jiří Šouša).
Údaje jsou přetištěny z Národního alba publikovaného v tiskárně J. R. Vilímka (1899)
a z Alba representantů všech oborů veřejného života československého vydaného Uměleckým nakladatelstvím J. Zeibrdlich (1927). Souhrnné údaje ukazují počty

207

29/2
2014

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

osob s hlavním a vedlejším povoláním v peněžním sektoru a jeho segmentech, jejich hlavní zainteresovanost podle hospodářských odvětví, členění na velké, střední
a drobné podnikání, angažovanost v politických stranách a činnost v parlamentních,
státních, komunálních a vnitrostranických funkcích. Anonymní přehledy doplňují
jmenné seznamy osob činných v sektoru peněžnictví (až na výjimky bez německých
a slovenských představitelů). Z prvního desetiletí ČSR je podchyceno 267 osob – výlučně mužů, v pořadí podle bilančních úhrnů finančních institucí, s datem narození
a uvedením profesní pozice.
Autoři sestavili tabulky o struktuře vedoucích osobností peněžnictví k roku
1899 a porovnali výsledky s rokem 1927, což však vyvolává pochybnosti o vypovídací schopnosti takových zjištění vzhledem k diametrálně rozdílné šíři srovnávaných
souborů. V roce 1899 připadalo na peněžnictví pouhých 21 osob z 1 326 v albu uvedených, přičemž jen u 16 osob bylo peněžnictví hlavním povoláním (u pěti osob
povoláním vedlejším). Mimoto byli v roce 1899 podchyceni jen manažeři ústavů – ředitelé a zčásti i lidé v nižších funkcích. Uvážíme-li, že o 13 let později působilo jen
v pražských bankách 183 správních radů a 62 ředitelů (s. 93), byla by na místě opatrnost při hodnocení dat z roku 1899 a zejména při komparaci obou tabulek.
Z dalších studií překračují rámec analýzy jednotlivých peněžních ústavů nebo jejich specializovaných uskupení příspěvky o finančních elitách v nacionálně německém bankovnictví v českých zemích a ve slovenském bankovnictví. Jitka Balcarová
se zabývá vedoucími činiteli předních německých ústavů a dokumentuje vzájemné funkční i jiné propojení mezi nimi a vedeními regionálních svazů Němců. Všímá
si i německých ústavů lidového peněžnictví, kde početně převažovala úvěrní družstva Raiffeisenova typu. Podstatnou část příspěvku tvoří charakteristiky 13 předních
představitelů německého bankovnictví, z nichž věkem mladší, např. A. Kiesewetter,
E. Breuer nebo O. Wenzelides, se zapojili do německého nacionálního hnutí s vyústěním v protičeskoslovenských akcích a ztotožnili se s nacismem (Kiesewetter byl
pověřen významnými místy i v peněžnictví Protektorátu Čechy a Morava).                    
Ve stati Ľudovíta Hallona Elity slovenského bankovníctva 1867–1938 figuruje plejáda desítek osobností, které se zasloužily v podmínkách tuhé maďarizace o vznik
mnoha peněžních ústavů. Mezi jejich zakladateli a funkcionáři se hojně vyskytují
představitelé národního hnutí – politici, právníci, spisovatelé, kněží i lidé z nižší střední vrstvy. Slovenské banky měly v době Uherska provinciální charakter a vyznačovaly
se kapitálovou chudobou. Mezi zakladateli se na převážně katolickém Slovensku objevovali nejčastěji evangelíci, i když stoupal vliv římsko-katolicky orientovaných ústavů, na jejichž expanzi se podílela skupina kněží kolem Andreje Hlinky.
Ľudovít Hallon sleduje, jak se ve slovenském peněžnictví upevňovala pozice ústavů, které se po vzniku ČSR transformovaly na Tatra banku a Slovenskou banku. Mnozí
představitelé předpřevratového bankovnictví přesedlali do významných politických
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pozic – M. Hodža, P. Blaho, A. Hlinka, F. Houdek a další. Slovenské banky podléhaly
vlivům politických stran, upadaly do závislosti na pražských velkobankách a z celostátně vlivných ústavů získali Slováci význačnější zastoupení jen v pobočkách Legiobanky. Ze zdařilé syntézy vývoje slovenského bankovnictví a činnosti jeho představitelů vznikl plastický obraz o formování slovenských finančních elit jak v závěrečném
období habsburské monarchie, tak v příznivějších podmínkách čs. státu. Lze jen litovat, že již není sledován další vývoj osobností finančního světa v době Slovenské republiky.
Několik článků mapuje zrod a vzestup regionálních peněžních ústavů a s nimi
spjatých osobností. Spíše za prehistorii finančních elit bych pokládal mikrosondu
Jana Hájka o iniciátorech vzniku a počátečního vývoje spořitelen a záložen na Benešovsku. Autor ukázal, jak se výchozí vzájemná konkurenční nevraživost ústavů měnila v koexistenci a někdy dospěla až ke spolupráci.
Další studie rozebírají vznik regionálních nacionálně českých bank v Kolíně a Hradci Králové. Drahomír Jančík popsal, odkud se rekrutovaly osobnosti spojené s rozvojem Úvěrní banky v Kolíně, z nichž některé se opíraly o vlivné pozice v zemědělském podnikání a potravinářském průmyslu. Přesun banky do Prahy pod názvem
Pražská úvěrní banka přispěl k jejímu rozmachu, ale měl také za následek oslabení
vlivu představitelů Kolínska ve správní radě banky ve prospěch metropolitních osobností. Z funkcionářů kolem Úvěrní banky v Kolíně zaznamenali pozoruhodný vzestup
členové rodiny Mandelíků (z židovské komunity inklinující k češství), v níž syn zakladatele Robert Mandelík získal po roce 1918 elitní pozici v čs. cukrovarnictví, zasedal
v osmi správních radách, vedl za ČSR mezinárodní jednání, vytvořil si osobní síť vztahů s veličinami státní správy, průmyslové, bankovní a kulturní sféry a v letech 1930
a 1932 získal i prestižní pozici v Národní bance.
Dva příspěvky jsou věnovány formování českých peněžních ústavů v Hradci Králové. Archiváři Jiří Pavlík a Radek Pokorný si všímají aktivit managementu místní záložny, který již krátce po založení ústavu v roce 1863 inicioval v letech 1865–1868
sjezdy českých záložen v Praze, Náchodě a Hradci. Management záložny měl také lví
podíl na ustavení nejstarší banky českého kapitálu pod názvem Záložní úvěrní ústav
v Hradci Králové (1868). Autoři sledují vývoj ústavu jen v 19. století, ale na jejich článek navazuje detailnější čtyřicetistránková studie Jiřího Fialy, postihující i další léta.
Zvláštností „Kralobanky“ byla podružná úloha managementu; její každodenní řízení
zajišťovala až do konce 19. století správní rada. Vzestup banky na začátku 20. století
narušila v letech 1914–1915 krize spojená i s policejním vyšetřováním nejužšího vedení banky. Kralobanka se z krize zotavila, ale po vzniku ČSR její samostatná existence (pod novým názvem Obchodní banka v Hradci Králové) skončila v roce 1923 fúzí
s Českou průmyslovou bankou.   
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Fialova studie zahajuje blok statí analyzujících vztah mezi regionálními peněžními
ústavy a komunální správou. Lukáš Fasora zobecnil poznatky o výstavbě městských
spořitelen a skladbě jejich vedení ve větších moravských městech i v menších lokalitách. Vznik spořitelen vyplynul z hospodářských potřeb, ale opomenout nelze ani
nacionální aspirace německé a české politické reprezentace. Renata Kafková a Pavel
Kladiwa seznamují čtenáře s problematikou obecních spořitelen v pěti moravských
městech, z nichž Nový Jičín, Moravská Ostrava a Vítkovice měly německou správu,
Přerov a Příbor českou správu. Dalším regionálním ústavům – spořitelnám v Lanškrouně a Ústí nad Labem – jsou věnovány články Marie Mackové a Kristiny Kaiserové.
Je záslužné, že se zkoumání finančních elit přeneslo i na regionální úroveň. V úvodu knihy se konstatuje, že zájem autorů zahrnuje prostor mezi „vrcholovými finančními manažery a bankéři“ a „regionálními, respektive přímo lokálními finančníky
vázanými na samosprávné orgány“ (s. 16). Orientací i na nižší patro finančních elit
autorský kolektiv prohloubil a oživil sledovanou tematiku, ale současně si zkomplikoval situaci, protože při vymezení „regionálních finančních elit“ nelze očekávat všeobecnou shodu. Jejich široké pojetí je možno vydedukovat z textu J. Hájka o vzniku
prvních záložen a spořitelen na Benešovsku. Na s. 57 píše o tom, že jejich zakladatelé a později funkcionáři se zpravidla rekrutovali z místních („regionálních“) elit a že
„v souvislosti s jejich působením v peněžních institucích pak lze tedy hovořit o regionálních finančních elitách“.
Pokud jsou zakladatelé a funkcionáři drobných peněžních ústavů ztotožněni s regionálními finančními elitami, jejich okruh se tím nesmírně rozšiřuje o starosty a další představitele obcí, značnou část v regionu působící zámožné vrstvy – průmyslníky, velkoobchodníky, statkáře, advokáty aj., ale také o četné učitele, faráře, poštovní
zaměstnance, řadové živnostníky, kulturní činitele apod. Podle mého názoru nepatřili do finančních elit ti aktéři místních ústavů, kteří zajišťovali jejich chod mimo své
hlavní povolání, mnohdy jen několik hodin týdně (pokladníky a účetními byli nejčastěji učitelé). U úředníků „na plný úvazek“ vzniká otázka, od jaké úrovně spadají do
finančních elit.
V regionech tvořila podstatnou část místní nebo oblastní politické, ekonomické
a v menší míře i kulturně-intelektuální elity lokální honorace, zainteresovaná na funkcích v místních peněžních ústavech, ale jen u její malé části spočívalo těžiště působení ve finanční sféře. Spíše šlo o vedlejší prebendy, přičemž intelektuálové bývali do
funkcí přibíráni nezřídka jen jako „dekorativní“ osoby. Ale i u vrcholných funkcionářů státu, předsedů a členů vlád, poslanců, senátorů, vedoucích činitelů zemí apod.,
stejně jako u části vysokého kléru a intelektuálských kruhů bylo příznačné získávání
pozic ve správních radách finančních institucí i na jiných místech. Lze je všechny řadit
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mezi finanční elitu? Anebo jen některé, ale podle jakého kritéria? Pokud všechny,
byla by např. na Slovensku na konci 19. století finanční elitou téměř celá generace
slovenských obrozenců, o níž píše Ľ. Hallon, neboť tamní spisovatelé a další intelektuálové si uvědomovali význam finanční základny národního hnutí a patřili houfně mezi zakladatele a členy vedení desítek drobných nacionálně slovenských bank
a úvěrních družstev.
Pochybnosti o širokém pojetí regionálních finančních elit vyvolávají i zjištění autorů knihy o neuspokojivé odborné úrovni mnoha úředníků menších ústavů. Renata
Kafková a Pavel Kladiwa zjistili, že ve dvou z pěti sledovaných městských spořitelen
byli úředníci zapleteni do defraudací, ohrožujících samu existenci ústavů. Podle policejní zprávy o vyšetřování spořitelny v Příboru z roku 1904 sestávalo její ředitelství „ze starých několika měšťanů příborských s vedením peněžního ústavu naprosto neobeznalých“, kteří listiny jim k podpisu předkládané „pravidelně ani nečetli a je
přímo slepě podepisovali“. Srovnání pěti měst také ukázalo, že se téměř shodovalo
personální složení spořitelních vedení a obecních samospráv.   
Výjimečný prvek ve struktuře čs. bankovnictví i bankovního managementu představovala Banka československých legií, o níž napsala jednu z kapitol Daniela Brádlerová.4 Legiobanka navázala na činnost Vojenské spořitelny čs. legií na Rusi a v ČSR
začala oficiálně působit od června 1921.5 Klientela, management i většina zaměstnanců se rekrutovala z ruských legionářů a politicky se banka orientovala na uskupení Hradu. Autorka prozkoumala personální obsazení Legiobanky, její pronikání na
Slovensko a Podkarpatskou Rus a zaznamenala určité oslabování počátečního monopolu legionářů ve vedení banky. Z výročních zpráv z let 1920–1938 sestavila tabulku
o složení profesí a zájmových organizací ve statutárních orgánech poboček Legiobanky. Zatímco v českých zemích v nich byli nejpočetněji zastoupeni představitelé
průmyslových podniků, peněžních ústavů a státní správy nebo samosprávy, na Slovensku to byli obchodníci, průmyslníci, zástupci státní správy, ale až na 15.–18. místě
dva představitelé peněžních ústavů (v českých zemích jich bylo 32).          
Příkladem oborově specializované banky je Řeznicko-uzenářská banka, jejíž management popisuje Jakub Kunert. Skladba vedení i klientely potvrzovala stavovský
4

5

Historií Legiobanky se zabýval hospodářský historik Jozef Faltus v Prehľadu hospodárského vývoja na Slovensku v rokoch 1918–1945 (zejména expanzí banky na Slovensko počátkem 30. let,
kdy přebírala tamní peněžní ústavy postižené krizí) i v další citované publikaci Dějiny bankovnictví
v českých zemích. Rukopis Faltusovy monografie o Legiobance zůstal vzhledem k úmrtí autora nedokončen a je uložen ve Slovenském národním archivu v Bratislavě.
Autorka uvádí založení banky k 22. 11. 1919. K tomuto datu bylo pouze uděleno povolení k projektu banky, po němž následovalo upisování kapitálu. Banka byla ustavena 29. 6. 1921 na základě
povolení (koncese) z předchozího dne.
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charakter banky, což limitovalo její perspektivu. Management se navíc orientoval
přednostně na podnikatelské zájmy mimo vlastní ústav a nevynikal ani zkušenostmi
z velkopodnikání, ani průpravou pro bankovní činnost. Již dva roky po založení hrozil
bance v roce 1923 krach a na pokyn ministerstva financí prováděla její reorganizací
Pražská úvěrní banka. Kunertova studie je také inspirativní jako příspěvek k dějinám
družstevnictví, zejména v propojení „Masobanky“ s řeznicko-uzenářskými výrobními
a odbytovými družstvy a s družstvy kožními, která vykupovala kůže od řezníků.
Při prezentaci finančních elit nebyli opomenuti ani vrcholní představitelé Ústřední jednoty hospodářských družstev, která se zformovala jako centrála nejprve úvěrních družstev (1896–1900) a později i dalších družstev, především zemědělských
a skladištních. Po vzniku ČSR rozšířila Ústřední jednota svou působnost na Slovensko a Podkarpatskou Rus, zařadila se mezi celostátně významné peněžní ústavy a její
předáci zaujali vlivné pozice na různých místech čs. hospodářství. Autoři Ivan Jakubec
a Jakub Rákosník načrtli po genezi a rozmachu ústavu v sedmi medailoncích charakteristiky vrcholových manažerů Jednoty, úzce spjatých s agrární stranou, z nichž od
roku 1914 zastával dlouhodobě čelnou funkci starosty Jednoty Ferdinand Klindera.
Vývoj Ústřední jednoty hospodářských družstev i střešní organizace Centrokooperativ svědčí o úspěšném budování hospodářské základny družstevnictví. Souběžně s tím se však Ústřední jednota měnila v konglomerát ovládaný pestrou směsicí
nejen nositelů družstevní tradice, ale i politiků, průmyslových a obchodních podnikatelů, vysoké byrokracie a starostů obcí. Z tohoto pohledu se nabízí rozšíření závěrů
článku o poznatek, jak paralelně s vrůstáním managementu Jednoty do finančních
elit se rozhodování o družstevnictví vzdalovalo od řadových členů a funkcionářů
družstev ve prospěch úzké skupiny osob, z nichž část měla s idejemi a prvotní praxí
družstev jen málo společného.
Ze tří kapitol zasvěcených soukromým bankovním domům se první dvě kapitoly
vymykají ze základní linie monografie, protože se týkají mezinárodní finanční elity
s centrem ve Vídni. Milan Myška a Aleš Zářický sledují podnikání soukromých domů
Rothschildů a Gutmannů a ukazují, že v českých zemích spočívalo těžiště zájmu obou
finančních dynastií v průmyslu, velkoobchodě, dopravě a v operacích, které toto podnikání zabezpečovaly po finanční stránce.
Jiří Novotný, který napsal spolu s J. Šoušou již do Dějin bankovnictví v českých zemích pozoruhodnou kapitolu o soukromých bankovních domech, nyní tuto tematiku
dále rozvedl na příkladu bankovního domu František Hašek. Poutavým způsobem popsal činnost soukromých bankéřů při poskytování půjček, ve směnárenství a v transakcích s cennými papíry. Na rozdíl od některých představitelů bankovních domů
– „diletantů bez odborné kvalifikace a manažerské invence“ – si Hašek získal svým
seriózním jednáním a úspěšnými výsledky renomé v ekonomických kruzích. Politicky
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patřil mezi přívržence národně socialistické strany a skupiny Hradu. Za heydrichiády
byl v červnu 1942 popraven a jeho bankovního domu se postupně zmocnila berlínská Commerzbank. Jiří Novotný sleduje také až do roku 1948 aktivity Haškova adoptivního syna Josefa, který navázal na činnost bývalého bankovního domu. V předúnorovém období, tedy v éře postátňování, se J. Haškovi překvapivě podařilo významně
rozšířit podnikatelské teritorium jak v ČSR, tak za jejími hranicemi.
Vrcholu pyramidy českých finančních elit se věnují tři příspěvky. Jiří Novotný a Jiří Šouša srovnávají odlišný proces utváření bankovních elit a sítí vlivu Živnostenské banky a Agrární banky, Vlastislav Lacina v návaznosti na své předchozí práce
věnované České eskomptní bance6 zkoumá profil bankéřů tohoto multinacionálního ústavu a Eduard Kubů popsal životní dráhu a profesní kariéru Augustina Nováka
a Bohdana Bečky, dvou vrcholových finančních manažerů a krátkodobě v letech
1921–1922 a 1925 i ministrů financí. Připojen je i rodokmen předků a potomků obou
osobností.
V případě Živnobanky je poukázáno na rozdíly dvou generací managementu,
starší kolem Ivana Hájka a Apollo Růžičky, a nastupujícího týmu Jaroslava Preisse, který upevnil vedoucí pozici Živnobanky v čs. peněžnictví a rozšířil její koncern na cca
200 podniků. Autoři rozkrývají sítě vlivu, mnohostranněji orientované než v Agrobance, jejíž postavení posilovalo propojení s vládnoucí agrární stranou. Obě banky
si vydobyly exkluzivní postavení v čs. ekonomice a ovlivňovaly i politické dění a život
celé společnosti. Na charakteristiku vedení České eskomptní banky, mezi nímž nechyběli představitelé zahraničního kapitálu, navazuje popis pohnutých osudů ústavu se silným zastoupením židovského kapitálu po anšlusu Rakouska a Mnichovu i po
15. březnu, kdy se banky pod původním názvem Böhmische Escomte-Bank zmocnila Dresdner Bank.          
Na základě posouzení činnosti (a rovněž rodokmenů) vrcholových manažerů nacionálně českých bank formulují autoři závěrečných kapitol typické rysy této finanční „superelity“ (s. 588, 599–600): středostavovské kořeny, vyhraněné národovectví,
nástup profesionalizace daný i prestižním vzděláním, malá zkušenost s velkopodnikáním, rozbujelý klientelismus, nepatrná charitativní činnost a absence mecenášství.
V posledním odstavci závěru se konstatuje, že po vzniku ČSR se české finanční elity
přetvářejí „v sebevědomou skupinu, jež se ve své špičce ujímá rozhodující ekonomické a dílem také politické moci v československém státě“. To však bylo spojeno s uvolňováním její původní „úzké vazby na národní společnost“. Dále následuje postřeh,
že špičky finanční elity „v tvrdé zkoušce světové hospodářské krize zcela neobstály,
6

Například Lacinova subkapitola v Dějinách bankovnictví v českých zemích nebo J. Hájek – V. Lacina, Od úvěrních družstev k bankovním koncernům, Praha 1999, s. 191–216.
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ekonomicky stejně jako politicky“ a že „střední a nižší vrstvy obyvatelstva nazíraly
blahobyt těchto lidí propojených s velkopodnikáním v ostatních oborech velmi kriticky; ostře kontrastoval s jejich problémy, ba dokonce s nouzí“. Následkem toho se
finanční špičky staly „snadným cílem levicové kritiky“ a „jejich postup na sklonku
první Československé republiky, aktivity v republice druhé a za světové války z nich
učinily ideálního obětního beránka reprezentujícího ,kapitalistický řádʻ, který se nedokázal postarat o stát ani o jeho obyvatele“. S takovým hodnocením se lze ztotožnit,
ale v kontextu celé monografie působí poněkud proklamativně, protože se neopírá
o dostatek argumentů v textu knihy. Ojedinělá je i zmínka o zásahu finančních elit do
sociálních konfliktů. Týká se „velkého úspěchu“ pozdějšího ministra financí Augustina Nováka v červnu 1921 při zlomení rovněž ojedinělé prvorepublikové stávky bankovních zaměstnanců, což „bylo zaměstnavatelskou sférou vysoko ceněno“ (s. 554).
Je přirozené, že dílo podobného zaměření může být předmětem mnoha připomínek, zejména uvážíme-li složitost problematiky, délku sledovaného období a také
neprůhlednost aktivit finančníků, skrytých před veřejností. Mnohé poznatky byly publikovány již dříve, ale jsou většinou roztroušeny v mnoha článcích nebo v dnes již
obtížně přístupných dobových publikacích. Shrnutí poznatků o finančních elitách
v jediné monografii je proto novátorským činem. Šťastnou ruku měli editoři knihy
při výběru ústavů, jejichž představitelé se stali předmětem zkoumání. Z hlavních segmentů finančních elit chybí především zastoupení pojišťovnictví a činovníků burz.
Z časového hlediska by bylo užitečné dovést rozbor až do poválečné likvidace soukromých peněžních ústavů, jak je tomu v případě Haškova bankovního domu.
Obraz o finančních elitách a jejich místě ve společnosti nemůže být úplný bez
prozkoumání majetku a osobních příjmů jejich příslušníků a bez porovnání s jinými
sociálními skupinami včetně řadových pracovníků peněžních ústavů. Závěrečné kapitoly poskytují informace o majetku několika osob a o hromadění funkcí „superelity“ ve správních radách a na ředitelských místech. Např. v roce 1929 zastával z elity
Živnostenské banky J. Bělohříbek 45 míst (z toho 10 v zahraničí) a J. Preiss 36 míst,
a v Agrární bance V. Stoupal nebo K. Svoboda po 10 místech. V České eskomptní bance se výčet funkcí týká 10 osob, z nichž u O. Feilchenfelda je v roce 1938 uváděno
14 pozic (k doplnění tohoto údaje: Compass z roku 1932 u něho udává 36 míst v řadě
zemí).  
Výčet vrcholných funkcí, členství ve správních radách apod. naznačuje šíři vlivu osobností finančního světa, ale není z něho patrný příjem plynoucí z jednotlivých
funkcí. Takové informace, resp. odhady se objevují v textu ojediněle, např. u J. Preisse je úhrnný roční příjem odhadnut na 5–12 mil. Kč. To odpovídalo dennímu příjmu
13 700–33 000 Kč. Pro představu možno uvést, že se Preissův roční příjem ve výše
uvedeném rozpětí rovnal roční mzdě 660 až 1 590 dělníků a horníků (mzda v nejpří-
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znivějším roce 1929).7 Jde přitom o mzdu pracovníků pojištěných proti úrazu, tedy
o lépe situovanou část dělnictva, protože úrazové pojištění se nevztahovalo na drtivou většinu uboze honorovaných zemědělských dělníků, nádeníků, domáckých
dělníků a služebnictva. Pravděpodobně ještě větší rozpětí existovalo u starobních
důchodů; o nich se v knize nepíše, ačkoliv dotvářejí obraz o postavení špiček finanční elity.
V monografii není využit cenný pramen – daňová statistika publikovaná Státním
úřadem statistickým. Údaje jsou anonymní, ale ukazují, že osoby s vrcholnými ročními příjmy (nikoli velikostí majetku) byly „mnohoobročníky“ v tom smyslu, že své
důchody získávaly, byť v rozdílné proporci, ze všech šesti statisticky sledovaných
zdrojů – zisku z výdělečných podniků, výnosu cenných papírů, důchodů z půdy, výtěžku z budov, až na nepatrné výjimky ze služebního poměru (především ředitelské
platy) a z jiných, blíže nespecifikovaných zdrojů. Statistika neumožňuje vydělit z celkových příjmů důchody plynoucí z finančního sektoru, ale podává zajímavé srovnání
o příjmovém rozvrstvení celé čs. společnosti. Lze např. zjistit, že v roce 1928 přiznalo důchod z kapitálu (hlavně z cenných papírů) 244 000 osob, ale z nich důchod nad
100 000 Kč pouze 890 osob. Přitom skupina příjmově nejbohatších 25 osob s ročním důchodem nad 5 mil. Kč (v průměru 11,1 mil. Kč) získávala z kapitálu 23,3 % čistých příjmů, tj. v absolutním vyjádření na jednu osobu téměř 2,6 mil. Kč (podíl důchodů z výdělečných podniků činil u nich 43,2 %). Daň z vyššího služného ukazuje, že
rovněž v roce 1928 pobíralo plat nad 3 mil. Kč šest osob a mezi 1–3 mil. Kč 47 osob.8
Recenzovanou monografii považuji za pozoruhodný příspěvek k osvětlení důležitého úseku hospodářského vývoje českých zemí a zčásti i Slovenska zhruba od
poloviny 19. století do druhé světové války. Kniha doplňuje dosavadní poznatky historické literatury o peněžnictví a osobnosti s nimi spojenými. Ukazuje jejich profil
i ve vazbách na další odvětví a jednotlivé podniky a zasazuje je do širších souvislostí
politického, nacionálního a někdy i mezinárodního vývoje. Autoři se opírají jak o bohatý archivní a dobový časopisecký materiál, tak o znalost starší i současné domácí a zahraniční literatury. Jejich studie jsou psány kvalifikovaně, věcně, přitažlivě a na
dobré jazykové úrovni, což přispívá k jednolitosti díla. Publikace jako celek zmnožuje
poznatky o profilu významné složky české podnikatelské vrstvy i o jejím „dospívání“
v průběhu několika generací. Knihu je možno doporučit nejen odborné veřejnosti,
ale i zájemcům o hlubší poznání českých a slovenských dějin 19. století a první poloviny 20. století.  
7

8

Výpočet vychází z úřední statistiky, podle níž v roce 1929 činila průměrná denní mzda úrazově pojištěného dělníka 29,30 Kč při ročním průměru 258 odpracovaných směn.
Podrobnější údaje v 82. svazku Čs. statistiky, Pramenné dílo, na různých místech.
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Konference Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu
modernizace regionu (Rakouského Slezska)
20. 11. 2014, Ostrava
Dne 20. listopadu 2014 se v prostorách vítkovického zámku konala konference věnovaná problematice historického procesu modernizace s důrazem na území Rakouského Slezska. Po úvodním slovu spojeném se křtem publikace o vzdělancích v regionech
následoval blok zaměřený na teoretické otázky modernizace. Milan Myška a Aleš
Zářický (oba OU) v příspěvku s názvem Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska) poukázali na metodologické problémy spojené s výzkumem
oblasti, která procházela ve sledovaném období turbulentním správním vývojem.
Zdůraznili také tezi, že modernizace jakožto globální proces má svá regionální specifika a právě jejich výzkum je nezbytný při verifikaci obecně platných paradigmat.
Příspěvek Jiřího Štaifa (UK) nazvaný České země v dlouhém 19. století jako středoevropská laboratoř společenské, hospodářské a kulturní modernizace. Interakce,
konflikty a kompromisy se zaměřil především na to, zda lze české země pojímat jako
„hřiště“ či „laboratoř“ humanity. Referent se zamyslel zejména nad tím, zda lze koncept symbolických center jako míst, v nichž se formuje moderní společnost propojit
s hospodářskými dějinami.
Antonie Doležalová (VŠE) ve svém referátu nazvaném Regionalismus v československé historiografii 70. a 80. let: metodologické výzvy a badatelské odpovědi poukázala na skutečnost, že problematika výzkumu regionálních dějin byla zkoumána již
před rokem 1989. S novým společenským režimem však bylo nezbytné rozšířit zúžené
pojetí regionálních dějin a věnovat zvýšenou pozornost výzkumům této problematiky i mimo centra.
Druhý blok konference se zaměřil na konkrétní projevy modernizace v jednotlivých badatelských oblastech. Aleš Zářický se věnoval problematice zrodu moderních
průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století. Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil a Radek Lipovski  (všichni OU)
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se zaměřili na proměnu náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869–1910. Poukázali na to, že výraznou roli v proměnách
náboženské skladby sehrávala především migrace, která výrazným způsobem proměnila sociální strukturu Ostravska s důrazem na formování dělnické vrstvy. Petr Popelka a Michaela Závodná (oba OU) analyzovali na proces dopravní transformace a její
význam pro modernizaci ostravského regionu. Zdůraznili především vztah ekonomických, technických i socio-kulturních faktorů v genezi zdejší dopravní sítě.
Příspěvky třetího bloku se zaměřily především na vztah modernizace a sociální oblasti. Tomáš Krejčík (OU) se soustředil na modernizační prvky v myšlení staré
šlechty a ve svém příspěvku Opavské úvahy o úloze šlechty analyzoval zápisy Wilhelma von Badenfelda. Hana Šústková (OU) komparovala vztahy mezi starou a novou
úřední vrstvou v procesu modernizace na území Rakouského Slezska. Marek Vařeka
(Muzeum Hodonín, OU) poukázal na význam učených společností v procesu modernizace zemědělství. Zaměřil se především na tyto společnosti jako nositele modernizačních prvků, které následně prostřednictvím vzdělávacích aktivit postupně pronikaly do zemědělské oblasti.
Konferenci uzavíral čtvrtý blok, který se soustředil na problematiku vzdělávání
a formování specifických společenských vrstev úzce spjatých s modernizací. Janusz
Spyra a Marzena Bogus (oba AJD, Częstochowa) analyzovali význam učitelů základních škol, jejich profesních organizací v modernizaci výuky na těchto typech vzdělávacích ústavů. Stanislav Knob (OU) v referátu s názvem V prachu a potu. Dělnictvo
v Rakouském Slezsku v době modernizace zkoumal sociální, ekonomické i politické
angažmá vznikající dělnické vrstvy, která si jen obtížně hledala svou pozici v modernizující se společnosti. Konferenci uzavřel příspěvek Lukáše Fasory (MU), který se
zaměřil na regionální aspekty kulturního boje (Kulturkampf), přičemž tento boj
manifestoval kulturní modernizaci v řadách katolické církve i progresivních směrů
antikatolicismu v českých zemích v 19. a 20. století.
Referáty, které na konferenci zazněly, poukázaly na nutnost studovat proces modernizace v jeho dílčích aspektech napříč sociálními a hospodářskými dějinami a pro
širší odbornou veřejnost budou publikovány v anglickojazyčném sborníku.
									
Michaela Závodná
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