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Otec a syn Pappeové – krátká existence krásnobarvířského
rodu v Místku na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski

Father and Son Pappe―the short existence of an artistic dyer family in Místek at the turn of the
19th century

The study focuses on the fate of the family Pappe, who worked as artistic dyers in Místek at
the turn of the 19th century. The core of the study is the capture of the probate acts for the
male members of this family Bernard and Bernard Jr. The way in which the probate acts took
place is analysed, how the individual claims were resolved and what role was played in these
proceedings by other family members. A component of the study is also the issue of the sale
and leasing of the artistic dying workshop and resolution of ongoing court disputes. The
author of the study also considers based on the Pappe family the general questions of social
advancement and the genesis of small businessmen and tradesmen.
Keywords: artistic dyer, probate acts, the Pappe family, doing business, Místek, 18th and 19th
centuries, leasing, social advancement
Contact: Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.; Katedra historie, Filozofická fakulta, Ostravská
univerzita, Reální 5, 701 03 Ostrava, Česká republika; radek.lipovski@osu.cz
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Městečko Místek zažilo ve druhé polovině 18. století ekonomický rozmach související
s protoindustrializačními změnami. Výrazným způsobem vzrostla produkce textilních
látek a Místek se stal střediskem soukenické výroby. K roku 1792 zde bylo zachyceno
156 soukenických mistrů s 205 stavy a dalších 35 mistrů v Koloredově1, blízké osadě vzniklé roku 1790 parcelací vrchnostenského dvora. Ke konci 18. století působilo
v Místku přes 200 soukeníků se zhruba 100 stavy a vyráběli 2 500–3 500 kusů vlněných tkanin ročně.2 Svým počtem a produkcí se sice nemohli zdejší soukeníci rovnat
takovým textilním centrům jako Jihlava, Nový Jičín nebo Příbor, ale i tak měli velký
podíl na růstu významu města. Rozvinul se zde obchod textilním zbožím, který posílila výstavba císařské silnice v 80. letech 18. století vedoucí od Příbora přes Místek,
Koloredov, řeku Ostravici a Frýdek dále na Těšín.3 Ovšem místecký vývoz směřoval
v té době především na jih. Na konci 18. století vyvezli Místečané ročně např. do Itálie
1 770 kusů sukna4 a do Uher 1 330 kusů trilichu.5
Textilní výroba se nesoustřeďovala pouze v Místku, ale týkala se v podstatě celého Frýdecka a Místecka. Ve městech Frýdku a Místku ji zajišťovali pochopitelně
cechovní soukeničtí a v menší míře také tkalcovští řemeslníci, zatímco na venkově
se šířilo domácké tkalcovství. V roce 1792 pracovalo v tehdejším rakouském Slezsku 3 400 plátenických stavů a na přelomu 18. a 19. století 4 300. Prudký růst na
konci 18. století umožnil císařský dekret z 1. června 1773, který povoloval všem
obyvatelům dědičných zemí věnovat se produkci lněných tkanin.6 Tento typ výroby
se velmi prosadil v nově založených osadách v bezprostřední blízkosti obou měst –
Koloredově (u Místku) a Nových Dvorech (u Frýdku). Obě osady vznikly parcelací
vrchnostenských dvorů, takže nenabídly prostor pro velké statky, nýbrž malé domkářské usedlosti, jejichž majitelé si museli získávat obživu tkaním a předením plátna.7
Koloredov měl přece jen výjimečnější postavení. Jednak v něm nalezli životní
prostor obyvatelé města Místek a více se zde prosadilo soukenictví, jednak zde byla
1

2

3

4
5
6

7

M. Myška, Opožděná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do
začátku tovární výroby, Trutnov 1991, s. 13.
Fr. Mainuš, Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století, Praha 1960, Spisy University v Brně – Filosofická fakulta, sv. 66, s. 91–108.
P. Popelka, Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775–1846, Vlastivědný věstník moravský, roč. 57, 2005, č. 3, s. 264.
Fr. Mainuš, Vlnařství, s. 180.
Týž, Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v XVII. a XVIII. století, Ostrava 1959, s. 165.
M. Myška, Opožděná industrializace. Protoindustriální výrobní vztahy a formy za průmyslové revoluce na příkladu lnářského průmyslu ve Slezsku, in: A. Zářický a kol. (eds.): Milan Myška. Z díla
hospodářského historika, Ostrava 2010, s. 334. K dekretu 1773 viz A. Klíma, Manufakturní období
v Čechách, Praha 1955, s. 279.
R. Lipovski, Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700–1850),
Ostrava 2013, s. 57–58, 60–61.
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úpravárenská zařízení, z jejichž nájmu vrchnost získávala značné finanční prostředky. Navíc vrchnostenská půda znamenala „svobodnější“ prostor pro příslušníky nekatolických vyznání, protože tradiční katolické společenství ve městě nechtělo zejména židy mezi sebou trpět. Z hlediska matričních záznamů vypadal Místek jako
naprosto katolické město. Ani v evangelických matrikách v sousedních farnostech
na Těšínsku nebyly zápisy pro Místek. Přesto zde žil příslušník protestantského náboženství se svou rodinou a rozhodně nepatřil k nežádoucím osobám. Jmenoval
se Bernard Pappe a na přelomu 18. a 19. století zde provozoval krásnobarvířské
řemeslo. V okresním archivu ve Frýdku‑Místku se dochoval jeho poměrně obsáhlý pozůstalostní spis8 a ještě obsáhlejší spis jeho stejnojmenného syna9. Příčinou
dlouhých projednávání pozůstalostí obou Bernardů Pappeových bylo velké jmění,
které dokázal otec Bernard nashromáždit a které bylo potřeba spravovat po jeho
smrti po dobu nezletilosti syna. O jmění a určité pohledávky se navíc vedly soudní
pře, a proto pozůstalostní spis Bernarda Pappeho ml. zabral úctyhodné dva kartony.
Na základě informací z těchto spisů lze částečně zrekonstruovat život a postavení
této krásnobarvířské rodiny v Místku. Následující informace budou tedy čerpány
z těchto spisů, nebude-li uvedeno jinak, ale pro upřesnění budou přidávány názvy
složek (dokumentů).

Krásnobarvíř Bernard Pappe a jeho rodina
Na jaře roku 1814 se vydal místecký krásnobarvíř Bernard Pappe zřejmě obchodně
do Opavy, kde ho nenadále postihla nemoc, jíž 9. května 1814 podlehl. Ačkoliv ho
služby Dr. Lamieta stály 100 R a léky z apatéky 7 R 52 kr w. w.,10 nezachránilo ho to
před smrtí. Neočekávanost události dokázala poslední vůle, kterou Pappe st. sestavil
teprve dva dny před smrtí. Právoplatné dědice měl vedle manželky jen dva – syna
Bernarda a dceru Marii Magdalenu.11
Bernard Pappe st. pocházel podle informací advokáta Gretschela, vykonavatele
poslední vůle, z Mewe v západním Prusku (dnes Gniew v Polsku). Jako barvířský tovaryš přišel do Opavy, kde pobyl v krásnobarvířských dílnách několik let a oženil se
s tamní měšťanskou dcerou. Získal povolení zřídit krásnobarvířskou dílnu v Místku:

8
9
10

11

Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337.
Tamtéž, kart. č. 25 a 26, inv. č. 337.
Vysvětlivky zkratek: R – rýnský, kr – krejcar, w. w. – Wiener Währung (vídeňské číslo). Všechny další
částky budou uváděny ve vídeňském čísle, pokud by měly být v konvenční měně, bude uvedeno
c. m.
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, jednotka: poslední vůle ze
7. 5. 1814, podepsaná v Opavě.
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„[…] worauf er ein für seine Verhältnisse ganz hübscher Vermögen erwarb.“12 Skutečně
se oženil v Opavě, a to 27. listopadu 1792 ve věku 23 let jako svobodný krásnobarvíř
z Místku „von Danzig gebürtig“. Jeho nevěsta Marie Magdalena Franková byla dcerou opavského provazníka (Stricker) a měla rovněž 23 let. Za svědky jim šli Johann
Frömel, c. k. účetní zapisovatel v úřadě generála Steinera, a Anton Ullrich, chirurg.13
V opavských matrikách křtů se nepodařilo najít žádné jejich dítě mezi lety 1792–
1794, takže se dá předpokládat, že se novomanželé ihned přestěhovali do Místku, kde
se jim narodila první dcera, pojmenovaná po matce Maria Magdalena, a to 13. dubna 1794 v Dolní ulici. Tato prvorozená dcera se jediná dožila dospělosti. V pramenech vystupovala vždy jen jako Magdalena, což platilo i pro její matku. Zdá se, že
matka nekojila své dítě dlouho, pokud vůbec, protože další porod prodělala již 31. srpna 1795, tzn. interval mezi prvním a druhým porodem činil pouze rok a čtyři měsíce.
Na svět přišel syn, který dostal jméno po otci Bernard, ale zemřel na počátku roku
1796 ve věku tří měsíců a 13 dnů (ve skutečnosti čtyř měsíců). Proto ho následoval
17. října 1796 Bernard Franz, jenž se však také nedožil vysokého věku. V úmrtní matrice Místku měl sice zapsán věk dva roky, ale zemřel 9. května 1798, takže žil cca rok
a sedm měsíců. V pořadí čtvrtým dítětem Bernarda a Magdaleny Pappeových byl syn
Karl Ludowik (* 4. listopad 1797), jenž se zřejmě také nedožil vyššího věku, ale bohužel se nepodařilo nalézt datum jeho úmrtí. Poté se narodily dvě dívky, které nesly jméno Wilhelmina. První, Wilhelmina Katharina, spatřila světlo světa 1. května 1799, ale
zemřela krátce po dovršení jednoho roku života, takže ji mohla následovat Wilhelmine
Theresia, jež se narodila čtyři měsíce po úmrtí své sestřičky – 28. září 1800. U všech
předchozích dětí figurovali jako kmotři měšťané či maloměšťané, hlavně Franz Šostý
a Anna Seidlerová, ale u poslední Wilhelminy Theresie to byli Josef Stolek, asi žebrák
(Bettel), a Dorota Kitarová, vdova a špitálnice. Je možné, že po brzkých úmrtích předchozích potomků sáhli Pappeové po „těch posledních“, (kteří jednou budou prvními).
Kmotrovství chudiny nepomohlo, Wilhelmine Theresia zemřela ve čtyřech měsících
života. Jako posledního zplodili manželé synka (* 19. srpen 1802), který dostal jméno
Bernard Joseph. Jelikož tento chlapec přežil nejtěžší okamžiky dětského věku, dočkal
se otec konečně nositele svého jména.
Náboženství potomků Bernarda Pappeho není zcela jasné, jelikož zapisovatelé
v matrikách často zaškrtli obě rubriky – katolisch i protestantisch –, ale pravděpodobně byli všichni synové pokřtěni v evangelickém ritu, dcery v katolickém.14 Dcera
Magdalena to později doložila ve vlastní žádosti, v níž uvedla, že byla pokřtěna v měst12
13

14

Tamtéž, kart. č. 26, jednotka: Složka XII – Erbsteuer Liquidation.
Zemský archiv v Opavě (dále jen ZAO), f. Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická
fara Opava – Svatý Duch, inv. č. 65, sign. Op‑II-17, pag. 46.
Tamtéž, Římskokatolická farnost Místek, inv. č. 1580, sign. M‑I-6; inv. č. 1590, sign. M‑I-16.
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ském farním kostele sv. Jana a Pavla: „[…] dem christ katholischen Gebrauch gemäss
getauft worden sey […].“15
Téměř všechny děti měly v rodné matrice zapsáno jako místo narození Dolní ulici
v Místku, ale bližší určení bylo různorodé. Nejčastěji se objevilo číslo domu 79, ale
jednou také 81, jednou 87 a dvakrát nula, nebo rubrika nebyla vyplněna vůbec. Při
úmrtí obou prvních Bernardů zapisovatel neuvedl číslo, ale napsal „Schönfarbe“, což
bylo celkem složité, protože rubrika byla úzká, naprosto nevyhovující pro tak dlouhý
název.16 Lze tedy usuzovat, že Bernard Pappe zakládal svou živnost v Místku jako
zcela nový podnik, který snad původně ani neměl konskripční číslo. Není známo, že
by před Pappem byl v Místku krásnobarvíř. Uchytit se v tomto bezkonkurenčním prostředí muselo být jistě lákavé, i když byl Místek oproti Opavě zcela provinčním městem. Z ekonomického hlediska byla volba velmi příhodná, ale bohužel Pappe zakládal
svou rodinu v době největších epidemií neštovic. Epidemie vyvrcholily pandemií na
přelomu 18. a 19. století.17 V matrikách se jako diagnóza objevily neštovice sice jen
jednou, u Wilhelminy Theresie, ale ostatní klasifikace psotník, horečka a katar by
mohly také v určité míře představovat neštovice, zvláště u nejmenších dětí, u nichž
byla diagnostika na nulové úrovni. Svou roli mohlo sehrát i krátké období kojení, jež
vyplývá z některých meziporodních intervalů, ale neexistuje žádný důkaz. Pappeovi
mohli najmout kojnou, prostředky na to měli.

Poslední pořízení
Vzhledem ke svému majetku byl Pappe st. v závěti hodně štědrý ke všem příbuzným. Manželce Magdaleně, roz. Frankové, vrátil zpět věno 500 R, dále všechno
oblečení, prádlo atd., dvoje ložní povlečení s příslušenstvím, šest přehozů, stříbrné
kapesní hodinky, zlatý řetízek, třetí díl stříbra, roční apanáž 400 R a kapitál 8 000 R.
Synu Bernardovi otec odkázal kapitál 12 000 R ve stříbrných dvacetnících (takže
c. m.), které měly být zaplaceny Friedrichem Patzerem z kupní smlouvy za krásnobarvířskou dílnu. Dále měl syn dostat zlaté opakovačky (opakovací hodinky), stříbrné
kapesní hodinky a alianční prsten (Allianzring) s dobrými kameny (míněno drahokamy). Dcera Magdalena měla obdržet výbavu, která pro ni už byla připravena, druhý
prsten s brilianty, zlaté kapesní hodinky a peřiny s povlečením. Pappe st. však myslel
i na svou původní rodinu, a tak každému sourozenci nebo jeho potomkům odkázal
1 000 R, dohromady 4 000 R, švagrové Kateřině Frankové 200 R a jejím dvěma sou15

16

17

SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, složka 116 – Verlassenschaftsakten,
jednotka: žádost Magdaleny Koberové o prominutí let do plnoletosti z 28. 11. 1815.
ZAO, f. Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická farnost Místek, inv. č. 1580, sign.
M‑I-6; inv. č. 1590, sign. M‑I-16.
L. Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914, Praha 1965, s. 71.
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rozencům (asi nevlastním) po 50 R. Nezapomněl ani na bohulibé účely, tzn. evangelickému kostelu v Těšíně věnoval 100 R a tamním chudým 50 R k rozdělení podle
uvážení pastora, normální škole 10 R, fondu invalidů 10 R a chudobinci v Místku 20 R.
Samozřejmě chtěl testátor promluvit ještě do duše svým blízkým a „posmrtně“
vyřídit některé záležitosti, které už zařídit nestihl. Především chtěl být pohřben slušně na evangelickém hřbitově v Těšíně podle evangelického ritu a s náhrobkem. Tento
požadavek byl splněn, protože podle evangelické matriky Těšína byl pohřben pastorem Samuelem Šimkem 12. května 1814 dopoledne v 9 hodin u těšínského milostivého kostela.18 Za poručníka oběma nedospělým dětem vybral Johanna Sinslera,
purkmistra ve Frýdku, kterému nakázal, aby dům i s pozemky v Místku spravoval
„zum Besten“ jejich dědice, syna Bernarda. Zásoby indiga a jiného barvířského materiálu měly být dobře prodány, zbylý movitý majetek měl zůstat dědicům, ale věci,
které by bylo na škodu dětem zanechávat, také prodat. Bylo to ponecháno na dobré
vůli poručníka a vykonavatele poslední vůle. Jako svědci se podepsali Josef Proske,
Vincenc Tlach a Josef Braun.19
Jablko jménem Bernard Pappe se zakutálelo poměrně daleko od rodného stromu.
Po jeho smrti a po smrti jeho syna se o dědické podíly hlásili geograficky vzdálení, ale
jinak blízcí příbuzní – sourozenci, jelikož rodiče Christian Samuel Pappe a Barbara,
roz. Romanová, už byli po smrti. Zemřeli údajně v Subkau bei Mewe (dnes Subkowy,
Polsko). Není zcela jasná posloupnost jejich dětí, ale zdá se, že nejstarším synem byl
právě Bernard. Pokud je jeho věk 23 let v opavské matrice sňatků správný, musel
se narodit roku 1769. Druhým byl asi Gottlieb Heinrich, s nímž udržoval písemný
kontakt advokát Gretschel. Gottlieb Heinrich zastupoval zájmy původní rodiny a s advokátem Gretschelem si dopisoval přes město Toruň. V jedné kvitanci se podepsal
jako mlynářský mistr a dědičný pachtýř v Toporzysku u Toruně (dnes Polsko). Doložil
i originální křestní list, podle něhož se narodil 27. března 1772, a potvrzení toruňského magistrátu o své existenci a o dalších sourozencích, sestře Anně Catharině,
provdané za učitele Johanna Zachariase v Meisterwalde (dnes Mierzeszyn, Polsko),
sestře Eleonoře, provdané za pekaře Liebeho v Gniewu, a bratru Johannu Jacobovi,
rotmistru (šikovateli) v pěším pluku von Schöning v Královci (dnes Kaliningrad, Rusko),
který však padl roku 1807 v boji s francouzskou armádou u Soldau (dnes Działdowo,
Polsko). Gottlieb zaslal na žádost advokáta Gretschela i jednoduchý rodokmen
18

19

Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera Parafii Ewangelicko‑Augsburskiej w Cieszynie, Księga zmarłych Parafii Ewangelicko‑Augsburskiej w Cieszynie, T. 1, 1709–1850, sygn. 1075, fol. 282.
Dostupné ze Silesian Digital Library: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144533 & from=publication [cit. 2015-07-16].
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, jednotka: poslední vůle ze
7. 5. 1814, podepsaná v Opavě.
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(viz obr. 1).20 Sestra Catharina Zachariasová zemřela již 9. prosince 1815 a o čtyři
měsíce později i její manžel Johann. Zůstalo po nich pět dětí: Catharina, provd. Fabinová, Eleonora, provd. Schlichtová, Christian, Carl a Gottfried. Rovněž druhá sestra
Eleonora Liebeová už byla podle zprávy z roku 1820 po smrti, a proto se stali dědici
manžel Johann Ernst Liebe a děti Johanna Friederica, Friedrich Wilhelm, Susanna
Elisabeth a Dorotha Wilhelmine.21
Obr. 1: Jednoduchý stylizovaný rodokmen rodiny Pappe ze západního Pruska

Zdroj: SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 25, inv. č. 337, složka I
(bez názvu).

20
21

Tamtéž, kart. č. 25, složka I (bez názvu).
Tamtéž, kart. č. 26, složka XI – Přílohy k protokolu Johanna Sinslera z 13. 1. 1820, jednotka: protokol z jednání 8. 8. 1822.
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Barvíři tvořili specializovanou, vysoce kvalifikovanou profesi, jež byla zároveň
kapitálově náročná.22 Advokát Gretschel nelhal, když tvrdil, že Bernard Pappe st.
si dokázal v Místku vydobýt pěkný majetek. Jeho aktiva dosáhla k 24. září 1816 na
82 309 R 8 kr. Podle doposud zpracovaných pozůstalostních spisů dosahovali místečtí měšťané maximálně na aktiva ve výši 15 000 R. Překročení této sumy bylo výjimečné.23 Zato Pappe tuto částku zdolal jen aktivními pohledávkami. Různí lidé mu dlužili
celkem 16 684 R 53 kr, nejvíce Friedrich Patzer za kup krásnobarvířské dílny (10 000 R)
a za zásoby barvy a dřeva (272 R 47 kr), dále Joseph Coschetz z Bludovic (5 300 R),
a pak židé Elias Cahan z Tyśmienice (dnes Ukrajina), zdržující se však v Příboře
(2 730 R), Joachim Spitzer z Nové Horky (dnes součást Studénky, 2 000 R), David Lichtenstern z Koloredova (přes 1 500 R), jeho otec Jakob Lichtenstern (600 R), Isak Tauber a jeho společníci (1 000 R), Loebel Stux z Lipníku (600 R) a Bernard Radiwill rovněž
z Lipníku (600 R). Vedle toho byl zapsán mezi dlužníky také šlechtic von Sandor, jehož
dluh povstal už v roce 1807 a v roce 1812 činil podle zprávy Stephana Gera z Trenčína
9 852 R 13 kr, ale v pozůstalostním vyjednání byl stanoven na 12 479 R 11 kr, ovšem
jako sporný kapitál. Mimo to musela být odepsána dlužná částka Bernarda Radiwilla
(440 R) jako nelikvidní, tzn. dlužník nebyl schopen dostát svému závazku, a za nedobytnou pohledávku byla označena částka 144 R, kterou měl dlužit jistý žid Friedmann.
Jednatelé ho zřejmě nedokázali najít.24 Směnka Bernarda Radiwilla se stala nedobytnou, protože ji vykonavatelé nenašli. Dcera Magdalena si pamatovala, že ji měl otec
v ruce, ale nevěděla, u koho by se mohla nacházet. U poručníka Sinslera nebyla.25
Složitou cestou se řešil především dluh Michaela von Sandora, který si u Bernarda
Pappeho vypůjčil 20 000 R v únoru 1807. Státním bankrotem v roce 1811 se částka
redukovala na 9 852 R 12 kr, ale rostly na ní úroky. Advokát Gretschel se vynasnažil
pohledávku vymoci i soudní cestou a von Sandor slíbil uhradit ji do roka, což se nestalo a nezbylo než podat znovu žalobu. Proto se Gretschel obrátil na zemského a soudního advokáta Stephana Gera, který intabuloval (vložil do knih) dluh ještě za života
Pappeho st.26 Gero se omlouval za průtahy, protože pobýval po čtyři týdny na svém
statku v Trenčíně. Snažil se danou sumu od pana von Sandor získat, ale bez úspěchu.

22

23
24

25
26

J. Machačová – J. Matějček, Nástin vývoje textilní výroby v českých zemích v období 1781–1848,
II. díl, Opava 1991, s. 431.
Srovnej R. Lipovski, Lidé, s. 433–437.
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, jednotky: inventář pozůstalosti
ze 16. a 17. 5. 1814 v Místku, pozůstalostní vyjednání z 24. 9. 1816 v Hukvaldech.
Tamtéž, složka 116 – Verlassenschaftsakten, jednotka: výpověď Magdaleny Koberové.
Tamtéž, kart. č. 25, složka VII – advokát Gretschel dodává účet pozůstalostních aktiv u von Sandora
v Uhrách, jednotka: dopis advokáta Gretschela vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech (Opava,
16. 10. 1815).
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Navrhl tedy soudní proces.27 Vrchnostenský úřad mu udělil plnou moc. Po více než
dvou letech vedení soudní pře informoval Gretschel, že v uherském království platí
jiný právní řád a soudy tam jsou pomalejší než v rakouských zemích. Pappe nezanechal v poslední vůli jména svých dětí a soudce je požadoval, čemuž se Gretschel divil,
protože přece z plné moci jasně vyplývalo, že pře se vedla ve prospěch Pappeho
dědické podstaty. Nakonec si Gretschel výmluvně povzdechl: „Man weiβ in der That
nicht ob man über ein solches Begehren lachen, oder aber sich ärgern soll […].“28
Teprve v červnu dostal od Gera zprávu, že se podařilo Sandora „pumpnout“. Gero
požadoval odměnu 600 R a pro svého zástupce Stephana von Conrad 200 R. Gretschel požadavek omlouval, byl si vědom, že se tato suma může zdát vysoká, jelikož
Gero dostal zálohu 200 R, ale prý je spotřeboval už dříve cestami k soudu do Nitry
a vzhledem k tomu, že se mu podařilo získat více, než vůbec dědicové očekávali,
svou odměnu si venkoncem zasloužil.29 Úroky z půjčených peněz vynesly 4 319 R 6 kr,
takže dohromady bylo na von Sandorovi vysouzeno 14 171 R 18 kr. Po odečtení výdajů na právníky a poštovné zbylo Magdaleně a Bernardovi 13 220 R 12 kr, které si
rozdělili na polovinu. Avšak z částky pro Bernarda byly vyplaceny ještě další výdaje,
např. odměna advokáta Gretschela (253 R 14 kr), a Bernardovi zůstalo nakonec jen
3 918 R 20 kr. Jeho poručník Sinsler se pak korespondenčně pohádal s Gretschelem
o výši jeho odměn.30
Mezi dlužníky s nižšími částkami byli převážně obyvatelé z okolí Místku,
např. Marie Saidelová z Brušperku (281 R), lékárník Joseph Billimek z Frýdku (385 R),
Jorg Holausek z Příbora (900 R), Franz Horák ze Sviadnova (200 R), ze vzdálenější
lokality byl Franz Lepper – z Vídně (560 R). Pappe nepochybně obchodoval s barvířským materiálem, o čemž svědčí dluh Antona Jeniga z Příbora, jenž Pappemu nezaplatil za šest liber indiga 48 R (= 3,36 kg).31 Tyto dluhy byly uvedeny v inventáři
a postupným projednáváním pozůstalostní záležitosti se snižovaly, takže v pozůstalostním vyjednání činily výše zmíněnou částku. Při projednávání jednotlivých případů
totiž vycházely najevo různé skutečnosti, např. postupné splácení. Soupisy dlužníků
27
28

29

30
31

Tamtéž, jednotka: dopis advokáta Stephana Gera (Prešpurk, 27. 9. 1815).
Tamtéž, jednotka: dopis advokáta Gretschela vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech (Opava,
9. 3. 1818).
Tamtéž, jednotka: dopis advokáta Gretschela vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech (Opava,
8. 6. 1818).
Tamtéž, jednotka: vyúčtování advokáta Gretschela ve věci dluhu von Sandora (Opava, 17. 4. 1819).
Tamtéž, kart. č. 18, jednotky: inventář pozůstalosti z 16. a 17. 5. 1814 v Místku, pozůstalostní
vyjednání z 24. 9. 1816 v Hukvaldech. Všechny staré míry a váhy v této studii jsou chápány jako vídeňské a přepočítávány podle publikací I. Hlaváček – J. Kašpar – R. Nový, Vademecum pomocných
věd historických, 2. vyd., Jinočany 1994; G. Hofmann, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu
a Slezsko do zavedení metrické soustavy, Plzeň – Sušice 1984.
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nebyly vytvářeny příliš precizně z hlediska sociálního statutu osob. U některých byl
uveden, u některých ne, a proto nebylo možno zjistit sociální strukturu dlužníků.
Ani majetková pasiva Bernarda Pappeho st. nepatřila k nízkým – celkem 19 599 R
47 kr. Velké obchody a podniky vyžadovaly nejen schopnost půjčovat a nechat dělat na
dluh u sebe, ale i půjčovat si a nechat dělat na dluh u jiných. Podstatou zadlužování byl
běžný bezhotovostní platební styk. V pozůstalostním vyjednání dosáhly dluhy Pappeho st. 11 153 R 22 kr, takže tvořily rozhodující část pasiv.32 Mezi věřiteli bylo spousta
Pappeho dlužníků. Například David Lichtenstern pohledával v Pappeho pozůstalosti
145 R, protože v dubnu 1814, ještě před Pappeho odjezdem do Opavy, mu půjčil 100 R
v přítomnosti J. Schütterera z Místku a polského žida Löbela Goldkranze. Tyto peníze
měla Lichtensternovi vrátit paní Pappeová, jakmile je zkasíruje v podniku, ale nestalo
se. Pak si Pappe nechal u mistra sedláře v Šenově vydělat tři hovězí kůže od Davida
Lichtensterna v ceně 45 R pro svůj kočár.33 David byl v koloredovské kontrolní matrice zapsán jako koželuh34, takže nepochybně s kůžemi pracoval. Rovněž onen Löbel
Goldkranz pohledával u Pappeho 70 R za jeden kus sukna, což mohla potvrdit kromě
Davida Lichtensterna také Pappeho dcera Magdalena. Friedrich Patzer, Pappeho nástupce v Místku, požadoval 169 R 5 kr. Prováděl pro Pappeho různé nákupy, např. pro
opavskou měšťanku Marii Lichtensmarktovou koupil láhev rumu (5 R 30 kr), jeden
lot šafránu (2 R 30 kr), šest citronů po 20 kr (2 R) a truhlu (10 R), něco přivezl Davidu
Lichtensternovi za 1 R, Pappemu koupil sáh dříví (45 R) atd. Bernard Goldmayer z Těšína
pohledával 63 R za odebrané sukno, Löbel Stux za uschované věci 24 R a postřihačský
mistr Joseph Krauß 19 R 18 kr za úpravu sukna, např. valchování šarlatového sukna,
mandlování kabátu apod.35 Bernard Radiwill chtěl z Pappeho pozůstalosti nahradit
16 loktů kartounu, šest a půl lokte matrabasu36, čtyři lokty černého taftu (hedvábná
tkanina) či černé hedvábné šátečky,37 ale částka byla zřejmě odepsána z jeho dluhu.
Při likvidaci jednoho dluhu nastal spor. Přihlásil se Johann Golek z Frýdku o 30 R
a v požadavku na likvidaci této položky uvedl hned na začátku, že to je dlouhodobý
dluh ještě za práci na suknu pro jeho ženu: „Meine verstorbene Gattin Joanna hat
bereits vor 15 Jahren 6 Ellen feines Tuch dem Schönfärber Pappe zu Mistek in die
Farbe gegeben; da sie aber bald darauf verstarb, und das erhaltene Zeichen, ohne
welchen Pappe von Tuch durchaus nichts wissen wollte, verlegt wurde; so mußte
32
33
34
35

36

37

Tamtéž, jednotka: pozůstalostní vyjednání z 24. 9. 1816 v Hukvaldech.
Tamtéž, jednotka: likvidační protokol z 27. 9. 1814.
Státní ústřední archiv Praha, Kontrolní matrika Koloredova, inv. č. 159 b.
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, jednotka: likvidační protokol
z 27. 9. 1814.
Druh hrubšího mušelínu oblíbený na košile a zástěry. Dostupné z: http://atlastextilu.cz/tkaniny_
bavlnarskeho_typu [cit. 2015-08-13].
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, jednotka: kvitance.
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die Sache längere Zeit so bleiben […].“38 Teprve před dvěma lety Johann Golek založenou známku našel a šel za Pappem přesvědčit ho se svědectvím Gertrudy Čorné
a Anny Menšíkové z Místku, že na tuto známku převzal od jeho ženy šest loktů sukna.
Pappe však popřel platnost předložené známky. Golek tedy zašel za městským představeným Jakubem Piskořem a odvolal se na tuto svévoli, ale ten: „[…] mich aber auf
den streittfrüchtigen Characteur des Bernard Pappe verwies, daß mit ihm nichts zu
richten seie, und daß mir es der Mühe nicht lohnen wurde.“39 Golek pozbyl odvahu
a nechal věc plavat. Protože však Pappe zemřel, odvážil se znovu požádat, i pro své
chudobné postavení, o uhrazení dlužné částky. Do likvidačního protokolu bylo přesto
napsáno, že požadavek byl zcela odmítnut.
Pappe st. nebyl jen krásnobarvířem a jeho dluhy nepovstávaly pouze z tohoto řemesla či z návazného obchodu. Jako měšťan své doby měl i zemědělské hospodářství
a řada dluhů vycházela z různých oprav na budovách, nářadí, zámcích apod. Jakub
Schütterer vznesl požadavek na 119 R 30 kr za léčbu koliky a zánětu střev u Pappeho
koně, propachtování stodoly atd. Ondřej Havlíček, pacholek od koní, chtěl nahradit dlužný plat (105 R 12 kr). Za různé práce pohledávali Johann Halenka, kovář z Koloredova,
Ignác Gřivnatský, bednářský mistr, a Valentin Poštulka, kolářský mistr, dohromady
77 R 42 kr.40 Pappe dlužil za léky pro koně také frýdeckému lékárníkovi Billimkovi
(106 R 51 kr).41 Měl dva hnědáky v ceně 300 R, tři krávy (90 R) a dvě telata (10 R).42
Přes velká pasiva v pozůstalosti Bernarda Pappeho st. drtivě převažovala aktiva. Kromě pohledávek představovala důležitou část aktiv držba nemovitostí. Na
prvním místě figuroval dům č. 260 s krásnobarvířskou dílnou o hodnotě 16 840 R.
Druhou velkou nemovitostí byl šenkovní dům č. 2 na místeckém náměstí v kupní
sumě 11 220 R.43 Tento „Brandweinnbrenn- und Bierbräu- dann Brandwein, Bier und
Weinschanks‑berechtigte Grossbürgerhaus“ prodal v roce 1810 ve své závěti Martin
Homola synu Jakubu Homolovi, perníkáři a voskaři. Jakub patrně nedokázal dům
udržet, protože na něm vázlo velké množství dluhů. Nemovitost musela být exekučně prodána, jelikož soudním rozhodnutím z roku 1814 bylo hranickému židovskému
obchodníkovi Ezechiasi Kafkovi zaplaceno „via executionis“ 759 R 51 kr z původní pohledávky 1 247 R 12 kr. I takto často končily obchodní spekulace a správný obchodník
s tím musel počítat. Nejvyšší pohledávku na domě však uplatňoval Bernard Pappe
38
39
40
41

42

43

Tamtéž, jednotka: likvidační protokol z 27. 9. 1814.
Tamtéž.
Tamtéž.
Tamtéž, kart. č. 18, inv. č. 337, složka 116 – Verlassenschaftsakten, jednotka: účty za stavební
práce na domě č. 2.
Tamtéž, jednotka: inventář pozůstalosti ze 16. a 17. 5. 1814 v Místku, pozůstalostní vyjednání
z 24. 9. 1816 v Hukvaldech.
Tamtéž, jednotka: pozůstalostní vyjednání z 24. 9. 1816 v Hukvaldech.
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st. (1 300 R). Bohužel nebylo specifikováno, odkud se tento dluh nabral.44 V každém
případě se dům dostal kupem do Pappeho rukou a po jeho smrti byl licitačně prodán.
V dražbě byly podle předpisů předem stanoveny podmínky kupu, např. doba a způsob splácení, nebo pobyt vdovy Magdaleny v části domu do její smrti. Nemovitost
vydražil Peter Baar, který měl povinnost vyplatit vdově Magdaleně „zum lebenslänglichen Fruchtgenuss bestimmten Kapital“ (5 000 R).45 Skutečnost potvrdil pozůstalostní
spis Magdaleny Pappe. V roce 1819 zbývalo z této povinnosti již jen 405 R 17 kr.46
Bernard Pappe st. nepochybně směřoval své jednání k usazení „na rynku“ a v místecké městské obci, o čemž svědčí jeho snaha dům opravit. Tesařský mistr Tyleček
uplatňoval následující nárok na zaplacení svých služeb: „Poznamenání tesarské práce
u vdovy po neboštíku Papu v Místku tesání dřeva 12 kusův měk[k]ého, 8 kusův dubův
na prahy a na průtese pod stodolu. A strkání a spravování stodolu dveřaje 32 dní, zozha[z]ování chlíva, snášání dřeva a šindela 8 dní, povázání vadby [vazby] a vytáh[n]utí
a k postavení 30 dní a lácení a zapobíjání dachu 40 dní a dělání 2 štíty a pobíjání sůsedům panu Piskořovi a panu Prijorovi 8 dní, dělání povalův na chlívě a nad kolnů a nad
maštalů udělání schoda 22 dní, a dělání podlahi ve chlívě a v maštali a tři rýnštoki
18 dní, dělání 6 dveří a dělání stěnu mezi chlívem a maštalů, dělání žiznu (?) 22 dní,
dělání 2 za jasle 10 dní, zozhazování chlívkův a spravování parkánův od pana Prijora
a k tomu k postavení dva chlívky a jeden kurník na virchu, k tomu na studnu srub
a kolovrat 18 dní, řezání lat, do velké jizby zahnutí trámův, dělání lešování, nabíjání
o ordeku (?) 23 dní, dlážení jizby a světnice a dělání dům, lácení a zapobíjání na domě
a spravování povala nad potinim (?) 24 dní, spravování v druhé stodole stěnu a dveřaje a střechu a spravování plot kolo hnoja na Zádvořu 6 dní. Suma dní 261, Jozef Tyleček,
majster tesarský. A k tomu jsem poplatil desky. Desek 14 širokých po 20 kr, madenické
[sic!] práce, dělání drev a ukládání 4 sáhy, k tomu kopání ďůry pro slůpy, dobívání
hřebíky a prostémi (?) k podávání šindela 18 dní.“47 Podobně podrobné účty doložili
kovářský mistr Martin Bůžek, stolař Ondřej Rundt, zámečník Stephan Rädlberger, stavitel Karl Medek a sklářský mistr Ignác Zamarský.48 Celkově dosáhly stavební náklady
1 423 R 26 kr, navíc na domě váznul dluh 5 260 R 30 kr, razítko a povinné taxy za kup
domu se dostaly na 170 R, pokladně šenkovních měšťanů přináleželo 50 R a vdova Magdalena prodala Jakubu Kitarovi výčep piva za 240 R, což stále podléhalo pozůstalostnímu řízení. Všechny tyto položky byly zaplaceny z Pappeho pozůstalosti.49
44
45
46
47

48
49

Tamtéž, jednotka: výtah z pozemkové knihy z 15. 3. 1814.
Tamtéž, jednotka: licitační protokol na šenkovní dům č. 2 z 13. 8. 1816.
Tamtéž, kart. č. 21, inv. č. 337.
Tamtéž, kart. č. 18, inv. č. 337, složka 116 – Verlassenschaftsakten, jednotka: účty za stavební
práce na domě č. 2.
Tamtéž.
Tamtéž, jednotka: pozůstalostní vyjednání z 24. 9. 1816 v Hukvaldech.
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Další nemovitý majetek Bernarda Pappeho st. představovala tzv. Lublinského bouda č. 57 (1 440 R), dvě polnosti v tzv. Steinplatzu (na pomezí Místku s Koloredovem)
Valentina Piskoře (500 R) a Šimona Gillara (1 260 R) a stodolu na obecním (400 R).
Důležitou položkou v Pappeho pozůstalosti bylo materiálové vybavení barvířské dílny,
které vůbec nebylo odhadováno, ale přímo prodáváno. Mezi kupci byli Karl Kober
z Hranic, jacísi Hirsch, Basler, Janig, Rikke z Moravské Ostravy, Friedrich Patzer, z Frýdku Preiss, Valentin Měrka a Karel Vrána a z Těšína Löwenstein Mayer. Dá se předpokládat, že většina z nich byla „od fochu“, ale asi si přišli na své i představitelé jiných
živností. Například Valentin Měrka z Frýdku byl ranhojičem a kupoval si mj. vitriol
(kyselinu sírovou), který jistě upotřebil ve své práci, i když těžko říct, zda celý sud s 19
a půl librami kyseliny (= 10,9 kg). Nejdražším a nejvíce zastoupeným materiálem bylo
v Pappeho dílně indigo, jehož pět sudů, jeden soudek a jedna bedna vážily dohromady 9 centnýřů a 103 libry (= 561,7 kg, prodáno za 11 358 R 45 kr). Červeně50 se zachovalo 17 pytlů, kampeškového dřeva (tmavě červené až hnědočervené barvivo) 11 plných a tři načaté pytle, 12 kusů borytu k barvení na černo, modro a zeleno, tři a čtvrt
sudu žindavy51 (k výrobě červeného barviva), 19 liber (= 10,6 kg) duběnkové suroviny
(z vajíček hmyzu žlabatky dubové)52, která smícháním se zelenou skalicí (vitriol) vytvářela tzv. duběnkový inkoust fialovo‑černé barvy, půl soudku tlučených duběnek,
a řada dalších chemických sloučenin k výrobě, vedle vitriolu taky kyselina, potaš, vinný
kámen53, anglický cín apod. Zatímco boryt nebo mořena patřily k domácím barvivům
(z rostlin pěstovaných v Evropě), indigo a galles byly zámořskými barvivy. Názvem galles bylo označováno barvivo získávané z čínských a japonských duběnek. Zámořské
suroviny byly výhodné svou trvanlivostí.54 Prodejní cena barviv se mohla podle Hany
Hynkové lišit podle kvality. Hynková zjistila v zásobě rychnovského barvíře Etzela
z roku 1786 dvě odlišné hodnoty za libru indiga a vysvětlila, že se často ze ziskuchtivosti indigo z indigovníku ředilo přimísením plavené hlíny, mleté břidly, popele apod.55
50

51

52

53

54
55

V originále napsáno „Röthe“, což se používalo pro mořenu zahradní (Röte, Färberröte), již zmiňuje
Matthioli ve svém herbáři jako rostlinu pro barvení textilií. Viz J. Janáček, Barviva v českém soukenictví 16. století, Československý časopis historický, roč. 19, 1971, č. 3, s. 383.
V inventáři uvedeno Sanikl, nebo Sanckl. Ve zde citovaných pracích se mi nepodařilo žindavu jako
rostlinu k výrobě barviva najít, ale podle Rankova Všeobecného slovníku příručného německý výraz
Sanikel znamená žindavu (lat. sanicula).
Duběnky zmínil jako barvivo pro sukno Z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v XIV. a v XV. století,
Praha 1906, s. 871.
Používal se k moření látek, viz A. Samohýlová, Barvení přírodními barvivy a praktické poznatky
z konzervace historických barevných textilií, in: Textil v muzeu. Barvířské a tiskařské textilní techniky,
Brno 2008, s. 16. Látky rostlinného původu se musely před barvením mořit, vlna ne. M. Ludvíková,
Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814, Brno – Mnichov 2000, s. 25.
J. Janáček, Bariva, s. 388.
H. Hynková, Přírodní barviva a barvířství sukna a vlny v Rychnově nad Kněžnou, Orlické hory
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Jako podnikatel musel Pappe často cestovat na kratší i delší vzdálenosti. Měl
k dispozici dvě kolesky, jednu z poloviny krytou, druhou otevřenou, novou okročku
(druh kočáru), hospodářský vůz, nový neokovaný vůz, jednospřežný vozík, dvojspřežné a jednospřežné sáně a starý vůz. K tomu využíval koňský postroj, poštovní koňský
postroj a jezdecké sedlo. Na tak malém městě jako byl Místek, neměl Pappeho vozový park konkurenci ani mezi formany. V domácím vybavení se Pappemu asi také
málokdo vyrovnal. Zaujme především psací pult v ceně 15 R, stůl se šupletem (12 R),
zrcadlo s růžemi (20 R), lustr (10 R), kanape se šesti křesly, dalších šest křesel potažených šedým suknem, flétna, dalekohled, jakýsi věčný kalendář, domácí kaplička,
kolébka a postýlka pro děti, klec na ptáky, dvě pěnovky, z nichž jedna byla pobita
stříbrem, skleněná fajfka, z porcelánového nádobí určitě dva kávové servisy, jídelní
servis se třemi omáčkovníky, šesti miskami a tuctem talířů atd. Jako správný muž své
doby měl Pappe tři brokovnice, hlaveň pro střelbu do terče a malou bambitku (tercerol). V pozůstalosti ovšem zaujme předmět trochu atypický – prostřikovačka, neboli
stříkačka na klystýr, přičemž Pappe vlastnil dvě, z čehož nová byla odhadnuta na 8 R,
stará jen na 1 R 30 kr. O stříbrných a zlatých předmětech hovořil Pappe už ve své
závěti, ale stojí za zmínku, že odkaz synu Bernardovi, tzn. růžový prsten s dobrými kamínky (160 R), zlaté opakovačky (150 R) a stříbrné kapesní hodinky (20), představoval
330 R. Stříbrný kávový a jídelní servis byl ohodnocen na 342 R. V hotových penězích
zanechal Pappe st. 2 559 R 56 kr, přičemž většina byla v dobré minci (dukáty, císařské,
holandské aj. tolary), jen 500 R převzala vdova Magdalena v šajnech.56
Dlužno dodat, že odkazy čtyřem Pappeho sourozencům, švagrové Katharině
Frankové a manželce Magdaleně podléhaly dědické dani, jež činila 10 % z obdržené
částky. Sourozenci měli dostat po 1 000 R, takže se jim strhávalo 100 R daně, Katharině
Frankové 20 R a vdově Magdaleně 63 R 24 kr.57 Sourozenci sice byli cizími státními příslušníky, ale podle dohody s Pruskem činila vývozní daň také 10 % z vyváženého majetku.58

Odpor dcery Magdaleny proti rozdělení otcovy pozůstalosti
Univerzálními dědici byli syn Bernard a dcera Magdalena, a proto oba získali z čisté pozůstalosti kromě předešlých odkazů 18 172 R 31 kr. Jejich matka Magdalena
obdržela „výživné“ 8 000 R a věno 500 R.59 Problémem se staly předem stanovené

56

57

58
59

a Podorlicko 7, (1994), s. 72. Hana Hynková uvádí v článku podrobný a velmi přínosný přehled barviv.
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, jednotka: inventář pozůstalosti
ze 16. a 17. 5. 1814 v Místku, pozůstalostní vyjednání z 24. 9. 1816 v Hukvaldech.
Tamtéž, kart. č. 26, složka XII – Erbsteuer Liquidation, jednotka: zpráva z k. k. Mährischen Erbsteuer
Hofkomission (Brno, 3. 1. 1818).
Tamtéž, jednotka: přípis fiskálního úřadu (Brno, 10. 11. 1818).
Tamtéž, kart. č. 18, inv. č. 337, jednotka: pozůstalostní vyjednání z 24. 9. 1816 v Hukvaldech.
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odkazy. Kurátor dcery Magdaleny pozdvihl protest proti závěti Bernarda Pappeho
st. pro odkaz v hodnotě 12 000 R c. m. synu Bernardovi, na němž chtěla mít svůj
povinný díl také dcera. Vykonavatel závěti J. Gretschel logicky argumentoval, že se
jedná o „praelegat“, zatímco povinný díl je vypočítáván z čisté pozůstalosti. Bylo sice
nařízeno smírčí sezení na 27. září 1814, ale zřejmě neproběhlo a celá záležitost byla
projednána podle Gretschelova návrhu písemně.60
Na konci roku 1815 požádala Magdalena o prominutí dvou let, které jí scházely
do plnoletosti, aby mohla svobodně nakládat s majetkem. Poručník Johann Sinsler
se vyslovil za zplnoletnění, protože Magdalena projevovala neobvyklé schopnosti
dospělého člověka, což prý prokázala i sňatkem s Ferdinandem Koberem. Rodina
Koberů v Lipníku nad Bečvou požívala výborné pověsti. Dále Sinsler vyjádřil obdiv
nad morálním profilem své chráněnkyně: „[…] dass selbe nicht nur eine Person von
entschiedenen moralischen Lebenswandel und guten Aufführung sein, sondern mit
solchen auch ein so kluges Benehmen und Leitung ihrer Geschäfte verbinden, dass
sie hindurch sattsame Fähigkeiten an Tag legt mit ihren Vermögen, so wie jeder andere gute Haushalter und Selbstständiger grossjähriger Mensch frei schalten, und
gebahren zu können.“61
Vyřízení žádosti asi trvalo nějakou dobu, protože Magdalena byla nadále zastupována Sinslerem, ale na počátku roku 1817 už vystoupila jako plnoletá, a to hned
podáním stížnosti na vrchnostenský úřad na Hukvaldech pro chybné vyjednání pozůstalosti jejího otce. Magdalena byla pozvána jako plnoletá a právně odpovědná
osoba k podepsání pozůstalostního vyjednání, ale místo toho zaslala list se stížnostmi na toto vyjednání. Tři stížnosti se týkaly neuvedeného pronajímání polností
po dobu dvou let po smrti otce, přičemž o ziscích z tohoto pronájmu ve vyjednání
nebylo ani slovo (dohromady 614 R). V roce 1810 Bernard Pappe st. údajně koupil
200 sáhů měkkého dřeva „im Ondřejniker“, z čehož mu zůstalo po prodeji barvírny
v roce 1814 v lese ještě 78 sáhů, které 26. ledna 1814 prodal Friedrichu Patzerovi
na dobu šesti měsíců (156 R). Ani tento obnos se neobjevil ve vyjednání. Taky bylo
podle Magdaleny příliš mnoho počítáno za některé položky, např. za rakev (100 R),
povozné z Těšína (15 R), poplatek za ubytování (100 R), pohřební doprovod (6 R),
převoz pastora Šimka (25 R) a smuteční výdaje příbuzných (93 R). Všechny tyto položky zaplatila vdova z neinventarizované hotovosti, a proto neměly být zahrnuty do
pasiv. Dále měl být přeplacen Valentin Poštulka za dláždění, Jakub Schütterer za více
služeb, Friedrich Patzer měl mít ještě jednu pohledávku u Pappeho st., ale nikdo
z dědiců si tento dluh už nepamatoval. Bernardu Goldmayerovi prý nedlužil Pappe st.
60

61

Tamtéž, složka 116 – Verlassenschaftsakten, jednotka: oznámení J. Gretschela místeckému justičnímu úřadu z 21. 9. 1814.
Tamtéž, jednotka: žádost Magdaleny Koberové o prominutí let do plnoletosti z 28. 11. 1815.
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63 R. Goldmayer nechal u Pappeho osm suken k barvení na modro, ale „diese fielen
nach der Walke für sein Gusto zu licht aus.“62 Proto šel za Pappem, aby mu je obarvil tmavěji a chtěl mu za to zase zaplatit. Stalo se a místo placení si od něho Pappe
vzal několik loktů sukna na mantl. Proto mu nic nedlužil. Do pasiv byl zanesen dluh
Jakubu Kitarovi za výčep piva, ale matka Magdalena ho prý Kitarovi neprodala, a proto ho nebylo potřeba znovu vykupovat. V odkazech jakoby bylo odevzdáno služebné
Marianně Schipnerové 14 R, ale jí v závěti otec nic neodkázal, a přitom v pasivech už
jednou jejích 14 R zapsáno bylo.
Magdaleně se nelíbila rovněž částka, kterou vykázal těšínský pastor Šimko jako
výdaje za jejího bratra Bernarda. Údajně už své peníze dostal, 1. září 1812 k němu
přišel Magdalenin bratr jako student na kvartýr a stravu, což Šimkovi bylo otcem
placeno roční sumou 200 R. Bernard ml. v březnu 1814 v Těšíně onemocněl a tři
týdny marodil. Šimko se o něho dobře staral, a proto mu Pappe st. nechal celý obnos
za první půlrok 1814, přestože syna po nemoci převezl domů. Sám otec v dané době
onemocněl a v květnu zemřel: „[…] indem Er Ihm nach dieser Krankheit zu Hause
behielt, da Er selbst darauf erkrankte und im Monath May starb, und diese Schuljahr
mein Bruder Bernard nicht mehr nach Teschen gekommen.“63 Proto bylo Magdaleně
těžko uvěřit, že by výdaje měly činit 434 R 6 kr. Všeobecné výdaje za pozůstalostní
jednání v hodnotě 1 267 R 14 kr se Magdaleně zdály také příliš vysoké, v aktivech
scházely pronájmy za 770 R, např. Magdalena si vzala z polností tzv. Lublinského boudu, ale tyto akry byly pronajaty Bártovi a šlo z nich pachtovné. Magdalena měla podle vyjednání dostat zlatou tabatěrku (153 R) a stříbrnou tabatěrku (22 R 6 kr), které
jí ale matka nechtěla vydat atd. Pro všechny tyto nesrovnalosti prosila Magdalena
Koberová o právní pomoc.64
Magdalena se ukázala být správnou dcerou svého otce a zřejmě i správnou manželkou, protože jejím manželem byl krásnobarvíř Ferdinand Kober z Lipníku, jenž určitě věděl, co obnáší boj o prostředky. Její námitky byly samozřejmě povětšinou odmítnuty, např. Valentin Poštulka nebyl dlaždič, ale kolář v Koloredově, a jeho požadavek
už byl likvidován, podobně jako požadavek J. Schüterera, F. Patzera, B. Goldmayera aj.,
o dřevě v Ondřejníku nebylo nic známo a některé věci, např. vydání cenností, řešili
ještě poručník Sinsler a advokát Gretschel.65 Magdalena a Ferdinand Koberovi rozhodně nesložili zbraně, protože jejich cílem se brzy stalo získat Pappeho barvířskou
dílnu, jejímž majitelem byl už Friedrich Patzer.

62
63
64
65

Tamtéž, jednotka: stížnost Magdaleny Koberové na pozůstalostní vyjednání z 27. 1. 1817.
Tamtéž.
Tamtéž.
Tamtéž, jednotka: odpověď Magdaleně Koberové na stížnost z 5. 2. 1817.
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Spor Friedricha Patzera
Zakoupení Bernarda Pappeho na místeckém rynku mělo asi větší význam než jen začlenění mezi velkoměšťany. Pappe se zřejmě již nechtěl věnovat barvířskému řemeslu. Svědčí o tom prodej barvírny Friedrichu Patzerovi, který byl pro to správně popotahován frýdeckým justiciárem Antonem Phillipem. Patzer se sám v dopise vrchnostenskému úřadu přiznal, že 18. ledna 1814 uzavřel s Pappem st. kupní smlouvu
na krásnobarvířskou dílnu, přičemž ujednání kupu proběhlo zřejmě podstatně dříve,
jelikož Patzer psal o „starší kupní smlouvě“. Měl Pappemu za dílnu zaplatit 12 000 R
c. m., nebo 36 000 „conventionsmässige Zwanziger“ (stříbrných dvacetníků), z čehož
2 000 měl složit hned, což se stalo (ve dvacetnících), do konce ledna 1815 další 4 000
a po půl roce zbylých 6 000 R. Jenže po pár měsících Pappe zemřel a Patzer zpochybnil uzavřenou kupní smlouvu. Prý podle § 6 zákoníku z 1. listopadu 1786 nebylo lze
získat žádná práva, když při kupu byly opomenuty předepsané oslavy a když kup byl
nezákonný, protože podle § 9 finančního patentu z 20. února 1811 musely být od
15. března 1811 všechny obchodní kontrakty mezi rakouskými poddanými uzavírány
ve vídeňském čísle. Jelikož řečená kupní smlouva byla uzavřena v konvenční měně,
nemá platnost. Patzer navrhl prodej tohoto majetku, nebo jeho převzetí za cenu stanovenou ve vídeňském čísle. Navíc žádal o navrácení sumy 2 000 R ve dvacetnících.66
Zákoník z 1. listopadu 1786 nebyl ničím jiným než všeobecným občanským zákoníkem a § 6 dával Patzerovi za pravdu: „Wenn bey einer Handlung die vorgeschriebene wesentliche Feyerlichkeit unterlassen, oder wenn die gesetzwidrige Handlung im
Gesetze selbst ausdrücklich vernichtet wird; so entstehet keine Verbindlichkeit daraus,
und kann durch dieselbe kein Recht erworben werden.“67 Patentem z 20. února 1811
byla vyhlášena měnová reforma, při níž měly dosavadní rakouské bankocetle nahradit tzv. šajny (vídeňské číslo), jejichž hodnota byla pětkrát menší. „Šajny“ byly zaváděny od 15. března 1811 a od téhož data měly být všechny kontrakty poddaných Jeho
Veličenstva uzavírány ve vídeňském čísle.68
Justiciár Phillip jako kurátor Magdaleny Pappeové a poručník obou dětí Johann
Sinsler si byli vědomi těchto problémů. V dopise pro vrchnostenský úřad se vyjádřili, že není pochyb o právoplatném požadavku Friedricha Patzera.69 Daleko ostře66

67

68

69

Tamtéž, kart. č. 25, složka VI – sporná záležitost Friedricha Patzera proti pozůstalosti Bernarda
Pappeho, jednotka: dopis Friedricha Patzera vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech (Místek,
18. 1. 1815).
Joseph des Zweyten Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen im Justizfache. Zweite
Fortsetzung. Jahrgang von 1785 bis 1786, Wien 1817, s. 73.
Dritte Fortsetzung der Gesetze und Verfassungen im Justiz‑Fache unter Seiner jetzt Regierenden
Majestät Kaiser Franz. Von dem Jahre 1804 bis 1811, s. l., s. d., s. 257.
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 25, inv. č. 337, složka VI – sporná záležitost Friedricha Patzera proti pozůstalosti Bernarda Pappeho, jednotka: dopis kurátora Phillipa
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ji se o Patzerově jednání vyjádřil advokát Gretschel: „Das Benehmen des H.[errn]
Friedrich Patzer gegen die minderjährigen Erben des Bernard Pape ist höchst unredlich, so sehr sich auch derselbe hinter das Gesätz zu versteken sucht, und mit der
Außerung, welche der H.[err] Curator Phillipp, und Vormund Sinsler über seine dießfällige Anzeige erstattet haben, ist der unterzeichnete keinerdings einverstanden
[…].“70 Advokát si rozhodně nebral servítky a, jak se dnes s oblibou říká, pojmenoval
věci pravými jmény, tzn. oba účastníci prodeje znali dobře předpis finančního patentu, ale chtěli se vyhnout škodám, které by mohly postihnout oba v případě uzavření
dohody v rychle klesající měně vídeňského čísla, a proto obešli předpis a uzavřeli dohodu na konvenční měnu: „Eine solche Abweichung von der Vorschrift des FinanzPatentes ist weder neu, noch selten, denn sie geschi[e]ht seit der Publikation dieses
Gesätzes zwischen Kauf und Handelsleuthen alle Tage viele 1000mahl, sie geschi[e]
ht öffentlich unter den Augen der Regierung, die Regierung duldet sie, und muß sie
dulden, weil dadurch, daß beide Theile einen sogeartetten Vertrag einander zuhalten
und erfüllen […].“71 Patzer složil 2 000 R ve dvacetnících a zbylých 10 000 mělo být
podle Gretschela převedeno formou půjčky, jež podle finančního patentu mohla být
smluvně upravena v konvenční měně. Ve svém jednání se Patzer přepočítal, když
si chtěl pomoci finančním patentem, protože zde nastupují jiné alternativy. Buď si
Patzer barvírnu podrží a zaplatí celou sumu v konvenční měně, „widrigens er durch
Gerichtszwang dazu verhalten werden würde. Oder aber er will solche durchaus
zurückgeben.“72 Jinak si dědici mohou vzít barvírnu zpět a 2 000 R jim zůstane jako
odstupné (litkup). Bude-li Patzer chtít podnik vrátit, musí ho do 14 dnů vyklidit a na
rozhodnutí dostal lhůtu osmi dnů.73 Patzer se ohradil, že označení „nepoctivé“ (unredlich) bylo unáhlené, popřel znalost finančního patentu a popřel i snahu vyhnout se
nebezpečí klesající hodnoty mince. Trval na vrácení 2 000 R bez odstoupení barvírny.74
Během právní schůzky v Místku 11. dubna 1815 bylo ujednáno, že by měl Patzer
odstoupit barvírnu sirotkům, ale měl možnost se s nimi o majetek soudit.75 O šest
dní později se Patzer odvolal k apelačnímu soudu v Brně. Prostřednictvím svého
advokáta JUDr. Skládala podal k apelačnímu soudu stížnost na vrchnostenský výnos
z 12. dubna 1815 o vyhlášení prodeje barvírny. Soud zrušil prodejní vyhlášku, protože barvírnu stále držel Patzer.76 Gretschel se s Patzerem nadále hádal, podal na
70
71
72
73
74
75
76

a poručníka Sinslera vrchnostenskému úřadu (Frýdek, 14. 2. 1815).
Tamtéž, jednotka: dopis advokáta Gretschela vrchnostenskému úřadu (Opava, 22. 2. 1815).
Tamtéž.
Tamtéž.
Tamtéž.
Tamtéž, jednotka: Patzerův dopis vrchnostenskému úřadu (Místek, 12. 3. 1815).
Tamtéž, jednotka: protokol ze zasedání (Místek, 11. 4. 1815).
Tamtéž, jednotka: zpráva a rozhodnutí apelačního soudu (Brno, 17. 5. 1815).
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něho dokonce žalobu a nakonec zvítězil, protože v říjnu Patzer žádal o ponechání
barvírny ještě 14 dní po jejím prodeji.77 Gretschel měl na Patzera takovou „pifku“, že
mu nechtěl vůbec vyhovět. Jelikož se Patzer odvolal k apelačnímu soudu, nechtěl mu
ponechat dílnu ani o den déle: „so würde man ihm die Benützung der Schönfärberei
im Mistek doch keinen Tag länger belassen, und noch viel weniger deshalb mit ihm einen Zinsvertrag eingehen […].“78 Apelační soud potvrdil na počátku roku 1816 výnos
justičního úřadu vrchnostenské kanceláře a soudní výlohy nechal zapravit Patzerovi
(činily jen 11 R 38 kr).79 Při předávání barvírny bylo zjištěno, že všechny věci zůstaly
v dobrém stavu a jako kompenzace bylo ujednáno odškodné pro Patzera v hodnotě
583 R 30 kr, protože se ukázalo, že řadu věcí zlepšil a opravil.80
Dům č. 260, barvírna, se dražil 11. června 1816 za přítomnosti justiciára Viktora
Josefa Lichtblaua, představeného města Místku Stanislava Bárty, druhého představeného Inocence Skřídla, městského notáře Antonína Chlebovského, advokáta
Gretschela, justiciára Phillipa a barvíře Ferdinanda Kobera jako zástupce manželky.
V podmínkách prodeje byla mj. nedělitelnost majetku, nejnižší prodejní cena 7 227 R
ve dvacetnících c. m. (podle výnosu z roku 1816 možnost prodeje v konvenční měně),
okamžité zaplacení většiny částky apod. Přihlásili se pouze tři zájemci: Ignác Schindler,
krásnobarvíř z Nového Jičína, Friedrich Patzer a Mariana Baslerová, avšak žádná nabídka nebyla vznesena. Všichni přítomní zástupci dědiců se rozhodli vydat prohlášení,
že za těchto okolností by nebylo vhodné barvírnu prodávat. Usnesli se, že nezbývá nic
jiného, než čas od času pronajímat tuto dílnu do dospělosti sirotka Bernarda, který se
měl vyučit tomuto řemeslu, a zajistit si tak vlastní existenci: „[…] von Fortsetzung der
Studien aber gar keine Rede wäre […].“81

Propachtování Pappeho barvírny
Prvním zájemcem o propachtování barvírny byl Ferdinand Kober, který působil jako
krásnobarvíř v Lipníku nad Bečvou a Pappeho dílnu chtěl získat ve prospěch své manželky. Zavázal se platit 600 R nájemného ročně, vdově Magdaleně vyhradit pokoj
v prvním patře, půdu a dřevo k potřebě, starat se o realitu a provádět menší opravy
(do 5 R), zatímco větší by měly jít na konto dědiců. Podle Gretschela byla nabídka
600 R ročně příliš nízká, protože však podnik stál už dva měsíce bez užitku, bylo lepší
nízké nájemné než nic. A pro potřeby soukeníků bylo nezbytné rozjet tento podnik znovu, třeba v nízkém profilu, takže souhlasil s pronájmem, ale jen na jeden rok
77
78
79
80
81

Tamtéž, jednotka: Patzerova žádost k vrchnostenskému úřadu z 12. 10. 1815.
Tamtéž, jednotka: dopis advokáta Gretschela vrchnostenskému úřadu (Opava, 21. 10. 1815).
Tamtéž, jednotka: zpráva justičního úřadu z 15. 2. 1816).
Tamtéž, jednotka: protokol z předávání barvírny z 26. 3. 1816.
Tamtéž, jednotka: licitační protokol domu č. 260 z 11. 6. 1816.
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a mezitím by se hledal další zájemce. Vždyť ani Kober by přece nechtěl obírat dědičku
o peníze nízkým nájemným. Johann Sinsler byl z Koberovy nabídky rozpačitý. Prý za
ním byli Kober a Schindler z Nového Jičína osm dní předtím a oba byli ochotni dát
800 R nájemného. Proto Sinsler Koberovu nabídku nechápal a nemohl na ni přistoupit.82 Kober si na Sinslera následně stěžoval a žádal satisfakci, protože byl ochoten zaplatit 800 R nájmu až druhým rokem.83 Nedlouho poté, 17. září 1816, byla s Koberem
uzavřena nájemní smlouva, podle níž Kober získal pacht na tři roky od 1. října 1816
do konce září 1819 za 700 R ročního nájmu. Podmínky oprav a vdovského výminku
byly ponechány podle Koberova návrhu.84
Na konci listopadu 1817 Sinsler upozornil, že Kober dílnu opustil. Odešel prý do
Nového Jičína, kde si koupil jinou barvírnu. Z místecké dílny přitom zmizely (byly zcizeny) různé měděné plechy.85 Je zvláštní, že tři dny po tomto Sinslerově oznámení,
29. listopadu 1817, zemřela vdova Magdalena Pappeová ve věku 49 let na zápal plic.86
Svou poslední vůli vyslovila už 13. listopadu 1817 a delší čas byla opatrována několika
ošetřovatelkami, takže zápal plic mohl být jen důsledkem dlouhodobého pobytu na
lůžku. Vystřídala se u ní řada lékařů (Dr. Lyro z Těšína, frýdečtí lékaři Karl Alt a Valentin
Měrka), dokonce vrchní lékař pluku hraběte Václava Colloreda Carl Kissling, porodní
bába Viktorie Tyčová jí několikrát aplikovala klystýr, dostala množství medikamentů
z frýdecké Billimkovy lékárny, Kateřina Pohlová obdržela za její opatrování v nemoci
60 R, podobně Kateřina Patlochová 14 R, Barbora Nosková 28 R a Hedvika Urbánková
6 R. Z toho lze vyvodit, že vdova marodila delší dobu a rozhodně se o ni nestarala její
dcera s manželem. Barvírna zůstala po její smrti zcela opuštěna a museli jí být určeni
dva hlídači. Při publikaci testamentu byl přítomen syn Bernard, ale dcera Magdalena
se nechala zastoupit svou tchýní Antonií Koberovou.
Z Magdaleniny pozůstalosti stojí za zmínku zanechané cennosti, tzn. osm šňůr
dobrých perel (40 R), 10 šňůr granátů (20 R), dva páry zlatých náušnic (63 R), dva stříbrné prsteny s nápisem B. P. et M. F. (43 R), stříbrné lžíce, lžičky a naběračky (261 R
54 kr), stříbrná dóza (31 R), dvě stříbrné slánky (25 R), stříbrné pobití na fajfce (2 R
42 kr), stříbrné kapesní hodinky (25 R), zanechaná hotovost v šajnech 100 R a hlavně
v konvenční měně 16 kusů korunních tolarů za 2 R 12 kr (celkem 35 R 12 kr), dva francouzské liliové tolary o téže hodnotě (4 R 24 kr), dva obyčejné tolary za 2 R (4 R), dva
milánské tolary za 1 R 46 kr (3 R 32 kr), jeden milánský s ouškem (1 R 46 kr), jeden
82

83
84

85
86

Tamtéž, kart. č. 26, složka XIV – Verpachtung der Bernard Papeschen Schönfärberei in Mistek,
jednotka: žádost Ferdinanda Kobera o propachtování barvírny z 24. 8. 1816.
Tamtéž, jednotka: stížnost Ferdinanda Kobera na poručníka Sinslera ze 4. 9. 1816.
Tamtéž, jednotka: nájemní smlouva mezi poručnictvím Bernarda Pappeho ml. a Ferdinandem Koberem ze 17. 9. 1816.
Tamtéž, jednotka: zprávy poručníka Sinslera z 26. 11. 1817.
ZAO, f. Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Místek, inv. č. 1591, sign. M‑I-17.
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nizozemský tolar (2 R 12 kr), jeden ruský rubl (1 R 45 kr), 1 braunschweigský Guldiner
(1 R), pět korunních guldenů za 1 R 6 kr (5 R 30 kr), jeden obyčejný (1 R), 1 milánský
gulden (1 R 16 kr), 12 korunních půlguldenů za 33 kr (6 R 36 kr), tři dvacetníky (1 R),
jeden milánský půlgulden (53 kr), jeden pruský za čtyři groše (12 kr), dva za 7 ⅓ kr
(15 kr) a dva císařské groše (6 kr). Kromě toho ještě Magdalena držela v hotovosti
peníze pro syna Bernarda, mj. jeden souvrendor (13 R 20 kr), císařské a holandské
dukáty, liliové tolary, napoleonský tolar, saské guldeny apod. Inventář byl jediným
aktivem v Magdalenině pozůstalosti, ale dosáhl 4 734 R 57 kr. Větší část dědictví obdrželi potomci Bernard a Magdalena (oba po 449 R 20 kr), dále sourozenci Anton,
Antonia a Katharina Frankovi (každý 299 R 33 kr) a odkaz 20 R také jakýsi příbuzný
(?) Felix Lewin, poštovní expeditor, o němž však nic bližšího poznamenáno nebylo.87
Barvířská dílna zůstala devět měsíců mimo provoz, a proto Sinsler navrhl vést
proti Koberovi soudní spor. Barvírnu bylo možno jako spornou propachtovat někomu
jinému.88 Bezprizorní dílnu nechali hlídat, přesto došlo k jejímu vykradení v noci ze
4. na 5. listopadu 1818. Vyloupení nahlásil hlídač určený k této dílně, Valentin Jarosch,
pláteník z Koloredova. Byl údajně churavý, a když se šel ráno podívat na dílnu, byla
vykradená. Místecký magistrát začal pátrat ve městě i sousedící kolonii Koloredově
a požádal o pomoc také magistráty Příbora, Nového Jičína, Fulneku, Bílovce, Opavy,
Těšína, Skočova, Bílska, Brušperka, Moravské Ostravy, Hlučína, Ratiboře (Racibórz),
Gliwic, Vladislavi (Wodzisław Śląski) a Pštiny (Pszczyna). Ke vloupání došlo ze strany tzv. Waschbachu (prádelní potok, ale jinde zmíněna mlýnská strouha) vypáčením
mříže ve sklepě. Ze sklepa se lupič dostal do varny, z níž byla většina ukradených
věcí. Zřejmě se lupič snažil ukrást i měděný hrnec, ale asi byl vyrušen a nepodařilo
se mu to. Z množství ukradených věcí se nedalo předpokládat, že by čin provedlo
více osob.89
Teprve v roce 1819 se podařilo barvírnu znovu pronajmout. Našel se zájemce,
Johann Traugott Mayer z města na hranici Haliče a Slezska – Bialé (Biała, dnes Polsko),
a tak byly vypracovány nové podmínky pachtu: délka nájmu 3–6 let, sankce v případě
neplacení nájemného, opravy do 10 R placeny nájemcem, nad 10 R poručenstvím.90
Johann Sinsler a Anton Phillip přistoupili k novému pronájmu s potěšením, protože
dílna po dlouhou dobu nepracovala, „in publico“ byla pomalu zapomenuta a trochu
zanedbaná. Očekávali, že nájemce zabezpečí části poničené loupeží a nedostatkem
péče.91 Pachtovní smlouva byla uzavřena 10. srpna 1819. Mayer v ní byl označen jako
87
88

89
90
91

SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 21, inv. č. 337.
Tamtéž, kart. č. 26, složka XIV – Verpachtung der Bernard Papeschen Schönfärberei in Mistek,
jednotka: návrh poručníka Sinslera ve věci barvírny z 20. 8. 1818.
Tamtéž, jednotka: protokol z vyšetřování krádeže v barvírně ze 7. 11. 1818.
Tamtéž, jednotka: protokol s podmínkami propachtování barvírny z 16. 2. 1819.
Tamtéž, jednotka: dobrozdání Johanna Sinslera a Antona Phillipa z 16. 5. 1819.
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„Kunst Waid“ (vlastně umělecký boryt) a krásnobarvíř z Bílska, což nebylo s původní
Bialou příliš v rozporu, protože obě města dělila jen zemská hranice mezi Slezskem
a Haličí, tzn. řeka Białka. Je možné, že Mayer působil v obou těchto městech. Nájem
byl stanoven na tři roky, přičemž první rok měl Mayer zaplatit 300 R, druhý 400 R
a třetí 500 R.92
Zdá se, že pro provozování krásnobarvířského řemesla v Místku nebylo období
po napoleonských válkách příznivé. Ani Mayer nevydržel dlouho a 20. května 1820
oznámil, že do čtvrt roku vypovídá nájem. Údajně by další najímání podniku znamenalo nevyhnutelný úpadek.93 Obě nejdůležitější frýdecko‑místecká výrobní odvětví,
plátenictví a soukenictví, se potýkala s úpadkem poptávky. Plátenictví zažilo úpadek
již v 90. letech 18. století a tento jev přešel v silnou krizi po zavedení kontinentální
blokády v roce 1805. Soukenictví sice na krátký čas prosperovalo díky dodávkám pro
armádu, ale po roce 1815 bylo zasaženo odbytovou krizí.94 Období přelomu 18. a 19.
století bylo charakteristické nestabilitou ekonomiky. Proto bylo pro faktory typické
rychlé zbohatnutí i rychlé zchudnutí.95 Dokonce měnová reforma z roku 1811 měla
údajně na textilní výrobu menší vliv než krize a deprese po roce 1817, kdy byl trh
zaplaven anglickým suknem.96 Navíc v první polovině 19. století výrazně přibylo daní,
např. výdělková daň pro živnostníky a továrny (1812) nebo domovní daň (1820).97
Určité východisko z nepříznivé tržní situace znamenal přechod k výrobě bavlněných tkanin, jenž nebyl po technické stránce obtížný. Technika práce se podobala
tkaní pláten a ani úpravny nepotřebovaly výraznější reorientaci. Avšak na Frýdecku
‑Místecku začalo tradiční plátenictví ustupovat módní bavlnářské výrobě až někdy na
přelomu 20. a 30. let 19. století.98 Mayer nemohl tušit, že k něčemu podobnému dojde a frýdecko‑místecká textilní výroba se zase pozvedne. Navíc krásnobarvíři barvili
hlavně sukna a vlněné tkaniny, zatímco plátno spíše černobarvíři.99
Předání barvírny proběhlo 2. srpna 1820 v 9 hodin ráno.100 Tou dobou se stále
ještě vedl soudní spor s Ferdinandem Koberem, započatý v roce 1818. Kurátor Anton
Tamtéž, jednotka: Pachtvertrag z 10. 8. 1819.
Tamtéž, jednotka: výpověď J. T. Mayera z 20. 5. 1820.
94
J. Machačová – J. Matějček, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781–1914, Opava 2002,
s. 375–376.
95
Tamtéž, s. 255.
96
Titíž, Nástin vývoje textilní výroby, I. díl, Opava 1991, s. 57, 160.
97
Tamtéž, s. 65.
98
M. Myška, Opožděná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do
začátku tovární výroby, s. 27–31.
99
Fr. Mainuš, Plátenictví, s. 159.
100
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 26, inv. č. 337, složka XIV – Verpachtung der
Bernard Papeschen Schönfärberei in Mistek, jednotka: protokol o ukončení nájmu J. T. Mayera
z 18. 7. 1820.
92
93
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Phillip vyčíslil odškodnění za neprovozovanou dílnu na 1 929 R 9 kr, ale Kober navrhl,
že by do šesti měsíců zaplatil 1 400 R a pan kurátor by od žaloby položené u novojičínského magistrátu upustil. Phillip a Sinsler se shodli, že by bylo nejlepší přistoupit na
Koberův návrh, protože spor se táhl už dlouho a mohl by se klidně táhnout ještě dva
roky, což by znamenalo další výdaje a nejistý výsledek, a proto oběť 529 R 9 kr stála
za to. Navíc se na dílně udělalo spoustu práce zednické, tesařské a vůbec oprav.101
Evidentně ani Kober se už do dalšího dobrodružství s místeckou krásnobarvírnou
pouštět nechtěl, raději obětoval značnou sumu. V Novém Jičíně měl jistě lepší odbyt.
Místecká dílna musela počkat na dědice Bernarda, který se skutečně učil na krásnobarvíře, ale v dané době podnikal teprve své tovaryšské cesty.
Podobně jako barvírna měly po dobu nezletilosti dědice vydělávat také pozemky
k ní patřící. Tzv. Gilarova polnost byla propachtována z poloviny místeckému mydláři
Valentinu Bezručovi za roční nájem 43 R na šest let a druhou polovinu si ponechala
do své smrti vdova Magdalena. Bezruč platil nájemné nejdříve přes Magdalenu a po
jejím skonu přímo představenskému úřadu. Magdalenina polovina byla posléze propachtována Valentinu Blatanovi a pozemek v tzv. Steinplatzu Tomáši Uhlářovi.102

Smutný osud Bernarda Pappeho mladšího
„Es erschien Fr.[au] Magdalena Kober und ihr Ehemann Ferdinand Kober aus Neutitschein, und zeigten an, daß der Pupille Bernard nach Bernard Pappe aus Mistek am
24ten April d. J. [1822] verstorben sei […].“103 Zemřel v Novém Jičíně v domě č. 480
ve věku 20 let a pohřben byl v Těšíně protestantským pastorem, protože byl po otci
evangelíkem. Svou poslední vůli vyslovil 13. dubna 1822 a leccos o něm prozradila.
Například odkázal jisté paní Peltie, kavárnici v Opavě, 1 000 R, brněnskému krásnobarvíři Franzi Kupcovi 500 R, jeho matce 20 dukátů, novojičínskému řezníkovi Josefu Koberovi 300 R, jakési madam Weß 400 R a švagru Ferdinandovi 4 500 R. Samozřejmě obdaroval dobročinné instituce: normální školu (10 R), fond invalidů (10 R),
novojičínský chudinský institut (10 R), fond hlavních škol (50 R), nemocnici (50 R),
novojičínský chudobinec (50 R) a špitálníky (20 R). Některé odkazy byly ze zákona
povinné, ale třeba na fond hlavních škol obyčejní lidé peníze nedávali. Bernardovou
dědičkou byla ustanovena sestra Magdalena Koberová, která byla tím pádem univerzální dědičkou po otci, protože po smrti bratra už neexistoval žádný jiný přímý
potomek Bernarda Pappeho st.104
Tamtéž, jednotka: protokol v soudním jednání s Ferdinandem Koberem z 9. 1. 1821.
Tamtéž, kart. č. 25, složka IV – Místecký představenský úřad předává částku za pacht pozemků
patřících sirotkům Bernharda Pappeho.
103
Tamtéž, složka I (bez názvu), jednotka: protokol o úmrtí Bernarda Pappeho z 21. 5. 1822.
104
Tamtéž.
101
102
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Otec měl patrně se svým synem vyšší záměry, než aby pouze převzal jeho živnost.
Dal ho na studium do Těšína, kde přebýval u evangelického pastora Šimka. Už na jaře,
kdy Pappe st. zemřel, byl syn doma pro nemoc. Nebylo to asi poprvé a rozhodně
ne naposled. Od 14. do 29. listopadu 1816 ho léčil v Těšíně u pastora Šimka lékař
Funk na zánět krku.105 Bernard určitě studoval po smrti otce dál a byl v podstatě vychováván v rodině evangelického pastora, který za něho platil veškeré výdaje, a pak
je chtěl proplatit. Dochovaly se výčty výdajů od počátku června do konce listopadu 1814 (viz obr. 2 a 3) a další z 8. června 1815. Některé položky nebyly přesně
specifikovány, přesto lze poznat učební pomůcky, např. kniha k přírodní vědě, inkoust,
peníze na školu, papír, krasopisy, tužka (olůvko), odměna za tři měsíce soukromého
vyučování a noty do klavírní školy. Celkem třikrát Šimko vykazoval za období od června do listopadu 1814 položku „in die Komedie“. Dvakrát stál lístek 12 kr, jednou 15 kr.
V nákladech se objevila také tabule skla, protože Šimko musel nechat jedno okno na
Bernardovy útraty zasklít. Proč asi? Dalším zajímavým výdajem byl „šuvix“, neboli
krém na boty, který Šimko vykázal dvakrát v ceně 48 kr. Nebyla to zřejmě náhoda.
Bernard si jako mladý švihák doby biedermeieru potrpěl na pěkné boty, o čemž bude
ještě řeč. V soupisu z 8. června 1815 rovněž nechyběly učební pomůcky, několikrát
Bernard dostal peníze na mapy, na své si několikrát přišel vazač knih, také jakýsi instruktor Turoň za soukromé učební hodiny ve čtyřech měsících počínaje lednem, za
papír, pera, tužky, za dvě knihy němčiny apod. Opět se zasklívalo jedno okno, opět se
chodilo na komedii a do divadla, opět se kupoval „šuvix“ a tentokrát Bernard dostal
i pár nových holínek. Navíc Šimko zaplatil čištění šat, krejčímu za svrchník a příslušenství, rovněž za svrchní šat pro Bernardovu sestru (zde označována Lendl), sestře
Magdaleně za barvení plátna apod. Nějaký ranhojič, nebo alespoň lékárník, si opět
přišel na své, ale tentokrát jen za léčbu kuřího oka. I tak se jednalo o nejvyšší položku
v celém účtu – 10 R. Pak už Šimko nedokládal přesné výpisy, pouze kvitance za určité
období, a to do konce května 1817.106

105
106

Tamtéž, kart. č. 18, složka 116 – Verlassenschaftsakten, jednotka: likvidace pohledávky lékaře Funka.
Tamtéž, složka – kvitance.
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Obr. 2 a 3: Výkaz výdajů Bernarda Pappeho ml. sepsaný pastorem Samuelem Šimkem
(1814)

Zdroj: SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 18, inv. č. 337, složka –
kvitance.
Není jasné, zda poté již Bernard v Těšíně nestudoval, ale v průběhu roku 1817
opustil místeckou barvírnu Ferdinand Kober se svou rodinou a na konci roku umřela
Bernardova matka. Poručník Sinsler a kurátor Phillip v následných potížích se sháněním dobrého nájemce barvírny dospěli k plánu nechat vyučit Bernarda krásnobarvířem. Mistra mu našli, kde jinde než v tehdy nejvýznamnějším centru textilnictví
na severní Moravě, v Novém Jičíně. Podle námezdní smlouvy uzavřené mezi novojičínským krásnobarvířem Karlem Pfundhellerem seniorem a poručníkem Johannem
Sinslerem byla dohodnuta doba učení na tři roky, přičemž Pfundheller měl za to
dostat 2 000 R, totiž 1 000 při nástupu učně a 1 000 po ukončení učení.107 Bernard
107

Tamtéž, kart. č. 25, složka V – Ferdinand Kober ve věci vyplacení pohledávky za vyučení
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ovšem u Pfundhellera vydržel jen rok a půl. Na konci dubna 1819 zaslal Pfundheller
Sinslerovi dopis, že svou barvírnu rozjel v Novém Jičíně Bernardův švagr Ferdinand
Kober a Bernard k němu chodil od té doby denně. Proto dal výstup a Pfundheller
o něm prohlásil, že je zcela samostatným vyučeným barvířem: „Wenn er mein Bruder
oder mein Sohn wäre, so gäbe ich ihn in keine Färberei mehr als Lehrling, sondern
als Practicant. Als solcher kann er in jeder Färberei auftreten.“108 Pfundheller měl
tedy o Bernardových řemeslných schopnostech dobré mínění, ale je otázkou, zda jen
nechtěl získat celou odměnu. O téměř rok a půl později, v září 1820, se asi už jeho
syn zřekl poloviny odměny (tzn. 1 000 R), jen požadoval proplatit výdaje za sirotka.109
Bernard dostal povolení k učení u švagra Kobera asi až po Pfundhellerově smrti.
Kober totiž napsal ve své žádosti o vyplacení výživného, že Karl Pfundheller senior
zemřel před dokončením Bernardova učení a jeho vlastní syn byl na tom podobně
jako Bernard, tedy ještě neměl mistrovské oprávnění. Bernard proto požádal s vědomím svého poručníka o možnost přejít ke Koberovi s tím, že Kober by obdržel
druhých 1 000 R odměny: „Mit dieser Zusicherung nahm ich [F. K.] also den Pupill
Bernard Pape in die Lehre, und habe auch Selber doch Ausweiß das beim löbl.[ichen]
Oberamte erliegenden Lehrbriefs durch folgende Ein und Einhalb Jahr nicht nur
gehörig ganz ausgelernt, sondern in den Zeit so viele Färbereikentniße beigebracht,
daß ich mich, ohne mir zu schmeicheln, und wie es stadtkundig ist, rühmen darf, daß
er selbe in einer anderen Färberei sich nicht eigen gemacht hätte […].“110
V Koberově dílně se Bernard učil do jara 1820, kdy požádal o výměr cestovného:
„Nach beiliegenden Zeugniße lit. A weise ich aus, daß ich meine Lehrzeit förmlich
überstanden und fähig bin zur Vervollkommung meiner Färberei und Weltkentniße
den Welt zu besehen […].“111 Poručník Sinsler považoval za správné udělit Bernardovi povolení k vandru a dát mu alespoň 200 R na rok: „[…] weil 1tens die Schönfärbereikunst nur durch längere Praxis in anderen Provinzen gründlich und mit Vorzug erlernet worden kann […].“112 Poté Bernardova stopa v pozůstalostních spisech
mizí, jen ve výdajích místecké barvírny, sestavených už po smrti Pappeho ml., uvedl
Johann Sinsler částku 200 R jako Bernardovo cestovné a položku „in Wien ausgezahlt“
a výživu Bernarda Pappeho.
Tamtéž, kart. č. 26, složka VIII – Karl Pfundheller ve věci zaplacení za vyučení a výchovu Bernarda
Pappeho, jednotka: dopis Karla Pfundhellera Johannu Sinslerovi z 28. 4. 1819.
109
Tamtéž, jednotka: dopis Karla Pfundhellera vrchnostenskému úřadu na Hukvaldy (Nový Jičín,
6. 9. 1820).
110
Tamtéž, kart. č. 25, složka V – Ferdinand Kober ve věci vyplacení pohledávky za vyučení a výživu
Bernarda Pappeho.
111
Tamtéž, kart. č. 26, složka IX – Bernard Pappe žádá o ustanovení ročního cestovného na dobu jeho
vandrování, jednotka: žádost o výměr cestovného z 26. 5. 1820.
112
Tamtéž, jednotka: dopis Johanna Sinslera vrchnostenskému úřadu na Hukvaldy (Frýdek, 1. 6. 1820).
108
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(100 R).113 Možná jistým vysvětlením Bernardových vandrovních cest mohou být jeho
odkazy v závěti. Za prvé byl zapsán brněnský krásnobarvíř Franz Kupec a jeho matka
Josefa. Franz byl v likvidaci Bernardovy pozůstalosti uveden jako rozený v Brně, ale
nyní neznámo kde se nacházející.114 Josefa později zaslala vlastní žádost o vyplacení
odkazu z Bernardovy závěti a uvedla, že pochází z Josefova (historická čtvrť v Brně).115
Posléze se s požadavky obracel několikrát také Franz116 a v polovině roku 1824 už
musel svou žádost urgovat, protože údajně potřeboval peníze pro svůj podnik a pro
obživu matky a sestry.117 Víc se o rodině Kupců v pozůstalostní agendě nedochovalo, ale bylo by přinejmenším možné, že Bernard na vandrovní cestě do Vídně (či
z Vídně) určitý čas strávil v Brně, které se v dané době rodilo v moderní průmyslové
soukenické středisko, jemuž v 19. století konkuroval v českých zemích snad jen Liberec. Krátce před dobou, kdy se tam mohl Bernard objevit, spustili bratři Delhaesové
v Brně výrobu spřádacích strojů na vlnu (1814), z Liberce se sem přesunul další strojírenský odborník Johannes Reiff a ve Šlapanicích u Brna zprovoznil Heinrich Luz první
strojírnu z mechanické dílny při strojní přádelně vlny Jakoba F. Schölla. Parní stroj
se poprvé uplatnil rovněž v Brně, v soukenické továrně Christiana Wünsche, v roce
1814.118 Jihlava už patrně tak zajímavým střediskem nebyla, protože tamní soukenické společenství bylo příliš svázáno tradiční cechovní organizací, např. jen málo
tovaryšů opouštělo při svém vandru Moravu, takže nepřinášeli zpět nové výrobní
postupy a progresivní trendy.119
Druhým zajímavým odkazem byly peníze pro Frau Peltie, kavárnici v Opavě. Kromě ní se v likvidaci pozůstalosti objevil Johann Peltie z Opavy, jemuž měl Ferdinand
Kober zaplatit kauci 500 R.120 Bohužel se nic podrobnějšího nedochovalo, ale opět
by se nešlo divit, kdyby Bernard využil příbuznosti s rodinou Franků v Opavě a nezavítal by do města, které patřilo mezi nejvýznamnější soukenická centra ve Slezsku
a v němž se vyučil jeho otec. Ostatně o dědictví po Bernardovi se hlásil i Anton Frank,
Tamtéž, složka XIV – Verpachtung der Bernard Papeschen Schönfärberei in Mistek, jednotka: protokol o výdajích na barvírnu sestavený J. Sinslerem (8. 8. 1822).
114
Tamtéž, kart. č. 25, složka I – bez názvu, jednotka: protokol z likvidace pozůstalosti Bernarda
Pappeho (9. 8. 1822).
115
Tamtéž, jednotka: žádost Josephy Kupetz z 12. 1. 1823.
116
Tamtéž, jednotky: žádosti Franze Kupetze ze 7. 10. 1823 a 6. 1. 1824.
117
Tamtéž, jednotka: urgence Franze Kupetze z 24. 6. 1824.
118
J. Janák, Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918, Brno 1999, Vlastivěda moravská. Země a lid.
Nová řada sv. 7, s. 28, 92, 161.
119
L. Fasora, Soukeník. Příklad Jakoba Müllera, bratrů Zebových a dalších, in: J. Malíř a kol., Člověk na
Moravě ve druhé polovině 18. století, Brno 2008, s. 181.
120
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 25, inv. č. 337, složka I – bez názvu, jednotka:
protokol z likvidace pozůstalosti Bernarda Pappeho (9. 8. 1822).
113
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punčochář v Opavě, a velmi se divil, že mu Bernard v závěti nic neodkázal.121 Nikde
nebyla zmínka o Bílsku, v němž v roce 1777 vznikla už třetí krásnobarvírna, kterou
při tamním soukenickém cechu zřídil pruský barvíř Johann Gottlieb Fritsche. Další barvírnu zprovoznil v roce 1799 přistěhovalec ze švédského Norrköpingu Erich
Sääf.122 Další Bernardovou zastávkou mohl být Těšín, kde měl známé a měl u koho
bydlet. Pastor Samuel Šimko uplatňoval podle seznamu Johanna Sinslera z roku 1822
tzv. Hostgeld za půl roku pobytu sirotka Bernarda (200 R), dále požadoval peníze za
všelijaké jeho potřeby (157 R) a za různé výdaje (51 R 42 kr).123 Je však možné, že toto
byly starší požadavky.
Už za studií vyjadřoval Bernard značnou zálibu v odívání a hlavně botách. Peníze na krejčího, šaty a obuv nevydával jen pastor Šimko, ale i Bernardova matka,
která v roce 1815 žádala vykonavatele pozůstalosti po jejím muži o vydání 300 R,
protože do Místku přišli Rusové a ona jim musela poskytnout zásobování, byla tudíž nucena v zimě kupovat potraviny a navíc koupit synovi na zimu oblečení. Tehdy
si musela vypůjčit u dobrých lidí.124 Jakmile Bernardova matka zemřela a on se
dostal takříkajíc na volnou nohu do Nového Jičína, choval se jak utržený z řetězu.
Karl Pfundheller požadoval proplacení jeho výdajů a výloh za: sedm párů holínek,
z nichž nejlevnější stály 11 R a nejdražší 20 R, osmkrát podrážení, podšití a flikování holínek, stříhání vlasů, dvě pikové vesty, dvě obyčejné vesty, klobouk, čepici,
krejčímu za šití šedého fraku s kalhotami a vestou, za obrácení kabátu a ušití nových angínových nohavic, šití límce, kabátu, dvou párů nohavic a vesty, zeleného
kabátu, vesty a přešití něčeho na fraku, za angín125 na nohavice, knoflíky k fraku,
půl loktu perkalu (husté bavlněné plátno), šest loktů sukna na kabát a dva páry
nohavic (54 R) a za klobouk kastor (20 R). Navíc se ve výlohách objevila položka „für
Belustigung auf einen Ball“. Toto vše Bernard podepsal 2. března 1819, a pak mu
byl ještě nakoupen materiál vykázaný do 3. května 1819, a to opět za jedny holínTamtéž, jednotka: žádost Antona Franka o opis testamentu (10. 10. 1822).
C. Hoinkes, Geschichte des Bielitzer Färbereigewerbes, Leipzig 1941, s. 42 a 51. Viz též I. Panic
(red.), Bielsko‑Biała. Monografia miasta, Tom III: Bielsko od wojen śląskich do zakończenia I wojny
światowej (1740–1918), Bielsko‑Biała 2010, s. 64.
123
SOkA Frýdek‑Místek, f. Archiv města Místku, kart. č. 25, inv. č. 337, složka XIV – Verpachtung der
Bernhard Papeschen Schönfärberei in Mistek, jednotka: protokol o výdajích na barvírnu sestavený
J. Sinslerem (8. 8. 1822).
124
Tamtéž, kart. č. 18, složka I – bez názvu, jednotka: žádost vdovy Magdaleny Pappe o vydání peněz
z pozůstalosti (31. 10. 1815).
125
Český slovník věcný a synonymický uvádí: Nankin, dial. angín je „hustá, pevná bavlněná tkanina
na sypky, na kapsy a podšívky, někdy i na kalhoty.“ Viz: http://www.eridanus.cz/id32402/jazyk/
jazyky/indoevropske%281_jazyky/slovanske%281_jazyky/c%282es%282tina/Cesky_slovnik_vecny_a_synonymicky/Data/25.htm. Dodnes se používá, ale přetrvává více v slovenském textilním
obchodu, viz např. http://www.sashe.sk/janaAnt/detail/sypkovina‑bavlneny‑angin.
121
122
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ky, čtyři páry podrážek a dvakrát za podšití bot. Johann Sinsler doporučil proplatit
Pfundhellerovi všechny výdaje.126
Možná se jeví hodnocení ve stylu „utržení z řetězu“ ukvapené. Vždyť šviháci té
doby „museli“ vypadat moderně a Bernard byl mladý muž ve vývinu. Nad Bernardovými potřebami se však pozastavil i kurátor Phillip. Uznal, že výdaje se musí proplatit,
jelikož sám sirotek je potvrdil, nehledě na nepotřebnost takových výloh: „[…] und von
der andern Seite doch nicht verkannt werden kann, daβ ein so junger Mensch in der
Lehre des Kunstfärber Gewerbes durch den Zeitraum von 1 ½ Jahre tausend Bedürfniβe habe.“127 Z vyjádření vyplynula určitá rezignace a smíření se s požadavky nové
doby, zvláště v bohatých vrstvách rodící se měšťanské buržoazie. Ferdinand Kober
vykázal podobné výlohy za svého svěřence pro dobu od 1. dubna 1819 do 31. srpna 1820. Tentokrát se v kvitanci objevil jen jeden pár holínek, k tomu jeden pár střevíců, 13 párů podrážek, odměny ševcům, krejčím, dva a půl lokte sukna (18 R), další
tři lokty sukna (18 R), půl lokte kazimíru (3 R), osm knoflíků, několik vest, kapesníků,
jeden pár ladných letních kalhot (8 R) či jeden pár jiných kalhot (5 R 39 kr).
Kober vykazoval také výdaje za lékaře Johanna Schwacha (50 R) a lékárnu (36 R
41 kr) v období od října 1819 do ledna 1820, přičemž Bernard dostával především
šťávy a čaje, jen 23. listopadu obdržel také pilulky a mast. Podle další upřesňující
zprávy opatroval lékař Schwach Bernarda dvakrát, a to od června do října 1819 a od
20. listopadu 1819 do konce ledna 1820. Totéž potvrdil lékárník Johann Růžička.128
Není jasné, zda Bernard měl nějaké zdravotní problémy i během svého vandru.
V likvidaci pozůstalosti byly uvedeny náklady ranhojiče Schwacha (20 R), doktora
Vanderstrafeho (200 R), konzília (200 R) a za léky (177 R 8 kr),129 ale tyto položky se
asi týkaly až Bernardovy nemoci před smrtí. V březnu 1822 žádal Bernard o proplacení podpory ve výši 500 R, protože se dostal do stavu nemoci a v případě průtahů
s vyplácením podpory by mohla nemoc nabrat nebezpečných rozměrů: „Da übrigens
mein Krankheitszustandt gefährlich ist, so erlaubt mir dieser nicht diese meine Bitte
erst durch meinen Vormund Herrn Johann Sinsler einzubringen, weil hindurch der Gegenstandt der Bitte verzögert wird, und meine Krankheit durch Verzögerung der Unterstützung bedeutend nachtheilige Folgen haben könnte.“130 K tomu byla přiložena
Tamtéž, kart. č. 26, složka VIII – Karl Pfundheller ve věci zaplacení za vyučení a výchovu Bernarda
Pappeho, jednotka: zpráva Johanna Sinslera pro vrchnostenský úřad na Hukvaldech (Frýdek,
12. 1. 1820).
127
Tamtéž, jednotka: vyjádření kurátora Philipa (Frýdek, 12. 2. 1821).
128
Tamtéž, kart. č. 25, složka V – Ferdinand Kober ve věci vyplacení pohledávky za vyučení a výživu
Bernarda Pappeho.
129
Tamtéž, složka I – bez názvu, jednotka: protokol z likvidace pozůstalosti Bernarda Pappeho
(9. 8. 1822).
130
Tamtéž, složka IX – Bernard Pappe žádá o ustanovení ročního cestovného na dobu jeho vandrování,
126
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zpráva Dr. Daniela Vanderstrafeho (městského fyzika), že Bernard trpí chorobou plic
a bude potřebovat delší lékařskou péči.131 I když Johann Sinsler povolil vyplácet podporu,132 nemělo to nakonec žádný pozitivní efekt.

Život po životě
Obě pozůstalostní řízení, otce i syna, se hodně protáhla. Nejmladším dokumentem
v těchto pozůstalostních spisech bylo vyřízení dědické daně s Ferdinandem Koberem
v roce 1829, tzn. 15 let od úmrtí Bernarda Pappeho st. byly všechny záležitosti jeho
majetku teprve vyřešeny, což způsobila jednak nezletilost mužského dědice barvírny,
jednak jeho předčasný skon. Všichni právní zástupci si v tomto dlouhodobém procesu přišli na své a samozřejmě se o své odměny dovedli pohádat. Například frýdecký
justiciár Anton Phillip si za své kurátorství sirotků Bernarda a Magdaleny jen v letech
1814–1816 vystavil seznam úředních úkonů v hodnotě 273 R 13 kr, což poručník
Sinsler odsouhlasil jako levné. Podstatou úkonů byly různé návštěvy vdovy, poručníka, Friedricha Patzera, rozličných sezení a schůzek, razítka a opisy atd.133 Podobné
soupisy, či potvrzení byly i součástí pozůstalosti Bernarda Pappeho ml. Celá složka XIII
se týkala stanovení náhrad advokáta Gretschela, jež byly dost kritizovány poručníkem
Sinslerem.134 Magdalenu Koberovou v jistém období zastupoval justiciár Joachim Joachim z Nové Horky, který sepsal seznam svých výdajů v roce 1821. Znovu posuzoval
oprávněnost jeho nároků Johann Sinsler a dal si záležet. Joachimovy požadavky snížil
na polovinu a Joachim se odvolal.135
Spory vyvolával hlavně advokát Gretschel, který často vyjadřoval rozpaky a úsměšky nad jednáním různých úřadů. Rozkatil se nejen nad požadavky Friedricha Patzera, či
průtahy ve věci dluhu von Sandora v Uhrách. Dlužno dodat, že často byly jeho výtky
oprávněné, protože veškerá řízení se neúměrně protahovala. Stal se právním zástupcem sourozenců Bernarda Pappeho st. jako vykonavatel testamentu a nedařilo se mu
po léta vytřískat z kurátora a poručníka právoplatné odkazy. Po smrti Pappeho ml. se
znovu obrátil na poručníka Sinslera se žádostí o peníze pro Johanna Jakoba a Gottlieba
Heinricha Pappy, ale Sinsler neměl u sebe pro tento účel údajně žádné peníze, ani oblijednotka: žádost Bernarda Pappeho vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech (Nový Jičín, 2. 3. 1822).
Tamtéž.
132
Tamtéž, jednotka: zpráva Johanna Sinslera pro vrchnostenský úřad na Hukvaldech (Frýdek,
4. 4. 1822).
133
Tamtéž, kart. č. 18, složka – kvitance, jednotka: Anton Phillip, Justiziär in Friedek, kvitance na
výdaje spjaté s vyřizováním pozůstalosti jako B. Pappischen Puppillen Curator und Vertretter.
134
Tamtéž, kart. č. 26, složka XIII – Advokát Gretschel, Bernard Pappeschen Testament Executor und
Curator ve věci proplacení jeho poplatků a plateb.
135
Tamtéž, složka X – Johann Sinsler ve věci vymáhání kapitálu od Abrahama Dittela, jednotka: soupis
výdajů kurátora Joachima (5. 6. 1821).
131
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gace a vše bylo odevzdáno vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech, na což si Gretschel
povzdechl: „[…] der Unterzeichnete [Gretschel] kann sich daher in Hinsicht auf die gebetenen Aufklärungen nicht vom Herodes zum Pilatus schinken lassen, sondern er hat
deshalb nur mit der Abhandlungsbehörde zu thun. Als er vor 2 Jahren die Ausfolgung der
Legate für die Kinder der Eleonore Liebe und Katharina Zacharias bewirket hatte, muβte
zur Berichtigung dieser Vermächtniβe erst ein bei dem Bestandjude zu Neuhübel angelegtes Verlassenschaftskapital von 2 000 R aufgekündigt und eingeklagt werden […].“136
Gretschel nelhal. V letech 1819–1821 se právní zástupci snažili získat peníze, které
dlužil Pappemu st. židovský pachtýř z Nové Horky Joachim Spitzer (přes 2 000 R). Sinsler
upozornil vrchnostenský úřad na Hukvaldech v květnu 1820, že je nutné vyplatit odkazy dětem Pappeho sester Eleonory Liebeové a Cathariny Zachariasové (po 900 R) a že
by onen Spitzerův dluh byl na to jako dělaný. Jenže Spitzer se neměl k placení, a proto
Sinsler vyjádřil potřebu právní cestou peníze vymáhat.137 Kurátor Joachim dostal tuto
záležitost na starost jako místní justiciár a zjistil, že Joachim Spitzer byl majitelem kořalny v Nové Horce jen asi do roku 1816 nebo 1817, poté převzal pacht Abraham Dittel
(ve skutečnosti až v prosinci 1818). Obligace 2 000 R pocházela z 13. listopadu 1813
a byla napsána na Joachima Spitzera. Dittel se sice bránil, že byla už vypovězena, ale
Sinslerovi prý z očí do očí řekl, že o ní ví a ví také, že by měla být zaplacena.138 Dittelovi
nezbývalo než dluh uhradit, i když zřejmě na to získal peníze z cizích prostředků.139
Vyplacení odkazů potomkům obou sester se snad podařilo, ale zůstávaly požadavky bratrů. Apelační soud v Brně vrátil v roce 1823 požadavek advokáta Gretschela na
zavedení poplatku pro průtahy ve věci odvedení odkazu pro Gottlieba H. Pappeho,140
takže se řízení protahovalo, i když Magdalena Koberová nedlouho poté požádala
o vyplacení částky svému strýci.141 O rok později musel Gretschel urgovat splnění
všech závazků ke Gottliebu H. Pappemu.142
Kromě různých sporů protáhl pozůstalostní řízení prodej barvírny a dalších
nemovitostí. Když se nedařilo barvírnu propachtovat, bylo rozhodnuto o jejím
udržení pro sirotka Bernarda, což však znamenalo nutnost platit různé poplatky za
Tamtéž, kart. č. 25, složka I – bez názvu, jednotka: Gretschelova žádost na vrchnostenský úřad na
Hukvaldech (Opava, 2. 7. 1822).
137
Tamtéž, kart. č. 26, složka X – Johann Sinsler ve věci vymáhání kapitálu od Abrahama Dittela, jednotka: žádost Johanna Sinslera vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech (Frýdek, 24. 5. 1820).
138
Tamtéž, jednotka: zpráva kurátora Joachima pro vrchnostenský úřad na Hukvaldech (Nový Jičín,
28. 8. 1820) a protokol ze schůzky kvůli žalobě Joachima na Abrahama Dittela (13. 10. 1820).
139
Tamtéž, jednotka: zpráva vrchnostenského úřadu na Hukvaldech pro Johanna Sinslera z 21. 2. 1821.
140
Tamtéž, kart. č. 25, složka I – bez názvu, jednotka: odpověď apelačního soudu v Brně z 16. 6. 1823.
141
Tamtéž, jednotka: žádost Magdaleny Koberové o vyplacení částky G. H. Pappemu z 31. 7. 1823.
142
Tamtéž, jednotka: žádosti advokáta Gretschela ve věci závazků k G. H. Pappemu z 26. 8.
a 31. 8. 1824.
136
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nefungující dílnu. Kromě toho bylo povinností poručníka starat se o svěřený majetek,
aby ekonomicky neupadal, a Sinsler skutečně do barvírny investoval, ale pochopitelně jen na nutné opravy a udržovací práce jako čištění komínu, které provedl frýdecký
kominík za 15 R. Dále Sinsler vykázal práce zámečníka Stephana Reelbergera (4 R
19 kr), sklenáře Ignáce Zamarského (6 R 26 kr), hrnčíře Václava Mazura (7 R), dodavatele Václava Horáka za stavební dřevo (10 R), totéž od Magdaleny Pappeové (12 R),
za cihly do městských důchodů (14 R), stolaři Johannu Dlugoschovi (15 R), bednáři
Ignáci Gřivňackému (16 R), témuž za dna barvířských kádí (200 R), za totéž Friedrichu
Patzerovi (200 R), kováři Josefu Kubalovi (30 R), tesaři Josefu Weiglovi za pokládání
desek a jiné tesařské práce (82 R), tesaři Lukáši Skopovi (68 R 38 kr), Ferdinandu
Koberovi za zaplacení nádenických a zednických prací (133 R 23 kr), staviteli Jiřímu
Maludovi za vápno, písek a zednické práce (97 R 45 kr), kotláři Franci Pichlerovi (59 R
15 kr) a hlídačům (29 R). Od 15. dubna 1821 byl sice vybírán „Wohnung Zins“ z barvírny, takže se ji snažili pronajímat alespoň k bydlení, ale v poměrně krátkém období
do vyúčtování v roce 1822 vyneslo toto bytné jen 60 R.143
Po Bernardově smrti musela být barvírna prodána. Nejdříve byl proveden odborný odhad hodnoty budovy a inventáře. Barvířský materiál a nářadí odhadovali dva
pozvaní krásnobarvíři Anton Basler a jakýsi Czernotzky a dva kotláři Joseph Tempelle
a jakýsi Ritz. Stavební mistr shromáždil informace o prostorách barvírny: tři malé klenuté sklepy v přízemí, otevřená varna, „modrárna“ (Blauerei), malý pokoj, kuchyně, tři
pokoje v horním patře, jeden letní pokoj, kvelb, další kuchyně, vše částečně klenuté
a částečně přikryté rohoží. Cenu odhadl na 3 530 R. Tesařský mistr zjišťoval zejména
přikrytí budovy a stájí a shledal je ve špatném stavu (450 R). Kotláři nalezli uvnitř cínový kotel o 130 měřicích (156 R), měděný velký kotel o 100 měřicích (100 R), malý o 56
měřicích (50 R), dvě měděné kádě o 350 měřicích každá (350 R), měděný kotel na indigo o 40 měřicích (40 R) a jiné měděné nádobí o celkem 20 měřicích (20 R). Ekonomičtí
odhadci, kteří se zvali ke každému odhadu a byli vybíráni nejčastěji z řad vážených
měšťanů, stanovili cenu zahrádky o 40 sázích (22 R), louky v předměstí Zámostí (231 R
50 kr) a jedné polnosti v Jílovišti (569 R 27 kr). Celkem činil veškerý odhad barvírny
včetně k ní náležejících polností 5 519 R 27 kr.144 Barvírnu se zřejmě přes značný pokles její hodnoty nedařilo prodat. Teprve v polovině R. 1827 zažádal nový kupec Franz
Očko, barvíř na černo a tiskař (textilií) z Místku, o zanesení kupu krásnobarvírny č. 260
do gruntovnic.145
Tamtéž, kart. č. 26, složka IV – Verpachtung der Bernhard Papeschen Schönfärberei in Mistek,
jednotka: protokol o výdajích na barvírnu sestavený J. Sinslerem (8. 8. 1822).
144
Tamtéž, kart. č. 25, složka I – bez názvu, jednotka: protokol o odhadu pozůstalosti v Místku, Nro
260 (5. 9. 1822).
145
Tamtéž, jednotka: žádost Franze Očka o zanesení kupu od Magdaleny Koberové do gruntovnic
(19. 7. 1827).
143
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Další zdržení při řešení Bernardovy pozůstalosti představovalo vymáhání dluhů
od osob, které si z pozůstalosti vypůjčovaly, což byla běžná praxe a svým způsobem
povinnost poručníka, protože z dluhů rostly úroky, jež zvyšovaly hodnotu dědictví.
Například mezi věřiteli Josepha Franze Larese z Nového Jičína byl i hukvaldský sirotčí
úřad, protože Lares a jeho manželka Zuzana si vypůjčili z peněz sirotka Bernarda
Pappeho dohromady 572 R 19 kr c. m. (jeden duplon za 9 R, 56 císařských dukátů po
4 R 30 kr apod.). Lares se dušoval, že nechce své věřitele obrat ani o krejcar, ale všeobecný pokles všech realit působil na kredit nevýhodně, což postihlo taky jeho. Byl
nucen odstoupit své statky věřitelům, ale ty při současné nízké ceně nemohly stačit
k pokrytí všech dluhů, takže žádal o odložení splatnosti.146
Když v roce 1826 došlo konečně k předání Bernardovy pozůstalosti Magdaleně
Koberové, figurovalo v dědictví množství obligací a různé náhrady z dluhů: dlužní list
Stanislava Bárty z Místku z roku 1816 (1 000 R c. m.), Matouše Kočího z Prostředních Bludovic z roku 1817 (450 R c. m.), Josefa Brese z Nového Jičína z roku 1820
(572 R 12 kr c. m.), Augustina Rašky ze Závišic z roku 1816 (4 000 R), Franze Großmanna z Místku z roku 1817 (2 000 R) a téhož z roku 1806 (1 250 R), Johanna Guthana
z Příbora z roku 1820 (z původních 2 000 R zbývalo 1 754 R 56 kr) a Dominika Ježíška
z Místku (2 401 R 18 kr).147 Téhož dne byla ještě Magdaleně postoupena pohledávka
sirotčího úřadu na 115 R, které ležely na maloměšťanském domě Kryšpína Wisnara
z Příboru.148
Přes všechna aktiva se dědictví po otci podstatně zmenšilo. Magdalena sice obdržela už dříve část z tohoto dědictví, ale po svém bratru už „jen“ 2 409 R 50 a ¼ kr c. m.
a 15 338 R 32 kr w. w. Nutno však přiznat, že Magdalena a hlavně její muž Ferdinand
si už dost peněz odebrali dříve na výdaje spjaté s pozůstalostním řízením.149 Dědická
daň činila 240 R 49 kr c. m. a 2 203 R 51 a ¼ kr w. w.150

Závěr
O podnikatelských vrstvách daného období toho víme velmi málo. Byly relativně
vzdělané, znalé cizích kulturních poměrů díky vandrům a akceptovaly kulturní proudy z ciziny.151 U barvířů lze pronést obdobné tvrzení, jako učinil Lukáš Fasora u soukenických mistrů: „Přes četnost soukeníků na Moravě je nalezení jedné osoby řadového
Tamtéž, jednotka: zpráva představeného Nového Jičína o dlužníku J. F. Laresovi z 1. 7. 1823.
Tamtéž, jednotky: předávání pozůstalosti z 23. 3. 1826 a protokol o odhadu jmění v pozůstalosti
Bernarda Pappeho z 23. 3. 1826.
148
Tamtéž, jednotka: postoupení pohledávky z 23. 3. 1826.
149
Tamtéž, jednotka: pozůstalostní vyjednání ze 17. 1. 1825.
150
Tamtéž, jednotka: protokol s Ferdinandem Koberem k doplatku dědické daně z 21. 2. 1829.
151
J. Machačová – J. Matějček, Nástin vývoje textilní výroby, s. 76.
146
147
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mistra, jehož příběh by snad mohl sloužit jako „průměrný osud“, velmi obtížné, ba nemožné.“152 Tato drobná případová studie může být dalším zdrojem informací k vrstvě
společnosti, jež se točila kolem textilní výroby a podnikání. Má přinejmenším přínos
v tom, z jakých pramenů vychází, protože pozůstalostní spisy byly doposud využívány spíše k výzkumu života významnějších osobností, tedy i větších podnikatelů. Pro
takové osoby se dochovaly pochopitelně bohatší pozůstalostní spisy, ale podobně
informačně bohaté materiály se někdy mohou objevit i u obyčejných řemeslníků
a obchodníků.
Je možné, že by se rod Pappeů prodral do vyšších podnikatelských vrstev, měl
k tomu dobře nakročeno, ale příliš brzy zasáhla smrt. Bernardův prosperující podnik
se nepodařilo po jeho smrti udržet. Řada závodů měšťanských podnikatelů zanikla po smrti majitele. Hodně rozhodovaly schopnosti jednotlivce.153 Syn Bernard ani
nemohl prokázat vlastní schopnosti, o nichž pěl chválu jeho mistr Karl Pfundheller.
Majetek se rozplynul v dlouhém pozůstalostním řízení, z něhož byly placeny podíly
vdově a dceři, obživa syna Bernarda od vzdělání až po pohřeb, výdaje na poručníky,
kurátory a jiné právní osoby, na úřední jednání atd. Zbylé, již dosti osekané dědictví převzala jediná nositelka rodu, Bernardova sestra Magdalena, která tím přinesla
svému muži Ferdinandu Koberovi, krásnobarvíři v Novém Jičíně, poměrně hezkou
„pomoc“ do řemesla.
Pozůstalostní spisy obou Pappeů ukázaly zajímavé obchodní a živnostenské
kontakty. Volba poručníka jistě nebyla náhodná. Johann Sinsler byl frýdeckým právovárečným měšťanem a stál v čele frýdecké městské rady v letech 1812–1828.
Činnost městského soudu byla v té době již hodně omezena ve prospěch zde sídlící
vrchnostenské správy, a proto se po boku Johanna Sinslera objevoval velmi často dlouholetý frýdecký justiciár Anton Phillip.154 Přitom pozůstalost řešil vrchnostenský úřad na Hukvaldech, pod jehož správu spadalo poddanské město Místek.
Samozřejmě se hukvaldští justiciáři na této agendě významně podíleli, ale určitá
„ingerence“ frýdecké správy je zajímavá především proto, že je všeobecně známa
nevraživost mezi Místečany a Frýdečany a vztahuje se do minulosti, protože obě
města dělila zemská hranice (mezi Moravou a Slezskem). Jenže hranice je umělá
představa, pokud není fyzicky vystavěna jako zeď. Navíc hranice nejen rozděluje,
ale i pojí. Nevraživost mezi Frýdkem a Místkem byla stejně tak rozdělující i spojující. Byla to jejich společná nevraživost. Výběr Johanna Sinslera za poručníka měl
pravděpodobně úplně jiné důvody, především sociální, i když nelze zcela vyloučit
ani nacionální.
L. Fasora, Soukeník, s. 184.
J. Machačová – J. Matějček, Nástin vývoje textilní výroby, s. 437.
154
T. Adamec a kol., Frýdek‑Místek. Dějiny moravských a slezských měst, Praha 2014, s. 184.
152
153
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Pro výzkum ekonomických vazeb v prostoru protoindustrializační textilní výroby
na Frýdecko‑Místecku jsou zajímavé kontakty Bernarda Pappeho s židovskými obchodníky. Určitě zaujme, že značnou část z nich tvořili familianti z Lipníku nad Bečvou
a Hranic. Jakob a David Lichtensternové sice už řadu let pobývali v sousední osadě
Koloredov, ale podle kontrolní matriky pocházeli z hranické židovské obce. Jakob byl
v matrice označen za obchodníka a jeho manželka Anna byla dcerou bohumínského
obchodníka Jakoba Mayera. David byl koželuhem a jeho manželka Eva dcerou obchodníka Jakoba Fuchse z Lipníku nad Bečvou.155 Jakob Lichtenstern postupně získal velký vliv na židovskou komunitu v Koloredově, protože svým způsobem vyšel
vítězně ze sporu mezi Salomonem Zwillingerem z Osoblahy a Valentinem Löwem
z Frýdlantu nad Ostravicí.156 Salomon Zwillinger se sice v pozůstalostním řízení
Bernarda Pappeho neobjevil, ale zcela určitě se s ním znal a spolupracovali spolu.
Když se Zwillinger snažil na konci 18. století obhájit nepovolené držení tóry v Koloredově, Bernard mu potvrdil, že se u něho zdržují židovští obchodníci čtyři až pět týdnů.
Nebyla to pravda, protože obchodníci se vždy zdrželi nanejvýš dva dny a jeli dále. Pro
Bernarda byla tato stvrzenka docela riskantní, vysloužil si za ni popotahování vrchnostenským úřadem pro křivé svědectví. Své pochybení při výslechu na vrchnostenské kanceláři 12. září 1797 přiznal a bezelstně vysvětlil, že to udělal z jakési kolegiality,
„[…] weilen selbter [Zwillinger] vorgab, daß ihme dieses Zeugnis den Erhalt der Thora
begünstigen könne.“157
Z Lipníku nad Bečvou pocházeli další židovští dlužníci a věřitelé Bernarda Pappeho
st. – Loebel Stux a Bernard Radiwill. Zejména druhý zmíněný měl eminentní zájem
se na Místecku usídlit. Město Místek se vyjádřilo v roce 1805 k pobytu židů krajně
odmítavě. Žádný nezpůsobilý žid nesměl v jeho obvodu pobývat, a proto byl také
vykázán častěji se zde zdržující Bernard Radiwill.158 Tento lipnický žid se zřejmě snažil
vystrnadit z Koloredova Lichtensterny a legalizovat svůj pobyt v této osadě. V roce
1818 výrazně přebil nabídku Jakoba Lichtensterna na pronájem židovské jídelny
v Koloredově, a proto byl odmítnut zakladateli místního modlitebního společenství.159 Koloredov byl jakýmsi „průmyslovým centrem“ mezi oběma městy Frýdkem
Státní ústřední archiv Praha, Kontrolní matrika Koloredova, inv. č. 159 b.
R. Lipovski, Spor Salomona Zwillingera s Valentinem Löwem na Koloredově na konci 18. století, in:
Židé a Morava XV, Kroměříž 2009, s. 77.
157
ZAO, pobočka Olomouc, f. Velkostatek Hukvaldy, Uchovávání tóry na Koloredově u Salomona Zwillingera, Jacoba Lichtensterna a Isaaca Lichtensterna, kart. č. 608, inv. č. 2793. Bez uvedení jmen
viz též D. Baránek, Zrod židovského náboženského společenství na Frýdecku a Místecku, in: Židé
a Morava XVII, Kroměříž 2011, s. 36.
158
R. Lipovski, Usídlování židovského obyvatelstva v Místku a v Koloredově, in: Sborník Státního
okresního archivu ve Frýdku‑Místku 7, Frýdek‑Místek 2006, s. 86.
159
D. Baránek, Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci, Praha 2015,
155
156
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a Místkem. Vznikl parcelací panského dvora, a proto se v něm nacházela řada úpravárenských podniků (bělidlo, mandl, valcha), jež využívaly obchod rozvíjený zejména
židovskými cestujícími. Úpravny ovšem byly pronajímány jen křesťanům a jedním
z nich byl Peter Baar, který byl zmíněn jako kupec měšťanského domu č. 2 z pozůstalosti Bernarda Pappeho. Baar byl pachtýřem plátenického mandlu v Koloredově
a zemřel v roce 1821.160
Studium archiválií k problematice pozůstalostního řízení drobných řemeslníků
a obchodníků ukazuje zajímavé obchodní a živnostenské kontakty této společenské
vrstvy a je vhodné pro výzkum ekonomických vazeb v prostoru protoindustrializační
textilní výroby Frýdecka‑Místecka a dalších oblastí. Na příkladu rodiny Pappe, která působila jako krásnobarvíři v Místku na přelomu 18. a 19. století byla sledována
problematika společenského vzestupu podnikatelských vrstev. V případě sledované
rodiny tento postup zastavila smrt majitele dílny Bernarda Pappeho, která vedla k jejímu prodeji. Syn Bernard ml. nemohl prokázat vlastní schopnosti při řízení otcova
podniku, neboť také předčasně zemřel. Majetek rodiny se tak rozplynul v dlouhém
a komplikovaném pozůstalostním řízení, v němž každá ze zúčastněných stran hájila své zájmy, a jeho zlomek připadl jediné žijící člence rodiny – sestře Bernarda ml.
Magdaleně.

160

s. 32–33; Týž, Zrod, s. 38.
ZAO, pobočka Olomouc, f. Velkostatek Hukvaldy, Pozůstalostní spisy, kart. č. 813, inv. č. 3205, složka Baar Martin.
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Father and Son Pappe―the short existence of an artistic dyer family in Místek at the turn of the 19th century
A study of the archival materials on the issue of the probate acts of small
craftsmen and merchants shows interesting commercial and trade contacts of
this social class and is suitable for the research of the economic ties in the scope
of the protoindustrialization textile production of the Frýdek‑Místek district and
other areas. Using the example of the Pappe family, which worked as artistic dyers
in Místek at the turn of the 19th century, the issue of the social advancement of
the entrepreneurial class was observed. In the case of the observed family, this
approach was stopped by the death of the owner of the workshop Bernard Pappe,
which led to its sale. The son Bernard Jr. could not prove his own ability in managing
his father’s company, because he also died prematurely. The property of the family
thus dissolved in long and complicated probate acts, in which each of the partied
involved defended their interests and its fraction fell to the only surviving family
member―the sister of Bernard Jr. Magdalena.
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„Tovární komíny nejsou samy tím objektem, o nějž se jedná.“
Představy živnostenských inspektorů o uspořádání továrního
prostoru v Předlitavsku v letech 1884–19141
Zdeněk Nebřenský
“Factory chimneys are not themselves the building in question.” Notions of trade inspectors on the
arrangement of factory space in Cisleithania in 1884–1914

The study deals with the notions of the trade inspectors on the arrangement of factory space
in Cisleithania in 1884–1914. It broaches the question whether the public bodies reflected the
fact that spatial arrangement and internal division of factory buildings had an influence on
the work and social lives of the employees. If so, in which way and for which reasons did the
historical actors, e.g. trade inspectors, try to change the arrangement of factory space? What
types of official regulations, comments and recommendations did they propose? To what
extent did these administrative interventions formulated in accordance with the legislative
norms support the transformations of the factory halls and the construction of sanitary and
social facilities? Based on an analysis of the annual reports of the trade inspectors and the
archival sources from the provenience of the trade inspection, the article shows how the
public oversight over the private companies practiced via technical experts―trade inspectors
contributed to the differentiation, rationalization and humanization of the industrial space,
especially in the category of small factories with twenty employees, just before World War I.
Keywords: Modern history, 19th and 20th centuries, imperial Austria, trade inspection,
industrial space, factory buildings
Contact: Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D.; Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i.; Na Florenci
3, 110 00 Praha 1, Česká republika; znebrensky@gmail.com

1

Tento text je výsledkem juniorského projektu č. GJ15-17658Y – Od tkalcovského stavu k tovární
výrobě: industriální architektura českých zemí v evropském kontextu, 1848–1914, který podpořila
Grantová agentura České Republiky.
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Ve zprávě o činnosti za rok 1889 napsal živnostenský inspektor v Olomouci
Dipl. Ing. Franz Klein, že oceňuje chvályhodné úsilí továrníků, kteří se snažili upravit pracoviště podle zákonných požadavků. Nejednalo se pouze o vybavení nových
fabrik, nýbrž také o starší podniky, které v rámci přestaveb a přístaveb zohledňovaly
sociální a hygienická nařízení c. k. předlitavských úřadů. Inspektor Klein zmínil mj. rekonstrukci vyhořelé přádelny bavlny, jejíž majitelé vyšli v mnoha ohledech veřejným
orgánům vstříc. Výjimkou byly toalety, které „jsou umístěny na straně nedostavěného
schodiště tak, že člověk vstupuje z výrobní haly přímo na otevřenou galerii, na kterou
ústí také podle pohlaví oddělené záchodové kabiny. Přestože se v tomto ohledu může
továrník chlubit, že toalety jsou dobře odvětrávány, po dohodě s členy schvalovací komise jsem žádal obložení popř. zasklení galerie, aby se tak zabránilo nachlazením, kterým jsou kvůli křiklavým teplotním rozdílům [mezi vysokou teplotou ve výrobní hale a venkovní teplotou v otevřené galerii – pozn. aut.] dělníci nevyhnutelně
vystaveni […].“2
Na následujících řádcích svého hlášení pokračoval Franz Klein výčtem dalších
továren, které na střední Moravě v rámci svých inspekčních cest se svými spolupracovníky navštívil a ve kterých kontroloval stav osvětlení, způsob odvětrávání, protipožární opatření, pracovní a sociální podmínky, mzdové poměry, ubytování a stravování dělníků.
Citovaný příběh názorně ukazuje důraz, jaký rakouská byrokracie (v tomto případě živnostenská inspekce) kladla na tovární prostor. Prvotním motivem byla úřední
starost o zdravotní stav dělnictva, kterému hrozilo, že se kvůli extrémním teplotním
výkyvům nachladí. Ve výrobních halách textilních továren panovalo mimořádné horko a vlhkost; dělníci (často také dělnice a děti starší 10 let), kteří odcházeli z haly
a procházeli otevřenou a venkovnímu vzduchu přístupnou chodbou, se zvláště v zimních měsících vystavovali teplotnímu šoku a riziku onemocnění.3 V důsledku tohoto
na první pohled banálního zjištění mělo proto dojít k stavebním úpravám továrních
budov.4 S jistou mírou zjednodušení lze tvrdit, že se živnostenský inspektor snažil ve
spolupráci s místní samosprávou a živnostenským úřadem přimět soukromou osobu
k dodatečným finančním výdajům, které by vedly ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Řečeno s nadsázkou, uspořádání a členění továrních budov se tak
neodvíjelo pouze od preferencí investora, architektonických plánů, propočtů techBericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1889, Wien 1890, s. 309.
V redakčně upravovaných pamětech, vydaných v roce 1950, vzpomínal František Halas st., že
v Brněnské akciové továrně na česanou přízi se pracovalo za „strašných podmínek. V místnosti
bylo 40-42 °C tepla a 90° vlhka… aby vlhkost neklesla, byla nad hlavami dělníků namontovány
rozprašovače vody, voda tekla po zdích podobně jako u veřejných panských záchodů […].“ in:
F. Halas st., Kemka: vzpomínky bývalého textilního dělníka, Praha 1950, s. 35–37.
4 K. Málková, Vývoj živnostenské otázky v Rakouském Slezsku 1859–1914, Bruntál 2010, s. 47.
2

3
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nických inženýrů a rozmístění strojů ve výrobním provozu, nýbrž také od sociálních
požadavků představitelů veřejné správy.
Je třeba zdůraznit, že živnostenští inspektoři, jako byl Franz Klein, nevyjadřovali
pouze své subjektivní mínění a osobní pocity, nýbrž se snažili postupovat v „duchu“
zákona o živnostenské inspekci a artikulovali dobové přesvědčení politických elit.
Valorizace individuálního života a zvýšený zájem o zdraví občanů zahrnovala z dob
osvícenství široké vrstvy obyvatelstva; od obnovení ústavní éry po roce 1861/1867
se veřejné a parlamentní diskuze týkaly také životních a pracovních podmínek dělníků a dělnic.5 Prevence před nemocemi z povolání, ochrana před pracovními úrazy a předčasnými úmrtími nebyla vedena pouze utilitárními cíli imperiálního státu
a ekonomickou racionalitou podnikavé buržoazie, která usilovala o prodloužení produktivního věku zaměstnanců a snažila se v dělnickém prostředí prosadit „racionální“
způsob života. Kromě principů všeobecné humanity a morálky, které proklamovali
političtí představitelé, se o slovo hlásila stále silnější kritika „egoistického“ kapitalismu a problémy spojované se sociální otázkou.6
V tomto textu se budu zabývat představami živnostenských inspektorů o uspořádání továrního prostoru v Předlitavsku v letech 1884–1914, tj. od začátku praktické
činnosti živnostenské inspekce do vypuknutí první světové války, která přinesla zásadní předěl v kontrole a organizaci tovární výroby i ve výstavbě průmyslových závodů.7 Kladu si otázku, zda veřejné orgány reflektovaly, že prostorové uspořádání
a vnitřní členění továrních budov mělo vliv na pracovní a sociální život zaměstnanců.
V minulosti věnovala historiografie značnou pozornost rozvoji, rozmachu a dovršení
průmyslové revoluce charakterizované zaváděním strojové výroby8 a kapitalistické
5

6

7

8

D. Tinková, Zákeřná mefitis: zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách,
Praha 2012, s. 164–250; A. Pokludová, Zprávy o zdravotních poměrech – opomenutý pramen
k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století, in:
M. Dyrda – B. Gruszki (ed.), Dzieje górnośląskiej medycny w świetle zasobów żródłowych, Katowice
2007, Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska, Nr. 11, s. 80–99.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses des Abgeordneten des
österreichischen Reichsrathes: IX. Session, Wien 1883, s. 10755–10762. Dále viz L. Fasora –
J. Hanuš – J. Malíř (Hg.), Sozial‑reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern, 1848–1914,
München, 2010.
V německém kontextu viz J. Kocka, Klassengesellschaft im Krieg: Deutsche Sozialgeschichte
1914–1918, Frankfurt am Main 1988, s. 38–49, 85–88. V českém prostředí viz R. Kučera, Život na
příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích, 1914–1918, Praha 2013,
s. 75–81. Dále viz K. Uhl, Humane Rationalisierung: die Raumordnung der Fabrik im fordistischen
Jahrhundert, Bielefeld 2014, s. 101–102.
P. Vrbová, Hlavní otázky vzniku a vývoje českého strojírenství do roku 1918, Praha 1959, s. 9–10;
M. Myška, Ostravsko na prahu průmyslové revoluce, Ostrava 1959, s. 15 an; Týž, Založení a počátky
vítkovických železáren 1828–1880, Ostrava 1960, s. 29 an; J. Purš, Průmyslová revoluce v českých
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organizace práce.9 Poněkud stranou zůstala úloha, kterou při formování industriální společnosti hrálo tovární prostředí.10 Továrny vytvářely specifický prostor odlišující se od míst, ve kterých probíhala domácká a manufakturní výroba.11 Továrny
označované jako moderní pevnosti, popř. katedrály průmyslové výroby přispívaly
k viditelnému oddělení sféry domova a práce, resp. konstituci třídních rozdílů a nerovností.12 Zajímá mne proto, jakým způsobem a z jakých důvodů se historičtí aktéři, např. živnostenští inspektoři, pokoušeli uspořádání továrního prostoru změnit.
V obecné rovině studie ukazuje, jak politická reprezentace reagovala na tři desetiletí hospodářského liberalismu, několikaletou ekonomickou krizi a pauperizaci
širokých vrstev společnosti. Jednou z reakcí bylo zvýšení veřejného dohledu nad
soukromým vlastnictvím, zejména průmyslovými podniky a závody.13 Tvrdím, že
veřejná kontrola institucionalizovaná založením živnostenské inspekce a praktikovaná prostřednictvím technických expertů – živnostenských inspektorů – přispívala
k transformaci a v jistém smyslu i humanizaci industriálního prostoru, zvláště v kategorii malých továren s 20 zaměstnanci, a to ještě před první světovou válkou.14
Vznik tovární výroby bývá často interpretován jako proces disciplinace a racionalizace
moderní společnosti.15 Přestože nelze popřít, že tyto charakteristiky s sebou indus-

9

10

11

12

13

14
15

zemích, Praha 1960, s. 14, 54.
M. Dohnal, Průmyslová revoluce a počátky dělnického hnutí v severomoravské plátenické oblasti,
Ostrava 1973, s. 78 an; J. Kořalka, Vznik socialistického dělnického hnutí na Liberecku, Liberec 1956,
s. 45 an; J. Purš, Dělnické hnutí v českých zemích, 1849–1867, Praha 1961, s. 59 an.
I. Florschütz, Architektur und Arbeit: Die Fabrik in der bayerischen Frühindustrialisierung 1840–
1860, Frankfurt am Main 2000, s. 106–107. Dále viz L. Fasora, Dělník a měšťan: vývoj jejich
vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914, Praha 2010, s. 37.
P. Horská‑Vrbová, Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost: Příspěvek ke studiu
formování tzv. průmyslové společnosti, Praha 1970, s. 26–27, 183–184; J. Purš, Průmyslová
revoluce: vývoj pojmu a koncepce, Praha 1973, s. 82–89.
R. van Dülmen, Kultura a každodenní život raného novověku (16.–18. století): Dům a jeho lidé, Praha
1999, s. 238–239, 251; J. Kocka, Work in a Modern Society: the German Historical Experience in
Comparative Perspective, New York – Oxford 2010, s. 10; C. Bertsch, Fabrikarchitektur: Entwicklung
und Bedeutung einer Baugattung anhand Vorarlberger Beispiele des 19. und 20. Jahrhunderts,
Braunschweig – Wiesbaden 1981, s. 4; H. Sturm, Fabrikarchitektur – Villa – Arbeitersiedlung,
München 1977, s. 82–84.
A. Brusatti (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band I: Die wirtschaftliche Entwicklung,
Wien 1973, s. 45–52; Z. Jindra – I. Jakubec a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny
18. století do konce monarchie, Praha 2015, s. 75–76. Z perspektivy dějin práce umísťuje veřejné
a administrativní regulace do osmdesátých let 20. století např. J. Kocka. Viz J. Kocka, Work, s. 8.
K. Uhl, Humane Rationalisierung, s. 11–12.
A. Lüdtke, Arbeitsbeginn, Arbeitspausen, Arbeitsende: Skizzen zu Bedürfnisbefriedigung und
Industriearbeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: G. Huck (Hrsg.), Sozialgeschichte der Frühen
Neuzeit: Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland, Wuppertal 1982, s. 95–
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trializace přinášela, zůstal by výsledný obraz neúplný, kdybychom nedodali, že veřejné orgány se pokoušely zajistit sociální smír a bezpečí pro své občany. Jedinečnost
živnostenské inspekce spočívala v tom, že měla být prostředníkem mezi továrními
podnikateli a průmyslovým dělnictvem. Inspekce nepřinášela shora naoktrojovaná
celospolečenská řešení, nýbrž se snažila zlepšit zdravotní a sociální poměry zdola –
na mikropodnikové úrovni v jednotlivých provozech. V tomto smyslu doplňuje zkoumání myšlenkového světa živnostenských inspektorů sociálně‑historickou dichotomii
založenou na protikladech mezi podnikavou buržoazií a dělnickou třídou.

Koncept, historičtí aktéři, prameny
Studie je rozdělena do tří částí. V první části se budu věnovat několika metodickým
otázkám spojených s historickým výzkumem prostoru; aktérům – živnostenským inspektorům, kteří prostor spoluutvářeli, a pramenům – inspekčním zprávám, které
prostor reflektovaly. V druhé části stručně nastíním legislativní a sémantický kontext
inspekční činnosti, který představovalo parlamentní projednávání zákona o živnostenské inspekci, kritika liberálního kapitalismu a diskuze o sociální otázce. V poslední
části článku se budu zabývat vlastní analýzou zpráv o inspekční činnosti a důsledky,
které z ní vyplývaly pro uspořádání továren.
Jak již bylo řečeno, předmětem zkoumání bude „tovární prostor“. Prostor, resp.
prostorová dimenze politických, společenských a ekonomických aktivit se v posledních několika letech těší obnovenému zájmu historiků a historiček.16 Konstruktivistické přístupy v různých souvislostech opakují, že prostor není pouze a priori daným
rámcem – „jevištěm“ dějin, nýbrž je zároveň historickými aktéry spoluvytvářen.17 Ať
už se jedná o prostor geografický a fyzický (1), politický a administrativní (2) nebo
sociální a kulturní (3), má historik vždy co do činění s fenomény, které nejsou nijak
automatické, historicky neměnné nebo dokonce hodnotově neutrální.18 O to větší
nároky jsou kladeny na reflexi různých typů prostoru v historické práci.
Konkrétní příklady zkoumání geografického a fyzického prostoru, ve kterém se
promítají interakce mezi člověkem a přírodou, bychom mohli najít v historických studiích zohledňujících rozložení surovinové základny, migraci pracovní síly a existenci
16

17

18

122; O. Urban, Kapitalismus a česká společnost, Praha 2003, s. 54–55.
Průkopnicky v českém kontextu viz L. Klusáková, Evropská města na prahu kapitalismu, Praha
1986, s. 29–31. Z poslední doby viz C. W. J. Withers, Place and the „Spatial Turn“ in Geography and
in History, Journal of the History of Ideas 4, 2009, s. 637‒658, zde s. 645.
L. Řezníková, Prostor, in: L. Storchová a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné
historické vědě, Praha 2014, s. 38.
L. Klusáková – M. Scholz (ed.), Pojetí prostoru v historické perspectivě, Acta Universitatis Carolinae,
Philosophica et Historica 1/2000, Studia Historica LXI, Praha 2012, s. 14–15.
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dlouhodobých výrobních tradic, které determinovaly vznik průmyslových podniků.19
V jiném případě závisely podnikatelské záměry na přírodních podmínkách (zejména
přístupnosti vodních toků nebo horských údolí), které limitovaly průmyslovou expanzi.20 Relativně nedávno byl prostor analyzován v souvislosti s úvahami továrního
managementu o místu, na kterém mělo dojít k výstavbě nového závodu, aby bylo
možné výrobní procesy efektivně řídit.21 Příkladem politického a administrativního
prostoru, do kterého historik situuje své zkoumání, může být topografický popis a teritoriální rozložení průmyslových odvětví např. v rakouském Slezsku.22 Prostor jako
socio‑ekonomickou instituci, která je společensky symptomatická, představují naproti tomu továrny, jejichž vnější uspořádání a vnitřní členění vyplývalo z racionalizačních opatření a plánování výroby.23
Meziválečné diskuze expertů z řad podnikových ekonomů, sociologů a psychologů, kteří pečlivě sledovali vliv továrního prostředí (včetně jeho prostorových charakteristik) na produktivitu práce, zastupují pojetí prostoru, který vzniká ve společenských interakcích a komunikaci.24 Chápání prostoru jako určité sociální, popř. kulturní
konstrukce upozorňuje na fakt, že v komunikaci není často ani tak generován vlastní
prostor jako spíše představy o něm. Jedná se o ustanovení specifického diskurzu
o prostoru, který zahrnuje širokou škálu vnímání, pojmenovávání, osvojování a intepretaci prostoru ze strany historických aktérů. Právě s tímto posledním metodickým
přístupem pracuji v následujícím textu.
Ještě předtím, než se budu věnovat tomu, jakým způsobem vnímali a pojmenovávali tovární prostor živnostenští inspektoři, rád bych řekl několik slov k teritoriálnímu rámci, do kterého své zkoumání umisťuji. Označení Předlitavsko použité
v názvu článku, je samozřejmě jistým opisem, který zahrnuje „království a země na
říšské radě zastoupené“. Právě o nich se zmiňoval zákon o živnostenské inspekci ze
19

20

21

22

23

24

J. Purš, Changes in the spatial organisation of industry in Bohemia at the threshold of the industrial
revolution, Historická geografie, roč. 19, 1980, s. 247–282, zde s. 248. Dále viz M. Myška, Založení,
s. 10–20.
H. Hartmann, Zwischen Projektionsfläche und Handlungsraum: Raumvorstellungen bei Bayer und
PCAC, 1890 bis 1914, Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Jg. 52, 2007, Nr 1, s. 59–86
Týž, Organisation und Geschäft: Unternehmensorganisation in Frankreich und Deutschland,
1890–1914, Göttingen 2010, s. 66 an.
Statistischer Bericht über die Industrie Schlesiens im Jahre 1875, Troppau, 1879, s. 238–345;
M. Myška, Region a industrializace: studie k dějinám industrializace Slezska (1800–1918), Ostrava,
2014, s. 11–14; Týž, Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární
výroby: (opožděná industrializace), Frýdek‑Místek, 2013, s. 4–13.
O. Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně
v letech 1900–1938, Ostrava 2009, s. 114–118; K. Uhl, Humane Rationalisierung, s. 98 an.
T. Luks, Betrieb als Ort der Moderne: Zur Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken und
Social Engineering im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2010, s. 114 an.
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17. června 1883, který rozdělil „naší polovinu Říše“ podle jednotlivých policejních
rajónů do konkrétních inspekčních obvodů.25 Jejich souhrn vytvářel představu o celkovém teritoriu i dílčích administrativních oblastech. Ty byly dále určeny jednak sídelním městem inspektora (např. Vídeň, Praha, Brno, Opava, Lvov, Štýrský Hradec),
jednak podniky a živnostmi nacházejícími se v kompetenci příslušného okresního
hejtmanství. Geografické vymezení inspekčních obvodů souviselo také s rozdílným
stupněm industrializace: např. vídeňský okrsek byl co do celkové rozlohy i počtu obyvatel mnohem menší než haličský, přestože počet továren a jejich zaměstnanců byl
několikanásobně vyšší.26
Historickými aktéry této studie jsou živnostenští inspektoři, jejichž představy
o uspořádání továrního prostoru budou předmětem zkoumání. Nepočítáme-li vídeňské ústředí při ministerstvu obchodu, tvořilo inspekci v roce 1884 devět úředníků,
kteří dosáhli požadovaného odborného vzdělání a znali jazyky příslušného obvodu.27
Dohledu těchto devíti, o rok později 12 osob, podléhalo původně téměř 500 000
podniků s pěti milióny zaměstnanci na ploše blížící se 300 000 km2.28 Přestože měli
inspektoři nárok na pomocné kancelářské síly, zpočátku si je příliš nenajímali. Na inspekčních cestách, které tvořily jejich hlavní pracovní náplň, strávili více než 200 dní
v roce, což představovalo dvě třetiny jejich pracovní doby, včetně návštěv nočních
směn a provozů. S postupným navyšováním rozpočtu živnostenské inspekce, ke kterému po roce 1907 významně přispěla parlamentní aktivita sociální demokracie, byli
zaměstnáni další pracovníci, takže nakonec bylo v roce 1913 ve službě 126 inspektorů. Počet pracovníků inspekce se během sledovaného období zvýšil více než desetkrát. Od roku 1907 bylo na pozicích asistenta či inspicienta živnostenské inspekce
zaměstnáno také několik žen.29
Otto Urban, který před téměř čtyřmi desetiletími provedl „vstupní analýzu“ zpráv
živnostenských inspektorů, upozornil, že se výlučně jednalo o pracovníky s technickým vzděláním.30 Před nástupem do živnostenské inspekce působili ve státních či
soukromých službách jako techničtí, administrativní či finanční odborníci, např. jako
úředníci pojišťovací společnosti, techničtí experti na železnici, ve stavebnictví,
25

26

27
28
29
30

Einleitung – Gesetz vom 17. Juni 1883 (R.G. Bl. Nr. 117), betreffend die Bestellung von
Gewerbeinspektoren, in: Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre
1884, Wien 1885, s. 4.
O. Urban, Zprávy živnostenských inspektorů jako pramen hospodářských a sociálních dějin,
in: R. Kvaček (usp.), K českým hospodářským dějinám 19. a 20. století, Acta Universitatis Carolinae,
Philosphica et Historica 3, 1979 – Studia Historica XIX, Praha 1979, s. 63–128, zde s. 75.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 3.
Stenographische Protokolle, s. 10761.
O. Urban, Zprávy, s. 72.
Tamtéž, s. 67–71.
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v chemickém, hutním a důlním průmyslu.31 Zaměstnance živnostenské inspekce tak
charakterizovala profesní různost, která jim umožňovala porozumět problémům průmyslového provozu, nebo se dokonce mohli v rámci přiděleného obvodu specializovat na určité výrobní odvětví. Vedle toho, že živnostenští inspektoři kontrolovali
dodržování živnostenského řádu, spojovala jejich funkce činnost technického poradce, bezpečnostního technika, lékaře, hygienika, arbitra v pracovněprávních sporech,
sociálního pracovníka atd.32
Nejdůležitějším výstupem z činnosti živnostenských inspektorů, který bude zároveň hlavním pramenem tohoto zkoumání, byly výroční zprávy. Zprávy bilancovaly
výsledky inspekčních cest do jednotlivých podniků za uplynulý rok; byly strukturovány podle určitých témat a zobecňující tvrzení dokládaly na konkrétních příkladech.
Písemnou verzi, sestavenou na základě obsáhlých narativních podkladů i statistických přehledů, zasílal vrchní inspektor z příslušného obvodu do vídeňské centrály,
kde byla připomínkována a poslána zpět do provincie. Po zapracování připomínek
prošla zpráva obvyklými redakčními úpravami a byla předána do tisku.33 Pokud to
bylo možné, snažil jsem se publikované zprávy konfrontovat s inspekčními protokoly
zachovanými v archivních fondech živnostenské inspekce v jednotlivých obvodech.
Jednalo se o zápisy a záznamy, které inspektoři pořizovali během své návštěvy v daném podniku.34 Souhrn těchto zápisů a poznámek, vyhotovených často až po skončení služební cesty sloužil k přípravě inspekční zprávy za daný obvod. Vedle toho, že
zpráva přinášela informace o továrních poměrech, reprezentovala pohled příslušného inspektora.
Poslání živnostenských inspektorů spočívalo v kontrole dodržování živnostenského řádu a dílčích úředních vyhlášek, které měly v továrnách chránit zdraví a život průmyslového dělnictva. Vzhledem k omezeným výkonným pravomocem tvořily zprávy spolu s oznámením živnostenských úřadů hlavní nástroj, prostřednictvím
kterého mohli inspektoři upozornit na nedostatky jednotlivých továren.35 Zda se ve
zprávě objevovaly sporné případy a konflikty, záleželo na vztazích inspektora s vlastníky továren a podnikovým vedením, jakož i na inspektorově ochotě držet se striktně
31

32
33

34

35

Archiv Národního technického muzea (dále jen Archiv NTM), f. Ing. Josef Jareš, 1872–1947,
inv. č. 10.
O. Urban, Zprávy, s. 87–88.
Státní oblastí archiv Litoměřice (dále jen SOA Litoměřice), f. Živnostenská inspekce (ŽI) Liberec,
1884–1934, kart. č. 4, Bericht über den IX. Aufsichtsbezirk.
Zemský archiv v Opavě (dále jen ZAO), f. Živnostenský inspektorát (ŽI) Moravská Ostrava, 1892–
1942, kart. č. 1, inv. č. 1, Inspekční záznam pro tovární podniky.
J. Šouša – J. Štaif, Diskurzivní reprezentace sociální otázky: Čechy na přelomu 19. a 20. století, in:
M. Hlavačka – P. Cibulka et al., Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén, Praha 2013,
s. 100–134, zde s. 111.
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litery zákona o živnostenské inspekci, který upravoval jeho činnost. Ve zveřejňovaných zprávách nebyly většinou podniky jmenovitě uváděny, protože inspektoři byli
vázáni mlčenlivostí.36 Nicméně znalcům místních poměrů nebo továrním dělníkům
v příslušném obvodě nedalo mnoho úsilí, aby si nedokázali problémové kauzy spojit
s konkrétním provozem. V neposlední řadě byly zprávy psány s ohledem na vídeňské
orgány, zejména císaře, vládní ministry a poslance říšské rady, kteří určovali legislativní rámec fungování živnostenské inspekce. Zprávy byly určeny mj. pro poslance
říšské rady, kterým měly poskytovat expertní stanoviska a podněty pro zákonodárnou iniciativu. Zvláštní ohledy a dedikace byly určeny ministru obchodu, pod kterého
inspekční centrála ve Vídni spadala.
Poslední poznámka se týká analytické roviny textu. Inspektoři psali a publikovali své zprávy v německém jazyce, a nabízí se tak otázka, co si pod továrnou představovali. Ministerský výnos z 18. července 1883 definoval továrnu jako strojovou
výrobu v uzavřených dílnách za účasti více než 20 pomocných dělníků s pokročilou
dělbou práce a používáním strojů.37 V případě továrního prostoru operovali inspektoři se souslovím Fabriksraum, popř. Fabriksräume, kterým byl myšlen tovární komplex a tovární budovy jako celek.38 Spojení Arbeitsstätte, popř. Arbeitslocale
označovalo pracoviště, výrobní haly i konkrétní provozovny uvnitř továren. Zprávy
živnostenské inspekce kopírovaly určitou strukturu, jejíž jednotlivé části se skládaly
z narativního úvodu; dále kapitoly o vnímání/pozorování (Wahrnehmung) pracoviště
a představách (Vorstellungen) o jeho zařízení, eventuálně zmínkou o obytných prostorách (Wohnräume) pro dělníky. Jak se postupně ubytování vyčleňovalo z tovární
budovy a přesunovalo se mimo průmyslový areál, změnilo se bydlení v samostatnou
podkapitolu zprávy. Kromě uvedeného se ve zprávách objevovaly výrazy označující
funkční místa v továrně, jako byly strojovny, haly, sklady, chodby, kuchyně, umývárny,
toalety apod.39 V částech, ve kterých se inspektoři vyjadřovali k pracovním úrazům,
ochranným opatřením, sociálním a mzdovým poměrům, resp. pracovním řádům, byl
tovární prostor reflektován jen stručně. Spolu s tím, jak se vyvíjely pracovní a sociální
podmínky v továrnách, proměňovala se i jejich sémantika a významové souvislosti,
s kterými byly ve zprávách spojovány.

36

37
38
39

Mlčenlivostí zavazoval inspektory již § 16 zákona č. 117/1883. V případě, že se jednalo o žádoucí
a následování vhodné příklady, byly továrny ve zprávách jmenovitě uváděny. Viz Bericht der k. k.
Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 3.
J. Gruber, Průmyslová politika, Praha 1910, s. 149.
J. Purš, Dělnické hnutí v českých zemích, 1849–1867, Praha 1961, s. 128–129.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1908, Wien 1909,
s. 65–67.
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Sociální zákonodárství Taaffeho konzervativní vlády a kritika
gründerského období jako legislativní a sémantický kontext živnostenské inspekce
Dříve než se pokusím odpovědět na otázku, v jakých významových souvislostech
a prostřednictvím jakých kategorií živnostenští inspektoři vnímali a pojmenovávali
tovární prostor, představím stručně legislativní rámec inspekční činnosti, který byl
součástí sociálního zákonodárství. Problém dohledu nad průmyslovými podniky
a kontrola výrobních provozů se v politických diskuzích opakovaně objevovaly od
konce 60. let 19. století v návaznosti na anglické, francouzské a švýcarské příklady.
Jednalo se o poměrně etablované téma, které mezi veřejností nacházelo velký – pozitivní i negativní – ohlas. Přestože existovalo několik zákonných iniciativ ze strany
liberálních poslanců, dokázala zákon o živnostenské inspekci prosadit teprve konzervativní vláda E. Taaffeho. Vládní předloha, jejíž vzorem bylo pruské ministerské nařízení z roku 1879, byla projednána v živnostenském výboru říšské rady, následovalo
několik pozměňovacích návrhů, jejich zapracování, parlamentní rozprava v květnu
1883, druhé čtení atd.40
Otto Urban napsal, že zákon byl v poslanecké i panské sněmovně přijat bez zvláštních debat.41 Hlavní důvod měl spočívat v tom, že liberálové jako menšinová opozice
prosadili dílčí změny vládního návrhu zákona již v živnostenském výboru a při vlastní
parlamentní rozpravě nebylo fakticky o čem diskutovat. Naproti tomu Jan Janák, který vycházel ze stenografických protokolů parlamentních jednání, zdůraznil, že zákon
o živnostenské inspekci představoval velké politikum, protože od nástupu „železného
kruhu pravice“ se na říšské radě o sociální otázce nejednalo.42 V generální rozpravě
sice vystoupilo jen pět řečníků, včetně sociálně-liberálních poslanců Rosera, Adámka
a Neuwirtha, ale dalších 31 přihlášených se zřeklo nebo nedostalo ke slovu, protože
debata byla na návrh katolického poslance Gregora Doblhamera ukončena.43
Ve svých projevech k zákonu se liberálové vyjadřovali mimo jiné k negativnímu
vlivu továrního prostoru na pracovní a sociální život průmyslového dělnictva. Právě
medializované a široce komentované parlamentní rozpravy přispívaly k veřejnému
porozumění zákona a podporovaly zavedení živnostenské inspekce. V tomto smyslu
nebyl zákon chápán pouze jako legislativní norma, která by upravovala činnost dalšího orgánu veřejné správy, nýbrž jako morální prostředek ke zmírnění sociální bídy
a nespravedlnosti. Význam živnostenských inspektorů pro tovární prostor a představy o něm podtrhlo např. vystoupení liberálně‑levicového lékaře z Broumova, Franze
40
41
42
43

K. Ebert, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich, Wien 1975, s. 166–174.
O. Urban, Zprávy, s. 66.
J. Janák, Příčiny vzniku předlitavské sociální správy, Brno 1970, s. 62.
Stenographische Protokolle, s. 10771.
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Moritze Rosera, který nikoliv překvapivě sáhl k medicínské terminologii. Roser varoval před nepříznivými účinky, které měly přeplněné, nedostatečně odvětrávané
a špatně osvětlené tovární haly na zdraví dělníků, těhotných žen a dětí. Podle Rosera
mohlo založení živnostenské inspekce přispět k „odstranění všech škodlivostí ze vzduchu a vody“ a zlepšit „čistotu a hygienu“ na pracovišti. Jinými slovy, zdravotní a životní podmínky dělníků byly s továrním prostorem úzce spjaty a proměnu k lepšímu
mohla iniciovat právě činnost živnostenských inspektorů.44
Tovární prostor explicitně tematizoval také vlastní zákon o živnostenské inspekci
č. 117 ze 13. června 1883, který v prvním bodě pátého odstavce stanovil, že úkolem
živnostenských inspektorů bude „dohled“ nad dodržováním právních předpisů týkajících se ochrany života a zdraví dělníků, a to jak na místě, kde pracovali, tak bydleli. Lapidárně řečeno, vybízela samotná norma živnostenské inspektory, aby vedle
bezpečnosti práce, pracovní doby, mzdových poměrů a odborného vzdělávání věnovali zvýšenou pozornost vlastnímu pracovišti. Inspektoři získali oprávnění kontrolovat fungující tovární prostory a ubytování dělníků v jakoukoliv roční i denní dobu.45
Skutečnost, že zákon umožňoval inspekci vstup také do míst, kde byli ubytováni zaměstnanci, souvisela s rozmachem tovární výroby. V 50. a 60. letech došlo v mnoha
předlitavských regionech včetně malých měst a obcí k expanzi průmyslových podniků, které v době konjunktury zaměstnávaly stovky nově příchozích „přespolních“
pracovníků. Většina z nich byla ubytována přímo v továrním areálu a přilehlých budovách. Hranice mezi světem práce a domova nebyla zdaleka tak zřetelná jako později;
provizorně zřizované noclehárny, nahodile vznikající svobodárny či narychlo budované dělnické kolonie často navazovaly na výrobní provozovny.46
Překotný vznik továren byl jedním z hlavních důvodů, proč vídeňské orgány vyzývaly živnostenské inspektory, aby se zabývali prostorovými dispozicemi v průmyslových podnicích. Ať už byly obavy živnostenské inspekce přehnané, založené na
zobecnění několika zvláště odstrašujících příkladů, popř. výsledkem tlaku velkých
průmyslníků, kteří udržovali úzké vazby na státní a veřejné úřady a snažili se omezit
konkurenci, tvrdili živnostenští inspektoři, že většinu předlitavských fabrik zakládali
drobní podnikatelé s nedostatečným kapitálem. Inspekční činnost se měla proto zaměřit na tovární provozy, které vznikaly ve stísněných podmínkách, protože výrobci
44

45
46

Stenographische Protokolle, s. 10755–10756. Německý levicově-liberální poslanec z Moravy Josef
Neuwirth vyzýval pro změnu k jednotnému schválení zákona a varoval, že „tovární komíny nejsou
tím objektem, o který se zde jednalo, neboť sociální revoluce se nezastaví ani před zámky“, in:
Stenographische Protokolle, s. 10771.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 2, 13.
J. Malínská, Továrna a město: ke vzniku moderního průmyslu v Českém Dubě, Světlá pod Ještědem
1985, s. 14. Dále viz M. Jemelka, Na Šalamouně: společnost a každodenní život v největší
moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950), Ostrava 2008, s. 22–24.
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nemohli nebo nechtěli investovat finanční prostředky do stavebních úprav továrních
budov. To se týkalo především míst, která byla původně určená k jiným účelům a výrobním požadavkům byla uzpůsobena dodatečně, takže těžko mohla brát zřetel na
potřeby a zdraví zaměstnanců.47 Například ve Vídni vznikaly ještě na začátku 80. let
19. století fabriky v zadních traktech obytných domů, takže nebylo na první pohled
patrné, zda se skutečně jednalo o průmyslový podnik: vysoko tyčící se komíny nemusely být tím nejspolehlivějším vodítkem. Část domu směřovaná do ulice sloužila
k bydlení, zatímco ve dvorech se čile vyrábělo.48
Graf 1: Počet podniků a dělníků kontrolovaných živnostenskou inspekcí v letech
1884–1893

Zdroj: Berichte der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amsthätigkeit im Jahre 1893, s. 2.

Nebylo možné přehlédnout, že rozvoj moderní vědy, techniky a průmyslu omezoval čím dál více prostor, který měli námezdní dělníci, ženy a děti ve věku 10–16 let ve
fabrikách k dispozici a ve kterém se mohli pohybovat. Nastolené trendy umocňovalo
úsilí malých podnikatelů, kteří se osobně podíleli na chodu svých továren; využívali
47

48

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1907, Wien 1908,
s. LXXXVII.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 39.
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momentální konjunktury k rozšiřování výroby; produkovali nové druhy zboží; inovovali strojní vybavení a racionalizovali pracovní postupy, které kladly na prostor zvýšené nároky. Logika tržní ekonomiky nutila provozovatele, aby využívali každý volný
kout, včetně sklepních a podkrovních prostor. Ruku v ruce s tím přicházely disproporce mezi omezenou kapacitou pracoviště a rostoucím počtem dělníků, resp. strojů;
nedostatečným osvětlením a ventilací; udržováním stabilní teploty apod. Ve zprávě
za rok 1884 napsal šéf živnostenské inspekce Dr. Franz Migerka doslova, že „pod
tlakem okolností byly vytvořeny takové prostorové dispozice, které zaměstnancům
rozhodně neprospívaly, ale naopak jim škodily“.49

Racionalizace továrního prostoru
Jak již bylo řečeno, klíčovou analytickou kategorií tohoto článku je pojem tovární
prostor, který se objevoval v legislativních normách, úředních předpisech, dělnických stížnostech i výročních zprávách živnostenských inspektorů. Tento pojem byl
však používán v různých souvislostech a byl spojován s mnoha místy, na která se
inspektoři v továrnách zaměřovali. Na stránkách živnostenských zpráv sloužil pojem
Fabriksraum, popř. Arbeitsstätte jako nadpis ke kapitole, pod kterou byly subsumovány desítky informací, dat a poznatků nasbíraných inspektory během jejich kontrolní
činnosti. V kapitolách nadepsaných tímto pojmem psali inspektoři o chybějících „prostorových dispozicích“ podniků i o svých návrzích na stavební úpravy, které by zlepšily
pracovní a sociální podmínky na pracovišti. Nezřídka inspektoři jmenovitě uváděli
příklady továren, jejichž bezpečnostní, hygienická nebo sociální zařízení vynikala nad
dobovým průměrem.
Jednou z důležitých otázek bylo, zda živnostenští inspektoři svými aktivitami
přispívali k proměně továrního prostoru. Jako veřejný orgán mohli inspektoři těžko
modernizovat soukromé podniky; zákon jim pouze umožňoval kontrolovat výrobní
provozy a upozorňovat na případná zdravotní a bezpečnostní rizika. Vedlejším produktem jejich dohledu byla racionalizační doporučení, z nichž mnohá zvyšovala bezpečnost práce a přispívala k humánnějším poměrům na pracovišti.50 Své představy
mohli inspektoři prosazovat snáze zejména v menších podnicích nad 20 zaměstnanců, které vznikaly mimo velká industriální centra, vyvinuly se z manufakturních
a řemeslnických dílen a byly řízeny „selfmademany“ s obchodním a organizačním
talentem, ale bez větších politických konexí a kapitálového krytí.
49
50

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 11–12.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 106–
110. Dále viz Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1905, Wien
1906, s. 390.
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Historiografie opakovaně upozorňovala, že živnostenští inspektoři měli sice široké pole působnosti, ale poněkud omezené kompetence, protože nedisponovali
výkonnou ani nařizovací mocí.51 Při své inspekční cestě do fabriky a během návštěvy
továrního provozu se museli zabývat desítkami technických, sociálně‑zdravotních
a pracovněprávních záležitostí. Pokud shledali nějaké nedostatky, které výrazně porušovali ustanovení živnostenskému řádu, mohli je oznámit živnostenskému úřadu.
Bylo pak na jeho pracovnících, zda zahájili s podnikem řízení a požadovali nápravu.52
Na základě výroční zprávy Franze Kleina z roku 1888, který napsal, že živnostenský
úřad nebyl inspektorům vždy oporou, označil Otto Urban autoritu inspekce za „relativně nízkou“.53 Nicméně jiné zprávy i hlášení z pozdější doby ukazovaly, že inspekce,
resp. někteří inspektoři v konkrétních obvodech postupně svoji autoritu posilovali.54
Nelze očekávat, že by po několika letech existence úřadu, o kterém zpočátku nevěděli ve vzdálených regionech a menších továrnách ani samotní podnikatelé (natož
námezdní dělníci), dokázala desítka inspektorů v aktivní službě změnit prostorové
dispozice a pracovní podmínky průmyslového dělnictva v předlitavských továrnách.
Nemělo by se však zapomínat, že inspektoři (přinejmenším část z nich) byli erudovaní
odborníci s přiměřeně širokým rozhledem. Společně se zemskou vládou, okresním
hejtmanstvím a živnostenským úřadem se inspekce účastnila stavebního a kolaudačního řízení (často na pozvání samotných podnikatelů nebo prostřednictvím konzultace nad stavební dokumentací), ve kterém měli inspektoři silné slovo a nepřímo mohli
usměrňovat rekonstrukce budov či charakter továrních interiérů.55

J. Janák, Příčiny vzniku, s. 69; O. Urban, Zprávy, s. 67; J. Šouša – J. Štaif, Diskurzivní reprezentace,
s. 111.
52
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 1, inv. č. 1, C. k. okresní hejtmanství v Bílovci firmě
„Společnost parní cihelny“.
53
O. Urban, Zprávy, s. 67.
54
F. Halas st., Kemka, s. 97; ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 1, inv. č. 1, An das
geehrte k. k. Gewerbe‑Inspektorat Mähr. Ostrau, s. 41.
55
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 1, inv. č. 1, K. k. Bezirkshauptmannschaft Wagstadt
an Herrn Ignatz Blažej, Möbelfabrikanten. Obecně viz Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über
ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 154–155.
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Graf 2: Počet stavebních a kolaudačních řízení za účasti živnostenských inspektorů
v letech 1884–1893

Zdroj: Berichte der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amsthätigkeit im Jahre 1893, s. 2.

Jakkoliv mohly být výkonné pravomoci živnostenských inspektorů omezené, nepřestávali usilovat o narušení „totality daného uspořádání“ továren a rozčlenění jejich prostor podle funkcionálních a sociálních hledisek. Svojí činností šířili inspektoři
mezi průmyslníky, managementem a dělníky vědomí, že by pracovní, hygienické i sociální podmínky ve fabrikách mohly být daleko lepší.56 Bylo na zvážení podnikového
vedení, zda menšími či většími úpravami továrních hal a dílen racionalizuje výrobní
provoz, sníží úrazovost, zlepší hygienu, stravování atd. Mnoho podnikatelů zřizovalo
továrny v objektech, které byly původně určeny k jiným účelům a jejich uspořádání
neodpovídalo rostoucím technologickým, výrobním a bezpečnostním nárokům. Parní stroje a kotle nacházející se přímo ve výrobních halách, nedostatky ve vytápění,
chybějící ventilace a osvětlení představovaly důvod živnostenských intervencí.57 Inspektoři doporučovali stavební úpravy a schvalovali rekonstrukce, které vedly v továrních budovách k vydělení a osamostatnění míst, jakými byly haly, strojovny, sklady,
56
57

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1907, s. 341.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1906, Wien 1907,
s. LXXXIV–LXXXV.
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sociální zařízení atd.58 Zatímco zastaralé provozy se vyznačovaly změtí výrobních
operací, strojů, lidí a materiálu v neustále přestavovaných a upravovaných dílnách,
v projektech na výstavbu nových továren, které podnikatelé inspekci předkládali a inspektoři je schvalovali, bylo nepřehlédnutelné prvky racionalizace, sanace, zespolečenštění a humanizace továrního prostoru.59
Graf 3: Počet dělnických stížností k živnostenské inspekci v letech 1884–1893

Zdroj: Berichte der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amsthätigkeit im Jahre 1893,
s. 3.
Přestože se postupně objevovaly stále nové problémy a rozšiřoval katalog „sociálně“ relevantních otázek, inspekční činnost sledovala více méně stejné tematické
okruhy tak, jak se ustanovily v roce 1884. V závislosti na jejich zaměření a spojitosti
s místem v továrně můžeme ve sledovaném období rozlišit tři základní typy nařízení, která inspektoři podnikovému vedení adresovali. Prvním z nich byla doporu58

59

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1900, Wien 1901,
s. 91–96.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 111–112.

54

Studie/
Studies

Představy živnostenských inspektorů o uspořádání továrního prostoru v Předlitavsku v letech 1884–1914

čení týkající se plynulosti výroby, bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Jejich
realizaci považovali inspektoři za nejsnazší, protože nebyla stavebně příliš náročná
a nevyžadovala velké finanční investice. Druhým typem nařízení, jejichž prosazení
bylo mnohem složitější, představovalo dodržování hygienických standardů. Jednalo
se především o ventilaci výrobních hal a výstavbu navazujících sociálních zařízení,
jako byly toalety, umývárny a šatny. Třetím typem pak byla opatření týkající se nalezení odpovídajícího místa pro společenské prostory v továrnách. Ať už se jednalo
o kuchyně, jídelny, kantýny, ubytovny nebo školky, apelovali inspektoři na podnikové
vlastníky a management, aby pro tato zařízení vyčlenili samostatné prostory, nebo
ještě lépe, aby došlo k jejich odsunutí mimo tovární areál. Na následujících stránkách
se budu těmito třemi typy nařízení podrobněji zabývat a pokusím se ukázat, jak se ve
sledovaném období podílely na proměně továrního prostoru.
První typ nařízení živnostenských inspektorů, který byl vůbec nejčastějším, se týkal bezpečnosti práce v továrních budovách. Oficiální postup na tomto poli podnítila
novela živnostenského řádu č. 22 z 8. března 1885 a na ní navazující vyhlášky ministerstva obchodu, vnitra a kultu, které položily zvýšený důraz na zlepšení ochrany
zdraví a života dělníků na pracovišti.60 Po schválení těchto norem se počet doporučení živnostenských inspektorů podnikovému vedení několikanásobně zvýšil.61 Stavební opatření, která měla zvětšit rozestupy mezi stroji, probourat více východů z výrobních hal, změnit únikové cesty na standardní průchody, obsahovala vedle humánních
ohledů také výrazné racionalizační prvky.62 Inspektoři podávali každoročně tisíce
podnětů, které měly dělníkům, dělnicím a dětem zakopávajícím v přeplněných halách s nízkými stropy o neuskladněný materiál zajistit odpovídající prostor pro práci.63

60

61
62
63

Gesetz vom 8. März 1885 betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung,
dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rgb & datum=1885 & page=61 & size=45
[cit. 2016-04-12]. Dále viz Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre
1885, s. 1.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1886, Wien 1887, s. 8.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1887, Wien 1888, s. 6–7.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1885, s. 10; Bericht der k.k.
Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1906, s. 319.
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Tab. 1: Nařízení živnostenských inspektorů k stavebním úpravám továrních budov
v letech 1884–1889
Bezpečností a protipožární nařízení:

1884

1885

1886

1887

1888

1889

Zvýšení počtu východů z továrních hal
a dílen

52

48

113

146

93

128

Přestavba únikových cest na pravidelné
průchody

21

19

41

-

-

-

Výstavba nových schodišť a požárních
žebříků na vnější straně budovy

72

99

149

207

166

128

Úklid pracoviště od zbytků materiálu,
surovin a odpadu

353

333

595

442

369

406

Instalace zábradlí na schodištích, galeriích
a lávkách

176

338

571

576

475

683

Osvětlení schodišť při noční směně

41

22

41

58

31

63

Protipožární opatření (hasicí přístroje,
nádoby s pískem, zásobníky s vodou)

113

129

171

120

107

32

Snížení počtu strojů a zvětšení rozestupů
mezi nimi

23

20

26

61

66

66

Rozšíření průchodů mezi pracovišti

20

24

59

-

-

-

Zavedení parního topení

15

8

10

38

16

15

Ochrana při manipulaci s otevřeným
ohněm

43

79

123

74

61

84

Zlepšení osvětlení (nahrazení svíček, olejových lamp, petrolejek)

323

312

349

247

233

231

Zvýšení intenzity osvětlení na pracovišti

39

74

81

149

162

118

Zdroj: Berichte der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amsthätigkeit im Jahre 1884–
1889 (od roku 1890 chybí číselné údaje)
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Kromě továrních dílen a úzkých chodeb, na kterých se povalovaly zbytky surovin a stály přeplněné kontejnery s odpadky, kontrolovali inspektoři neméně pečlivě protipožární opatření. Poškozené části zábradlí na chodbách, galériích, lávkách
a výtazích měly být vyměněny a zpevněny.64 V útrobách továrních budov byly instalovány zásobníky s vodou, bedny s pískem, hasicí přístroje, železné dveře a prefabrikáty ze žáruvzdorných materiálů. Vytápění v otevřených kamnech a ohništích
uprostřed výrobních provozů, ve kterých se běžně pracovalo s hořlavými surovinami,
mělo být neprodleně odstraněno. Podobně striktně zakazovali inspektoři používání svíček, svítilen na olej a skleněných petrolejových lamp, které sloužily k osvětlení pracovních dílen v nočním provozu a v zimních měsících, kdy dělnictvo při dvanácti-, od roku 1885 jedenáctihodinové pracovní době, přicházelo a odcházelo do
továrny za tmy.65 V požadavcích na přístavbu nových schodišť a únikových žebříků
na vnějších stranách továrních budov se odrážela snaha inspektorů usnadnit při
častých požárech evakuaci několika stovek pracovníků z desítek metrů dlouhých hal
a několikaposchoďových budov. 66
Podobná zjištění, typická ještě v 90. letech 19. století pro menší podniky v podhorských oblastech severovýchodních Čech, na severozápadní Moravě a ve Slezsku
kontrastovala s rekonstruovanými nebo nově budovanými továrnami v hospodářském
centru monarchie, které inspektoři dávali za vzor.67 Především v textilkách zpracovávajících vlnu, len a bavlnu mohla způsobit požár sebemenší jiskra. Prach, který produkovaly spřádací stroje, se často velmi lehce vznítil. Například přádelna bavlny v dolnorakouském Pottendorfu, která patřila v roce 1895 mezi 10 největších textilních podniků v Předlitavsku, disponovala po požáru dostatečným množstvím hasicích přístrojů
systematicky rozmístěných po celé budově.68 Objekt byl postaven z ohnivzdorného
materiálu, podlaha jednotlivých dílen byla zčásti betonová, zčásti dlážděná. Provozy,
64

65

66

67

68

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1888, Wien 1889, s. 13–
14; Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1903, Wien 1904,
s. 64–65; Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1909, Wien
1910, s. 115.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1887, s. 237‒239; Bericht
der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1901, Wien 1902.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 319. V ohrožení
byly zejména ženy, kterým sukně stěžovaly rychlý přesun. Než dorazily ke schodišti a žebříkům
umístěných pouze na jedné straně, mohly uplynout drahocenné minuty, které rozhodovaly
o záchraně života.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1898, Wien 1899, s. 248;
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1893, Wien 1894, s. 310–
313; Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1894, Wien 1895,
s. 252–253.
Die Gross‑Industrie Oesterreichs IV, Wien 1898, s. 229–230.
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ve kterých se mohl oheň šířit zvláště snadno, byly odděleny izolační protipožární
chodbou. Na stropech výrobních sálů procházela síť trubek s automatickými kropiči,
do kterých mohla být po vypuknutí požáru přivedena během několika minut voda.
Na střeše továrny byl umístěn velkoobjemový zásobník s vysokokapacitní vodovodní
pumpou. Poplachové zařízení bylo zavedeno až do bytů podnikového vedení a elektrický výstražný zvonek signalizoval případné nebezpečí jak v samotném továrním areálu, tak v nejbližším okolí.69 Takto příkladně uspořádané továrny se začaly v menších
provinčních podnicích prosazovat teprve ve druhém desetiletí 20. století.70

Sanace továrního prostoru
Druhý typ nařízení, která přispívala ke zlepšení životních a hygienických podmínek
na pracovišti, byť je živnostenští inspektoři obtížně prosazovali, zahrnoval sanaci
továrních hal a dílen. Důležitým předpokladem k jejich prosazení bylo, aby si jejich
důležitost uvědomil jak podnikový management, tak samotné dělnictvo. Ať už se za
váhavostí továrníků vybudovat kanalizaci na odpadní vodu, ventilaci, toalety nebo
umývárny skrýval ekonomický kalkul a neochota dělníků taková zařízení používat
prozrazovala předsudečné myšlení, sehrávala v tomto případě inspekce osvětovou
úlohu.71 Řada těchto zařízení mělo zpočátku velmi primitivní podobu a byla sotva
následování vhodným vzorem, patřila však mezi důležité kroky vedoucí k propagovanému „ozdravění“ továrního prostředí.72 Důležitý faktor, který ovlivňoval postoje
živnostenských inspektorů, představovaly veřejné diskuze o „tovární hygieně“, která se stala námětem řady obsáhlých pojednání univerzitních učenců a patřila mezi
zavedená témata akademického diskurzu.73 V této souvislosti stojí za připomenutí,
že v průběhu 80. let se v Budapešti, Vídni a Berlíně konalo několik mezinárodních kongresů, na kterých se o „hygienickém vzdělávání“ živnostenských inspektorů a „hygieně na pracovišti“ debatovalo v samostatných sekcích.74 Již název kongresů, který spojoval hygienu a demografii, naznačoval, že biologická reprodukce
69
70

71
72
73

74

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 63.
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 2, inv. č. 3, K. k. Bezirkshauptmannschaft Wagstadt
an Herrn Karl Nechuta, Fabrikant in Wagstadt.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1908, s. 8.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 297.
Viz např. M. Kraft, Fabrikshygiene: Darstellung der neuesten Vorrichtungen und Einrichtungen für
Arbeitsschutz und Wohlfahrt, Wien 1891, s. 587–589; E. Roth – A. Bluhm – M. Kraft, Gewerbehygiene, Teil I: Allgemeine Gewerbehygiene und Fabrikgesetzgebung, Jena 1894, s. 83–106.
The Lancet Reports of the International Congresses of Hygiene and Demography, London 1891,
s. 28–46; Bericht über den XIV. Internationalen Kongress für Hygiene und Demographie, Bd. II,
Berlin 1908, s. 674–728.
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byla v dobovém myšlení determinována hygienickými podmínkami. V roce 1887
se „morální a materiální podporou“ hygienického kongresu dokonce zabýval český
zemský sněm.75 V tomto ohledu souzněly hygienické nároky živnostenské inspekce
s rozvojem expertního vědění.
Mezi nejnaléhavější připomínky, které živnostenští inspektoři každý rok opakovali, patřily návrhy na zlepšení odvětrávání.76 Zdokonalení ventilace, které naráželo na
nejrůznější technická omezení a specifika výrobních provozů, bylo jedním z důležitých
modernizačních a sanačních opatření právě proto, že nedostatek a špatná výměna
vzduchu byly považovány za největší hrozbu pro zdraví továrního dělnictva.77 Zvláště
v textilních továrnách, ve kterých bylo zaměstnáno nejvíce žen a dětí, nebyl brán kvůli
levné pracovní síle a nenáročné instalaci spřádacích strojů ohled na to, zda přeplněné
dílny disponovaly dostatečným objemem kyslíku. V přádelnách, v mykárnách a česárnách, ve kterých chybělo ještě v 80. letech 19. století takové základní vybavení,
jakými byly odvětrávací šachty, trpěly dělnice následky dlouhodobé práce v extrémně
prašném prostředí.78 Vysoké stavební a finanční nároky, které byly se zavedením ventilačních a sacích zařízení spojeny, mnoho podnikatelů odrazovaly. Například textilní
průmyslníci v Brně, kteří měli úzké vazby na vídeňské vládní kruhy, se dokonce proti
nařízení živnostenské inspekce a živnostenského úřadu požadujících snížení prašnosti
na pracovištích opakovaně, i když neúspěšně, odvolávali na ministerstvo vnitra.79
S postupem brněnských podnikatelů kontrastovala ve stejné době rekonstrukce zmiňované přádelny bavlny v dolnorakouském Pottendorfu, která od roku 1895
disponovala prostornými výrobními halami s vysokými stropy. Více místa umožnilo
udržovat širší rozestupy mezi spřádacími stroji a vybavit je centrálním odsáváním
prachu. Rozhodující moment představoval v tomto případě ničivý požár, po kterém
musel vlastník podniku, Vídeňská bankovní jednota (Wiener Bankverein), přistoupit
k výstavbě nové budovy.80 Přesto mohla být obnova továrny mnohem skromnější, což si uvědomoval i vrchní živnostenský inspektor ve Vídeňském Novém Městě
Friedrich Muhl, který ocenil „obří ventilátor“ umístěný v suterénu a zajišťující přísun
čerstvého uměle zvlhčovaného vzduchu, v zimě navíc předehřívaného. Kvůli lepší ventilaci byla ve všech dílnách namontována vyklápěcí okna. Potrubí s horkou
75

76
77
78
79
80

Stenographischer Bericht über die XXII. Sitzung der IV. Jahressession des böhmischen Landtages
von Jahre 1883 am 22. Jänuar 1887, dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/
022schuz/s022005.htm [cit. 2016-04-08].
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1898, s. 249.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1908, s. 222–223.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 13–18.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 290.
Compass: Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich‑Ungarn 1895, Wien 1895, s. 447–448. Dále
viz Compass: Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich‑Ungarn 1896, Wien 1896, s. 720.
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párou rozvedené po továrním areálu vytápělo v zimě tovární budovu, která měla
elektrické osvětlení.81 S elektrickým světlem, které nespotřebovávalo kyslík jako
svícení petrolejem a plynem, spojovali inspektoři naděje na zlepšení respiračních
podmínek ve výrobních halách.82 Funkční elektrické osvětlení se však ve fabrikách
stalo běžným jevem až na přelomu 19. a 20. století.83
Tab. 2: Nařízení živnostenských inspektorů k stavebním úpravám továrních budov
v letech 1884–1889
Hygienická nařízení:

1884

1885

1886

1887

1888

1889

Zavedení a zlepšení ventilace

542

435

637

552

457

414

Snížení prašnosti (odsavače, ochranné kryty
strojů, zvlhčení materiálu)

94

104

244

307

117

142

Zavedení kanalizace na odpadní vodu

2

8

8

10

13

3

Snížení počtu dělníků na pracovišti kvůli
malému objemu vzduchu

33

29

38

61

52

40

Přívod vody na mytí

84

115

146

144

90

70

Zřízení umýváren

15

17

19

42

28

21

Čistota, dezinfekce a odvětrávání toalet

170

56

325

142

143

157

Zvýšení počtu toalet oddělených podle
pohlaví

45

84

149

146

130

123

Přeložka toalet z důvodu nevyhovujícího
umístění

16

24

43

73

39

26

Zdroj: Berichte der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amsthätigkeit im Jahre
1884–1889 (od roku 1890 chybí číselné údaje)
81
82
83

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 62.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 87.
Viz např. Plány závodu firmy Schoeller, Moravský zemský archiv (dále jen MZA), f. H15 Bratří
Schoellerové, továrna na sukno, Brno, inv. č. 1-52-8; ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942,
kart. č. 1, inv. č. 1, An das geehrte k. k. Gewerbe‑Inspektorat Mähr. Ostrau, s. 43. K obecnému
vývoji viz P. Horská‑Vrbová, Počátky elektrisace v českých zemích, Praha 1961, s. 53–57; Táž, Český
průmysl a tzv. druhá průmyslová revoluce, Praha 1965, s. 22–23.
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Vedle ventilačních zařízení, jejichž důmyslnější a technicky propracovanější
systém proměňoval vnitřní uspořádání továrních hal a dílen, věnovali inspektoři
nemenší pozornost místům spjatým s hygienou. I když může zájem veřejných orgánů o dodržování hygienických podmínek působit úsměvným dojmem, neměli
bychom zapomínat, že poslední třetina 19. století byla zvláště v místech urychlené industrializace a urbanizace dobou častého výskytu infekčních onemocnění.84
Jestliže inspektoři trvali na cíleně zřizovaných, podle pohlaví oddělených toaletách, jejich odvětrávání, pravidelném úklidu, používání desinfekce nebo dokonce
doporučovali výstavbu umýváren, byly tyto nároky výrazem jejich obav z epidemií
tyfu a cholery. Pracovník Porgesovy textilky Josef Rezler vzpomínal např. na epidemii cholery, která v roce 1871 propukla v Praze a řádila v továrnách na Smíchově
a Košířích, takže dělníci „zmírali jako tažní psi“.85 Není divu, že tovární prostředí a průmyslové závody byly považovány za ohniska, ze kterých se nákaza šířila mezi městskou populaci.86
Bez ohledu na roli, jakou při sanaci industriálního prostoru hrála živnostenská
inspekce, nemohl tovární management ignorovat technický vývoj. Dokonalejší zařízení nahrazovala postupně nejrůznější dřevěné objekty, nevyzděné jámy, volně
stojící zástěny a nezastřešené „strážnice“, které v okolí továrních budov sloužily jako
příležitostné toalety. Technické novinky sice často nemusely být tolik náročné na
prostor, ale kladly zvýšené nároky na údržbu. Jestliže inspektoři doporučovali výstavbu splachovacích toalet oddělených zvlášť pro muže a ženy, daleko obtížněji
kontrolovali dodržování hygieny.87 Bylo příznačné, že podnikové vedení ve shodě
se svými stavovskými předsudky činilo za potíže s úklidem odpovědné dělníky, kteří
údajně postrádali „smysl pro pořádek“.88 Slouží ke cti inspektorů, že se s podobným zdůvodněním nespokojili, ale poukazovali např. na chybějící osvětlení, které
používání toalet v nočním provozu činilo prakticky nemožným. Naopak vyzdvihovali
podniky, ve kterých byly na úklid najaty samostatné pracovní síly. Není překvapivým
zjištěním, že tuto podřadnou práci na opovrženíhodném místě musely vykonávat
„osoby ženského pohlaví“. Sociální zařízení ve fabrikách byla tedy výrazně genderově kódována, o čemž svědčilo např. rozhodnutí podnikového managementu na
L. Fasora, Epidemie břišního tyfu na Moravě a její prevence v letech 1881–1913, Časopis Matice
moravské, roč. 121, (2002), č. 1, s. 47–80, zde s. 49–54. Dále viz např. L. Procházka – J. Nečas,
Zpráva o zdravotních poměrech král. hlav. města Prahy v letech 1897–1909, Praha 1912, s. 642–745.
85
J. Rezler a dcera, Ze života průkopníků sociální demokracie, Praha 1920, s. 13.
86
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 13–18; Bericht
der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 152.
87
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 1, inv. č. 1, An das geehrte k. k. Gewerbe
‑Inspektorat Mähr. Ostrau, s. 43.
88
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1897, Wien 1898, s. 267.
84
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Děčínsku, který nechal odstranit dveře na dámských toaletách, aby se během jejich
návštěvy dělnice „odnaučily“ zapřádat dlouhé rozhovory.89
Podobně jako výstavba toalet bezprostředně dosažitelných z továrních hal a dílen
souviselo zřizování umýváren s důrazem na ozdravění městského prostředí a hygienizaci veřejného prostoru.90 Také v tomto případě se inspektoři odvolávali na zákonné
normy, zejména na novelizaci živnostenského řádu a z ní vycházející ministerské vyhlášky. V návaznosti na § 74, který továrníkům předepisoval starat se o hygienu na
pracovišti, doporučovali inspektoři, aby byla v továrnách na každých 10 pracovníků
zřízena umývárna s ručníky a mýdlem.91 Přestože mohly být nevytápěné umývárny
používané dělníky pouze v letních měsících sotva následováníhodným vzorem, byly
jedním z kroků při prosazování hygienických standardů.92 Nejednalo se však o předem narýsovanou trajektorii, která by vedla od nahrubo zbitých dřevěných kabin
se zahrnovacími závěsy a provizorními chrliči se studenou vodou k parním lázním
s vytápěnými šatnami.93 Výstavba podle pohlaví oddělených umýváren vybavených
sprchami a vanami závisela na rozhodnutí podnikatelů a jejich ochotě investovat do
tohoto typu zařízení.94
V některých případech mohla vést momentální ekonomická prosperita v kombinaci s charakterem výrobního provozu (např. v chemickém průmyslu) a sociálními
ohledy průmyslníků k velkoryse koncipovaným projektům.95 Nemuselo jít ani o podniky s progresivním výrobním programem v hospodářských centrech monarchie, nýbrž o menší provozovny, jako byla např. přádelna příze Ignáce Schmiegera ve Svatavě
nebo tkalcovna J. C. Klauberta v Aši, které inspektoři pro jejich příkladné řešení uváděli jmenovitě.96 Ve městech, ve kterých byly „lázně“ přístupné široké veřejnosti, postrádala živnostenská inspekce účinné prostředky, aby dokázala na podnikové vedení
vyvinout dostatečný tlak.97 Management poukazoval na to, že se tovární dělnictvo
89

90

91
92
93

94

95
96

97

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1897, s. 267; Bericht der
k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1909, s. 129.
L. Fasora, Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna
1851–1914, Brno 2007, s. 210–212; Zpráva o zdravotních poměrech a činnosti městského fysikátu
v Praze za rok 1882, Praha 1883, s. 22–62.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1899, Wien 1900, s. 6.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 297.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 220;
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 159.
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 1, inv. č. 1, s. 42. Obecně viz Bericht der k. k.
Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1901, Wien 1902, s. 48.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1897, Wien 1898, s. 205.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1898, s. 110; Bericht der
k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, s. 220.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1899, s. 89.
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mohlo jednoduše dojít umýt na obecní koupaliště. Náhradní variantu představovaly
např. dřevěné sprchové kouty postavené kousek od vodní nádrže na továrním dvoře.98 Úzkou souvislost mezi hygienou a zdravím továrního dělnictva dokumentuje
případ, kdy management nejmenované tkalcovny hedvábí na Olomoucku nechal
postavit moderně zařízené „podnikové lázně“ na náklady závodní nemocenské pokladny. Vedle několika van a sprchových koutů, byly lázně vybaveny parní komorou
s vlastním parním kotlem, vytápěnými šatnami a odpočívárnami s elektrickým osvětlením. Firma sice hradila provoz a údržbu, mzda a byt „lázeňského“ však byly placeny
z prostředků vybraných od dělníků za používání lázní.99
Skutečnost, že mezi lety 1884 až 1914 kvitovali inspektoři postupné zlepšení
hygienických podmínek v továrnách a vyzdvihli systematickou výstavbu sociálních
zařízení i jejich zaměření na různé kategorie zaměstnanců (úředníky, mistry) a rodinné příslušníky továrního dělnictva, ukazuje na mírnou proměnu, ke které docházelo.100 Inspektoři situaci srovnávali se stavem, který ve výročních zprávách konstatovali v předchozích letech, byť se mohlo jednat o posun z nulového bodu k adaptaci
bývalých skladů a kotelen na umývárny a sprchy.101 Je samozřejmě otázkou, do jaké
míry se o zlepšení zasadily neustálé inspekční připomínky a doporučení, náhodné, ve
zvláště tristních případech opakované návštěvy v týchž podnicích nebo oznámení ze
strany dělníků, kteří si u živnostenské inspekce stěžovali.102 Nárůst úředních předpisů
k tovární hygieně dává tušit, že jejich zprávy adresované ministru obchodu i poslancům říšské rady nemusely zůstat úplně oslyšeny.103

Zespolečenštění továrního prostoru
V budoucnu by jistě stály za zvláštní pozornost a podrobnější výzkum úvahy inspektorů, kteří v souladu s principy moderního managementu vyjádřili přesvědčení, že zdar
pracovního procesu byl spjat s blahem pracovníků. Tato zásada měla své významné
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1898, s. 252.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1901, s. 406.
100
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 2, inv. č. 3, Oesterreichische Mannesmannröhren
Werke – Löbl. K. k. Gewerbe‑Inspektorat Troppau. Obecně viz Bericht der k. k. Gewerbe
‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1901, s. 461.
101
MZA, f. H15 Bratří Schoellerové, továrna na sukno, Brno, inv. č. 1-4-1. Obecně viz Bericht der k. k.
Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1901, s. 531. Dále viz Bericht der k. k.
Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1912, Wien 1913, s. 75.
102
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 2, inv. č. 3, Inspekční záznam Salcher, M. A. synové,
akc. spol.
103
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspektoren über ihre Amtstätigkeit im Jahre 1913, Wien 1914,
s. CXI–CXIV.
98
99
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konsekvence také pro uspořádání výrobních hal. Čím vzdušnější, světlejší a prostornější pracoviště, tím spokojenější dělníci údajně byli. Jinými slovy, podnikatelé se
měli snažit vytvořit zaměstnancům na pracovišti přátelské prostředí, protože jejich
spokojenost se nepromítala pouze do kvantity, nýbrž také kvality pracovního výkonu.104 Inspektoři opakovaně doporučovali továrníkům, aby vedle renovace vlastních
výrobních hal věnovali pozornost dalším místům, např. kuchyním, jídelnám, kantýnám a ubytovnám, které by respektovaly sociální potřeby dělníků.105 Při jejich výstavbě měl být zohledněn počet pracovníků, jejich pohlaví a vzdálenost bydliště od
tovární budovy.
Kontrolní činnost živnostenské inspekce mohla proměnu funkcionálního a utilitárního uspořádání továrních interiérů, ze kterých se postupně vyčleňovala místa
určená pro odpočinek a regeneraci do jisté míry ovlivňovat.106 Primárním motivem
byla starost inspektorů, aby dělníci během krátké polední pauzy opustili výrobní halu,
chápanou jako místo škodící zdraví a mohli alespoň na chvíli „změnit vzduch“.107 Inspekce se tak postavila i proti dobovým morálním představám, které trvaly na tom,
aby byl otec v době polední přestávky u rodiny. Naproti tomu inspektoři tvrdili, že
dělníci se cestou na oběd za zvláště „špatného počasí“ vystavovali zbytečnému riziku
onemocnění. Kromě toho obědvat doma mohli pouze pracující, kteří bydleli v bezprostředním okolí závodu. Vzhledem k tomu, že „přespolních“ a ze vzdálených míst
pocházejících zaměstnanců bývala většina, doporučovali inspektoři, aby podnikatelé
zřizovali závodní kuchyně a jídelny, zvláště pokud se jednalo o odlehlé a mimo obec
ležící fabriky.108 Zvyšující se morální apel vedl na začátku 20. století ke vzniku jídelen
oddělených podle pohlaví určených zvlášť pro dělnice a dělníky.109

Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 6.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 76.
106
MZA, f. Továrna vlněného zboží, A. a J. Löw Beera synové, Brno, sign. H 301, kart. č. 24, inv. č. 107,
Plán výstavby tovární kuchyně.
107
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 26.
108
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 244.
109
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1901, Wien 1902, s. 211;
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1914, Wien 1915, s. 313.
104
105
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Tab. 3: Nařízení živnostenských inspektorů k stavebním úpravám továrních budov
v letech 1884–1889
Humanizační nařízení:

1884

1885

1886

1887

1888

1889

Zlepšení vytápění na pracovišti
(zastřešení pracoviště před
nepřízní počasí)

18

27

70

87

66

69

Zákaz stravování a pití na
pracovišti

88

49

63

117

80

60

Zřízení jídelen a ohříváren jídla

47

46

45

62

49

27

Zlepšení vytápění a větrání
v továrních ubytovnách
a ubikacích

118

111

149

139

101

69

Zákaz nocování na pracovišti

-

9

88

73

70

50

Zdroj: Berichte der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amsthätigkeit im Jahre
1884–1889 (od roku 1890 chybí číselné údaje)
Námitky ohledně zvýšených režijních nákladů, které byly se založením a provozem kuchyní a jídelen spojeny, odbývala inspekce poukazem na vyšší výkon, kterého syté pracovní síly dosahovaly. V tomto ohledu bylo možné kuchyni považovat za
investici, která se v budoucnu měla mnohonásobně vrátit. Tento způsob uvažování odpovídal široce sdílenému dobovému přesvědčení expertů – zvláště dietologů
a fyziologů, kteří počítali kalorický přísun a výdej manuálně pracujících a na základě
svých výpočtů promýšleli transformaci ve stravě přijaté energie na mechanickou sílu
a fyzickou práci.110 Kromě tohoto aspektu byly kuchyně a jídelny spojeny s prevencí
proti alkoholismu, protože „dobrá strava“ byla považována za nejlepší ochranný prostředek před „pálenkou“, jejíž pití bylo v dělnickém prostředí rozšířené jako „mor“.111
V neposlední řadě odkazovaly podnikové kuchyně k jistému druhu morální ekonomie,
110
111

R. Kučera, Život, s. 21–24.
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 26.

65

30/1
2015

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Zdeněk Nebřenský

která v nich viděla úlevu dělnickým rodinám zmítaných permanentním nedostatkem.
Stravováním dělníků‑otců v závodních kuchyních, ve kterých se vařilo ve velkém
a ceny nepřesahovaly výrobní náklady, odpadly domácnostem největší starosti s nasycením nejhladovějších strávníků.112
S podnikovými kuchyněmi souvisela také spotřební družstva, tzv. konzumní spolky, které byly jejich předchůdcem a později suplovaly jejich činnost. Při potravinových skladech vznikaly provizorní kuchyně, kterým mohlo podnikové vedení přidělit
samostatnou místnost s placenou kuchařkou.113 Z potravinových skladů se vyvinula
spotřební družstva, která obsahovala významný samosprávný prvek, protože jejich
provoz si zajišťovali sami zaměstnanci – dělníci.114 Družstva mnohdy sídlila v továrním areálu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Pokud se jejich hospodaření úspěšně
rozvíjelo a dokázala nakupovat základní potraviny ve velkém a prodávat je dělníkům
za režijní ceny, vydělovala se postupně z průmyslového komplexu.115 Tovární budovy
přestávaly odpovídat požadavkům na uskladnění velkého objemu zboží s omezenou
trvanlivostí (obilovin, masa, piva, vína); nezanedbatelný byl rovněž aspekt dostupnosti ze strany spotřebitelů. Zatímco v továrnách ocenili dělníci teplou kuchyni, při
cestě z práce nebo v místě bydliště využívali možnost nákupu.116
Novela živnostenského řádu z 29. září 1883 počítala mimo jiné se zřizováním
a udržováním společenstevních hospod jako profesně a sociálně specifického místa, prostřednictvím kterého se různé skupiny živnostníků zviditelňovaly ve veřejném
prostoru.117 Jejich analogii bychom v továrnách nalezli v dělnických kantýnách, které
měly právo výčepu.118 Při nedostatečných zdrojích a kvalitě pitné vody představovalo
pivo vítanou protiváhu „pálenky“ konzumované a decimující dělníky ve velkém.119
Nebylo divu, že „podnikový hostinský“ nemusel zpočátku platit nájem, ale naopak
mu management umožnil ve fabrice zřídit ledárnu a sklep pro uložení sudů.120 Postupem doby se přece jenom podobně zařízené kantýny z továrního areálu vyčlenily
SOA Litoměřice, f. ŽI Liberec, 1884–1934, kart. č. 1, Errichtung von Kantinen bei Gewerbeunternehmungen (Norm.-Sig. Nr. 663/1889 u. 35/1907).
113
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 101,
s. 285–286.
114
K obecnému vývoji ve střední Evropě a na Moravě viz L. Fasora, Dělník a měšťan, s. 156–161.
115
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1911, Wien 1912, s. 380.
116
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 68.
117
J. Janák, Příčiny, s. 56.
118
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 1, inv. č. 1, K. k. Bezirkshauptmannschaft
Wagstadt – An Herrn Ignatz Blažej, Dampftischlerei in Poruba.
119
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1887, Wien 1888,
s. 239; M. Ellerkmap, Industriearbeit, Krankheit und Geschlecht. Zu den sozialen Kosten der
Industrialisierung: Bremer Textilarbeiterinnen 1870–1914, Göttingen 1991, s. 137.
120
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 261.
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a nezřídka byly připojeny k prodejním skladům spotřebních družstev a konzumních
spolků. V následném kroku se některé z nich osamostatnily jako závodní hostince,
popř. typicky stavovské výčepy továrního dělnictva.121
Dalším tematickým okruhem, s kterým byl spojen celý soubor sociálních, zdravotních a „mravnostních“ problémů, bylo bydlení.122 V historické topografii ostravských
kolonií Martin Jemelka ukázal, že podnikový management v oblastech s vysokou koncentrací těžkého průmyslu poměrně záhy přistoupil k systematické výstavbě zaměstnaneckého bydlení, které často s továrním komplexem mohlo sousedit, zároveň ale
splňovalo parametry autonomní sféry „domova“ odděleného od světa práce.123 Nicméně takový přístup byl výsledkem dlouhodobého vývoje a řady neúspěšných pokusů
nechat řešení „bytové otázky“ na individuální volbě námezdně pracujících. K výstavbě
závodního bydlení mohli navíc přistoupit pouze největší kapitáloví vlastníci, jakými byli
např. Rothschildové v Ostravě, Liebiegové v Liberci nebo Ringhofferové na Smíchově
ad. V menších závodech, které stále zaměstnávaly většinu továrního dělnictva a které charakterizoval vysoký počet „přespolních“ zaměstnanců, nocovali dělníci často
přímo ve výrobních provozech.124 Teprve s opakovanými kontrolami inspektorů, kteří
intervenovali u živnostenských úřadů a upozorňovali na úrazy plynoucí z této praxe,
přistoupilo podnikové vedení k zakládání nocleháren. Dělnické ubikace a provizorní
dřevěné „baráky“ však zůstávaly součástí továrních areálů. Ještě v polovině 90. let 19.
století bylo běžné, že v ekonomicky nejrozvinutější oblasti, jakou bylo Vídeňské Nové
Město, nechal management v momentálně prázdných nebo méně vytížených částech
budov, např. skladech, zřídit „hromadné ložnice“ pro dělníky bez vlastního zázemí.125
Cílenou kontrolu dělnických nocleháren podpořil i zákon č. 37 z 9. února 1892,
který daňově zvýhodnil výstavbu dělnického bydlení.126 Inspektoři sledovali, nakolik
podnikatelé novou legislativní normu využívali a pokud už o daňové zvýhodnění požádali, tak co bylo jeho výsledkem.127 Když už nemohli inspektoři přimět podnikatele,
aby zajistili námezdním pracovníkům bydlení mimo továrnu, snažili se kontrolovat
Viz M. Jemelka (ed.), Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů
a koksoven ve slezské části Ostravy, Ostrava 2012, s. 460, 472.
122
V. Hájek (V. Lesák), Příspěvek k poznání životních poměrů a pracovních podmínek lnářského
dělnictva na Trutnovsku v 2. polovině 19. století, in: Příspěvky k dějinám národního podniku Texlen
Trutnov 2 (1978), s. 121–132, zde s. 121–128.
123
M. Jemelka (ed.), Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven
v moravské části Ostravy, Ostrava 2011, s. 141–148, 203–208, 286–287.
124
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897, s. 297.
125
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 64.
126
Gesetz vom 9. Februar 1892, betreffend Begünstigungen für Neubaten mit Arbeiterwohnungen,
dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi‑content/alex?aid=rgb & datum=1892 & page=439 & size=45
[cit. 2016-04-19].
127
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 88.
121
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prostory, které sloužily k přenocování.128 Bez významu nebyla ani úřední regulace
poplatku za ubytování sloužící k tomu, aby nedocházelo k neúměrnému navyšování
kapacity. Příliš vysoká cena vedla k přeplnění nocleháren pendlujícími (v zaalpských
zemích např. chorvatskými a italskými) dělníky, kteří si nemohli dovolit platit vyšší
taxu a byli nuceni přespávat „načerno“ nebo za mírnou „provizi“ se svými kolegy.
V mnoha továrních noclehárnách panovaly primitivní podmínky, na dřevěných pryčnách podestlaných slámou spali muži i ženy pohromadě, nezletilí i dospělí, svobodní
i sezdaní. V souladu se středostavovskými morálními předsudky si inspektoři neodpustili poznámku, že takové poměry byly (mezi dělnictvem) považovány za něco samozřejmého, nad čím se nikdo nepohoršoval. 129
Posledním typem prostoru, vystupujícím z nahodile uspořádaných budov a špinavých výrobních hal s okny nepropouštějícími denní světlo, byly špitály, jesle, školky
a závodní knihovny.130 Řada z těchto zařízení byla podobně jako noclehárny součástí
továrního areálu nebo na něj organicky navazovala.131 Některá byla spojena s rodinou podnikatele, resp. továrním úřednictvem, které si v bezprostředním sousedství
fabrik stavělo sídla uprostřed zeleně kontrastující se sterilitou továrního prostředí.132
S růstem průmyslového areálu docházelo nezřídka k pohlcení původní zástavby a její
nové adaptaci.133 Tento vývoj umožnil dělnictvu navštěvovat a využívat místa, která
jim původně nebyla přístupná.134 S rozvojem dělnického hnutí, resp. dělnických výborů, které měly v továrnách hájit zájmy námezdně pracujících a zastupovat je při jednáních s továrním managementem, vznikaly v speciálně pro tyto potřeby určených
prostorách např. mateřské školy.135
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 2, inv. č. 3, Hausordnung der Firma Math.
Salcher & Söhne; Tamtéž, Maedchenschlafsaal – Aktiengesellschaft in Wagstadt.
129
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1884, s. 25; Bericht der
k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 80, 321.
130
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 338;
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1901, Wien 1902, s. 528;
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1913, Wien 1914, s. 351.
131
J. Englová, K sociální politice velkých průmyslových závodů v druhé polovině 19. století a na začátku
20. století, in: J. Machačová – J. Matějček (eds.), Studie k sociálním dějinám 6, Kutná Hora 2001,
s. 261–274, zde s. 266–269; Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im
Jahre 1896, Wien 1897, s. 159.
132
MZA, f. H15 Bratří Schoellerové, továrna na sukno, Brno, inv. č. 1-5-1, Stavební plány závodu na
Cejlu 48/50; L. Fasora, Svobodný občan, s. 78–80.
133
ZAO, f. ŽI Moravská Ostrava, 1892–1942, kart. č. 1, inv. č. 1, An das k. k. Gewerbe‑Inspektorat
Mähr. Ostrau, s. 62–69.
134
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1903, Wien 1904, s. 208;
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1910, s. 107.
135
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1910, Wien 1911, s. 349.
128
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Historici a historičky se vesměs shodují, že mateřské školy, na jejichž zřizování a fungování se tovární management podílel, patřily do jedné z oblastí podnikové sociální politiky.136 Nicméně je nutné rozlišovat, za jakých historických okolností
a z jakých důvodů závodní školky vznikaly. Školky totiž nesouvisely pouze s počátky
sociální politiky formulované v synergii veřejných orgánů (např. obecního zastupitelstva) a soukromých podnikatelů.137 Nemenší vliv mělo na konstituci školek chápání
továrny jako svébytného prostoru striktně odděleného od sféry domova a určeného
výhradně k práci.138 Na předchozích stranách jsem již naznačil, že fabriky byly často
nahodilým shlukem budov, nehygienických prostor a tmavých místností, jejichž racionalizaci, sanaci a humanizaci živnostenští inspektoři podporovali. S továrnami byly
neodmyslitelně spjaty také těhotné ženy, matky s malými dětmi, pomocné pracovní
síly z řad mládeže atd. Mnoho zaměstnaných maminek nemělo jinou možnost než
si děti vzít s sebou do fabriky. Postuláty liberalismu nechávaly otázku zabezpečení
potomstva během pracovní doby zcela na individuální odpovědnosti rodičů. Aktivita
živnostenské inspekce přinesla jistý posun: pokud inspektoři narazili ve fabrikách na
malé děti, snažili se je v prvním kroku vykázat z blízkosti strojů a domluvit s podnikovým vedením, aby jim v hlavní tovární hale vyhradilo místo, kde by byly alespoň trochu
v bezpečí.139
Se zvyšujícím se důrazem na sociální a zdravotní opatření na pracovišti, úlevami
pro nastávající rodičky, omezováním dětské práce a dodržováním pravidelné školní
docházky byly nejmenší děti z továren vyloučeny, starosti s jejich zaopatřením to však
nezmenšilo. Rodiče z továrny obvykle během polední přestávky odcházeli, aby děti
zkontrolovali, uvařili a dali jim najíst. Jedno z řešení, které se nabízelo, představovaly
dětské koutky s pravidelným stravováním, do kterých byly děti po dobu pracovní
doby umístěny, aby se rodiče mohli plně věnovat práci a odkud si je po skončení
směny mohli vyzvednout.140 Desítky dětí od 2 do 6 let tak byly každý den soustředěny
na 12 hodin na místo, které mohlo být součástí nebo poblíž továrního areálu. Teprve
s ekonomickou stabilitou příslušného závodu prověřenou časem a výstavbou navazující infrastruktury, včetně samostatného mimo fabriku stojícího bydlení, se koutky

J. Englová, K sociální politice, s. 266; M. Jemelka (ed.), Ostravské dělnické kolonie I, s. 10.
M. Jemelka (ed.), Ostravské dělnické kolonie I, s. 437–440.
138
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1903, s. 537.
139
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 134.
140
Na tomto způsobu argumentace byl mimo jiné pozoruhodný důraz živnostenských inspektorů
na „morální“ ekonomii školek, které díky celodenní odloučenosti přispívaly údajně k vytváření
vzácnějších a vřelejších vztahů mezi rodiči a dětmi. Kromě toho inspekce mluvila o „rodičích“,
péči o děti negenderovala ani ji nespojovala výhradně s ženami. Viz Bericht der k. k. Gewerbe
‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1895, Wien 1896, s. 98–99.
136
137
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a azylové domy vydělovaly z průmyslového komplexu a přibližovaly lidským sídlištím.141
Podnikové školky stavěné uprostřed rozlehlých zahrad a zelených ploch tak stály spíše na konci než na začátku jednoho sociálně‑ekonomického vývoje.142

Závěr
Na předchozích řádcích jsem nastínil myšlenkový svět živnostenských inspektorů,
kteří se ve své pracovní náplni zabývali kontrolou pracovních, hygienických a sociálních poměrů v továrnách. Pokud inspektoři shledali tyto poměry jako nevyhovující,
snažili se je změnit. Jejich snahy měly větší či menší vliv na prostorové uspořádání
některých předlitavských fabrik. Živnostenská inspekce byla společně s dalšími veřejnými orgány, např. stavebními odbory ve městech, okresními hejtmanstvími nebo
živnostenské úřady jedním z historických aktérů, který vedle podnikatelů, inženýrů
a dělnických předáků inicioval transformaci výrobních hal, výstavbě umýváren, toalet,
kuchyní, jídelen, dělnického bydlení, podnikových školek, nemocničních sálů, knihoven atd. Jestliže inspektoři usilovali o proměnu továrního prostoru, jeho racionalizaci,
sanaci, humanizaci a diferenciaci, nabízí se otázka z jakých důvodů tak činili, popř. jakou ideou byla jejich činnost prodchnuta.
Snahy živnostenských inspektorů změnit prostorové dispozice předlitavských
fabrik byly neseny neurčitou představou o moderní továrně. Tato představa nebyla
ucelenou, ani systematickou koncepcí, přesně narýsovaným technicko‑inženýrským
plánem, s kterým inspektoři vstupovali do fabriky a který na svých cestách a při rozhovorech s podnikateli, managementem a dělníky porovnávali s výrobní praxí. Na
základě vágních formulací a nahodilých vyjádření týkajících se „moderních budov
a zařízení“, o kterých se inspektoři zmiňovali ve svých zprávách, se můžeme domnívat,
že se jednalo o dobově rozšířenou a mezi technicky vzdělanými a sociálně orientovanými experty sdílenou představu. Tato představa byla výsledkem rostoucího počtu
zákonných norem a úředních předpisů k ochraně zdraví, hygieně a výstavbě zařízení
v továrnách. Neméně silný vliv na ní měly každodenní poznatky inspektorů, kteří byli
konfrontováni s neutěšenými továrními poměry i vzorovými podniky.
Hlavní charakteristiky této představy bychom ve shrnující podobě nalezli ve
slavné přednášce berlínského architekta a teoretika Waltera Gropia o monumentálním umění z roku 1911. Osmadvacetiletý Gropius, prominentní syn ze středoJe, myslím, evidentní, že představa „ženy v domácnosti“, která se stará o kuchyň, děti a kostel,
byla úzce spojena se středostavovským měšťanským prostředím a omezovala se jen na určité
vrstvy společnosti. V dělnickém prostředí a mezi rolníky na venkově se jednalo spíše o okrajový jev.
Dále viz Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1896, Wien 1897,
s. 68–69, s. 286.
142
Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1911, s. 30.
141
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stavovského uměleckého prostředí upozornil pravděpodobně jako jeden z prvních
na etický, estetický a epochální rozměr průmyslových staveb.143 Přes svůj originální
a nekonvenční způsob, jakým Gropius požadoval osvobození industriální architektury z područí historizujících a inženýrsko‑technicistních představ, nelze nevidět, že
se mladý architekt vyjadřoval ve shodě s dobovými souřadnicemi sociálního reformismu. Jak jsme viděli, již od dob parlamentních diskuzí kolem zákona o živnostenské inspekci byl tovární prostor silně spojen s moralizujícím významem, který
přesahoval pouhou ekonomickou a výrobní funkci. Živnostenští inspektoři pak ve
svých zprávách každoročně opakovali, že továrny nebyly pouze účelově uspořádaným místem, které by bylo prosté všech mocenských a sociálních konsekvencí. Naopak, tovární výroba, která byla umístěna v nahodilém shluku špinavých, tmavých
a nízkých budov, se vzdalovala žádoucímu uspořádání a podobala se spíše místu pro
internaci doživotně odsouzených.
Živnostenští inspektoři požadovali spolu s reformními společenskými kruhy
i uměleckou avantgardou kultivaci industriálního prostoru, který by zachovával respekt, zdraví a život člověka. Bylo proto třeba uspořádat chaos, učinit konec svévoli
a nepravidelnost změnit v rytmiku. Stroje, mezi kterými se proplétali dělníci, dělnice
a děti, se měly přizpůsobit prostorovým možnostem továrních hal, měl být zajištěn
plynulý transport surovin ze samostatným skladů, pravidelný úklid měl odstranit povalující se zbytky materiálu. Přehledně uspořádané dílny měly přispět k systematické
kontrole pracujících, aby se nemuseli potýkat se svévolnými zásahy managementu
a dílenských mistrů, kteří nerozlišovali pracovité dělníky od povalečů a opilců. Vhodné stavební adaptace měly zmírnit výpadky energie, technické závady a komplikace,
které narušovaly plynulost výroby. Nařízení, připomínky a doporučení živnostenské
inspekce se snažily dát továrnímu prostoru jednotný řád.
Nešlo však pouze o racionální uspořádání továrních budov, které by odpovídalo
nejnovějším technologickým, ekonomickým a hygienickým nárokům. Fabriky měly
mít estetickou hodnotu, která by byla na první pohled patrná a dávala smysl i jejich zaměstnancům. Pokud se továrny skládaly pouze z dílčích navzájem nesouvisejících částí orientovaných podle momentálního účelu, technických potřeb a ekonomických kritérií, nemohlo dojít k plnému využití jejich potenciálu. Živnostenští
inspektoři každoročně poukazovali na to, že továrny tvořily nesystematicky pospojovaný soubor jednotlivých pracovišť a dílen, které byly za pochodu přestavovány
a upravovány. Teprve jejich integrace, která by dokázala propojit lidi, stroje i operace
v jediném prostoru, mohla ozřejmit celkový výsledek pracovní činnosti. Organizace
průmyslu, koncentrace výroby a dokonalejší dělba práce nebyla pouze ekonomickou
143

W. Gropius, Monumentale Kunst und Industriebau, in: H. Probst – C. Schädlich – W. Gropius,
Ausgewählte Schriften, Bd. 3, Berlin 1987, s. 28–51.
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a technologickou revolucí, nýbrž představovala také zásadní změnu v lidském myšlení
a sociálních vztazích, kterou měla tovární architektura reflektovat.
Zamýšlíme-li se nad dalšími okolnostmi, které spoluutvářely představu o moderní továrně, nemůžeme pominout již několikrát připomínaný, přesto explicitně
dosud nejmenovaný diskurz o sociální otázce. V předvečer první světové války se
tento diskurz stal natolik mocným, že přehlušil dosavadní technická řešení sociálních
problémů souvisejících s ekonomickou dynamikou kapitalismu. Činitelé jako světlo,
vzduch a čistota, kteří se prosazovali v doporučení inspektorů nahradit olejové svítilny a petrolejové lampy plynovým a elektrickým osvětlením, závést ventilační zařízení,
postavit kanalizaci, toalety a umývárny, přestávali dostačovat. Tovární prostor měl být
uspořádán tak, aby zajistil spokojenost dělníků. Ta byla hledána především v naplnění každodenních potřeb. Častěji než kdykoliv předtím se začaly ve fabrikách objevovat
kuchyně, kantýny, jídelny, vytápění, nedaleko továrního areálu vyrostly dělnické kolonie. Všechny tyto specifické prostory úzce spojené s představou moderní továrny
poskytovaly základní předpoklady k regeneraci pracovních sil.
Walter Gropius v této souvislosti neurčitě psal o navrácení důstojnosti. Jakým
způsobem mohla ale moderní továrna průmyslovému dělnictvu vrátit důstojnost?
Mohla pocit důstojnosti dodat rozhlehlá výrobní hala, která byla protikladem fabrik
zřizovaných v provizorních budovách plných „špíny a bídy“? Jistě, přehledné dílny
kontrolovatelné z několika málo míst a s menším počtem mistrů, kteří nestáli dělníkům za zády, přinesly vysokou míru pracovní samostatnosti a odpovědnosti za dílčí
výrobní operace. Přesto však stěží zbavovaly dělníky jednotvárnosti tovární práce
a tlaku na vyšší pracovní výkon. Valorizace lidského života a zdraví, která se promítala v zakládání nemocničních pokojů v továrním areálu, řešila stále jen důsledky,
nikoliv příčiny. Podnikové byty nebo dokonce domky, které poskytovaly přesně dávkované soukromí a intimitu dělnických rodinám, byly vázány na zaměstnanecký poměr a spíše než důstojnost posilovaly patriarchální závislost. Závodní jesle, školky
a dětské koutky budované mimo fabriku byly výrazem péče o potomstvo a mohly
zmírnit všední starosti, přesto nebylo možné přehlédnout, že napomáhaly k reprodukci stávajících poměrů a nerovného postavení pracujících.144
Podle Gropia mohla moderní továrna vysvobodit dělnictvo z „otroctví“ průmyslové výroby a vrátit mu důstojnost jedině tak, že získala transcendentální význam,
jakým se pyšnily sakrální stavby. Podobně jako architektura starých Římanů, která
dala vzniknout bazilikám a kostelům, také tovární budovy se měly stát akropolí industriální práce. Továrny měly být založeny na etických a náboženských principech,
144

D. Sweeney, Work, Race, and the Emergence of Radical Right Corporatism in Imperial Germany,
Ann Arbor 2009, s. 162–167; Bericht der k. k. Gewerbe‑Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im
Jahre 1903, s. 123.
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na kterých stály středověké katedrály. Moderní továrna měla vzbuzovat dojmy, jaké
u renesančního člověka vyvolávala novostavba chrámu sv. Petra v Římě. Jakkoliv můžeme zpochybnit adekvátnost těchto historických paralel, nelze popřít, že byly výstižnou metaforou i jistým proroctvím. Politické diktatury 20. století, které vystupovaly
jménem průmyslového dělnictva, dodaly továrnám málem posvátný charakter. S odstupem více než 100 let a s vrcholící ekonomickou a kulturní globalizací, která přesunula tovární výrobu do jiných světadílů, smetla přinejmenším na území bývalého
Předlitavska průmyslové stavby a nahradila je kancelářskými komplexy, montovnami
a hypermarkety, můžeme potvrdit, že se továrny a jejich komíny staly nejviditelnějším symbolem uzavírající se epochy industriální moderny.
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“Factory chimneys are not themselves the building in question.” Notions
of trade inspectors on the arrangement of factory space in Cisleithania in
1884–1914
The study submitted dealt with the issue of the checks on the work, sanitary and
social conditions in factories, which were conducted by trade inspectors. Precisely
the trade inspectorates were one of the historical actors of the rationalization,
humanization and differentiation of factory space. Based on the available sources
and literature, which has been analysed, it can be said that the efforts of the
trade inspectors to change the spatial layout of the Cisleithanian factories were
carried out with a rather uncertain notion of a modern factory. This idea was not
a comprehensive or systematic conception, it was Rather a notion widespread at
the time and shared among the technically educated and socially oriented experts
of “modern buildings and facilities” without closer definition. However, this idea
was the Result of a growing number of legal norms and official Regulations for
health protection, sanitation and the construction of social facilities in factories.
The Regulations, comments and Recommendations of the trade inspection tried
to provide factory space a unified order and Remove the complications that would
disrupt the smoothness of production.
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Porevoluční „zlatá éra“ podnikání: rozvoj velkoobchodu
v oblasti módního odívání (případová studie)1
Michaela Šuhajová
The post‑revolutionary “golden era” of business: the development of fashion wholesale (case
study)

The study submitted tries through the Ostrava company Adda Paris, s. r. o. to present and
specify the issue of the development of doing business in the 1990 s and aided by an analysis
of the period sources show the advantages and pitfalls of this transformational period. It
shows the way of doing business of the selected firm from its foundation and first contacts
with foreign forms through establishment on the fashion market and subsequent closure of
the company. A component of the study is also the characteristics of the everyday activities
of the management of the company at the time when modern economic and communication
instruments were just being shaped.
Keywords: post‑revolutionary period; business development; fashion industry; Czech
republic; 20th century
Contact: Bc. Michaela Šuhajová; Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulty,
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika;
mi.suhajova@gmail.com

1

Zpracování příspěvku bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum
udělený roku 2015 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Grant s názvem Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, č. IGA_FF_2015_014, řešitel Jaroslava Kubátová.
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Úvod
Podnikatelská činnost je dnes běžnou součástí naší každodenní reality, ačkoliv uplynulo teprve necelých 25 let od doby, kdy tuto možnost lidé v naší zemi po dlouhé
odmlce opět získali. Je zcela bez pochyb, že pro Čechy a Slováky představovala obnovená možnost podnikání absolutní revoluci jejich ekonomického života, což s sebou přineslo celou řadu výzev, ale i hrozeb. Porevoluční období 90. let je specifické
v mnoha ohledech, přesto se jedná o velmi nedávnou část naší historie, která dosud
nebyla odbornou ekonomickou literaturou dostatečně zpracována.2 Na tomto místě lze zmínit například dobovou studii Problems and Environment of Small Business
in the Czech Republic Vladimíra Benáčka a Aleny Zemplinerové3 publikovanou roku
1995 v recenzovaném akademickém časopise Small Business Economics, která popisuje problematiku podnikatelského prostředí počátku 90. let a z níž práce částečně vychází. Informace o zkoumaném období práce dále čerpá ze studia monografií Jonathana Reuvida, Rogera Benneta4, Hany Kunešové, Evy Cihelkové5 a Vojtěcha
Spěváčka6 a článků publikovaných v časopise Ekonom z let 1991–1993.
Cílem studie je pomocí případu ostravské firmy ADDA Paris, s. r. o. představit a konkretizovat problematiku rozvoje podnikání v období 90. let a pomocí analýzy dobových
pramenů poukázat na výhody a úskalí tohoto transformačního období. Mezi klíčové
prameny náleží články Zpráva o podnikatelské činnosti v České republice,7 Móda pro
700 milionů,8 IGEDO Düsseldorf: Móda v ekonomickém kolotoči9 a Co brání rozvoji joint
ventures v České republice?,10 dále výpovědi majitele firmy ADDA Paris, s. r. o. získané
na základě rozhovorů vedených v období 1. října 2014 – 5. dubna 201511 na straně
jedné a ekonomická dokumentace a originální účetní záznamy firmy na straně druhé.
2

3

4

5
6

7
8
9
10
11

Článek vychází z bakalářské práce M. Šuhajová, Les conditions pour le développement de l’ entrepreneuriat tcheque dans les années 90 et aujourd’ hui: ADDA Paris, s. r. o., importation d’habillement français, bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc
2015.
V. Benáček – A. Zemplinerová, Problems and Environment of Small Business in the Czech Republic,
Small Business Economics, Vol. 7, Dec 1995, Issue 6, s. 437–450.
J. Reuvid – R. Bennet, Jak obchodovat se západem: průvodce pro východoevropské podnikatele,
Praha 1994.
H. Kunešová – E. Cihelková, Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy, Praha 2006.
V. Spěváček a kol., Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty, Praha
2002.
B. Morávek, Zpráva o podnikatelské činnosti v České republice, Ekonom, 49/1991, s. 18–20.
D. Sedlářová, Móda pro 700 miliónů, Ekonom, 44/1991, s. 60.
Táž, D. Igedo Düsseldorf: Móda v ekonomickém kolotoči, Ekonom, 16/1992, s. 60.
Fr. Koselka, Co brání rozvoji joint ventures v České republice, Ekonom, 7/1993, s. 42–43.
Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem, majitelem firmy ADDA Paris, s. r. o., Ostrava, 1. 10. 2014 –
5. 4. 2015.
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Šedivé Československo – zlatý důl pro zahraniční módní průmysl
Roku 1989 padl systém centrálního plánování a Československo se ocitá v realitě
kapitalismu vyspělých zemí. Období 90. let se vyznačuje přerodem struktur
politického, ekonomického, společenského a legislativního systému a je rovněž přelomovou etapou v oblasti technologického vývoje. Rekonstrukci vyžadoval celý systém
jako takový a pro neprodlený nástup procesu transformace bylo klíčové zejména
urychlené přizpůsobení právního rámce. Politici, ekonomové a jiní odborníci se za
pochodu učili praxi tržního systému. Ekonomika dlouhodobě neuspokojené poptávky sledovala svůj trh, plnící se zahraničními produkty, jež byly tak dlouho předmětem
touhy československých občanů a které „zářily“ v porovnání s produkty domácími.
Šlo o neopakovatelnou příležitost pro zahraniční investory, ale rovněž pro Čechy
a Slováky, kteří se rozhodli vydat se neprobádanou cestou podnikání.
Uvolnění Československa z nepřirozené izolace v roce 1989 přináší Čechům
a Slovákům možnost plné konfrontace s okolním světem. Mohou nyní cestovat na
Západ, kde se setkávají s „barevným“ světem obrovské nabídky produktů, jež v nich
okamžitě vyvolává dříve nemyslitelné potřeby, mimo jiné i v oblasti módy a oblékání.
Tragický stav módy v Československu lze pokládat za součást dědictví komunistického
režimu. Oblečení bylo považováno za okrajový zbytný artikl, obchody byly vybaveny
pouze základními produkty identického charakteru a navíc v nedostatečném množství.12 Rozdíly mezi Východem a Západem byly viditelné na první pohled. Proces globalizace již probíhal, nicméně specifický charakter jednotlivých zemí byl v 90. letech
ještě stále silně zachován. Při návštěvě zahraničí byl člověk obklopen charakteristickou atmosférou vytvářenou obchody s lokálními značkami a produkty. V této době
bylo ještě možné na první pohled rozeznat Francouze, Rakušana nebo Itala, západní
móda tak pro Čechy a Slováky představovala symbol svobody, který bylo nutno získat
za každou cenu.
Otevření hranic vyvolalo oboustranné šílenství jak na straně poptávky, tak na
straně nabídky. Experti a obchodníci mluvili o příležitosti, která se nebude opakovat
během příštích 100 let.13 Východní Evropa byla pro západní obchodníky nejen neobyčejnou šancí, ale také obrovskou neznámou. Unikátnost situace zneklidňovala mnohé
investory, kteří se obávali špatného rozhodnutí a následného promarnění příležitosti.
Výchozím bodem se staly tržní analýzy, sloužící jako základ pro rozvoj tzv. east‑west
‑marketingu, jelikož v podmínkách prostředí postkomunistických zemí nebylo možné
jednoduše převzít a aplikovat západní marketingové metody. Důkladná analýza byla
12
13

D. Sedlářová, Móda, s. 60.
Táž, D. Igedo, s. 60.
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nezbytná pro řízení tak velké disproporce mezi „bohatým“ Západem s 30% přebytkem nabídky a Východem, který trpěl nedostatkem kvalitního oblečení, resp. oblečení obecně.14
Obr. 1: Logo firmy Adda Paris, s. r. o.

ADDA Paris, s. r. o. a podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce
Na nově nastolenou situaci se rozhodla zareagovat i francouzská společnost ADDA
S. A., kterou podobně jako řadu dalších upoutala příležitost proniknout na nové trhy
střední a východní Evropy. Snaha této francouzské firmy působící v módním průmyslu se setkala s paralelním záměrem českého obchodníka, jehož cílem bylo získat
západního partnera. V roce 1993 toto setkání dalo vzniknout ostravské firmě ADDA
Paris, s. r. o., jejíž aktivita spočívala v dovozu pařížské módy a její distribuce ve vlastní
síti obchodů (Ostrava, Praha, Plzeň), ale rovněž v rámci velkoobchodu po celé České
republice, Slovensku a východní Evropě (Polsko, Rusko). Červená a zlatá barva v logu
firmy evokují luxus, který byl příznačný pro její produkty, řadící se bezpochyby do
kategorie nejvyšší kvality tzv. haute de gamme.15
Československá republika byla pro zahraniční partnery přitažlivou volbou. Země
měla nejlepší výchozí podmínky v procesu transformace, jehož dokončení je dnes
rovněž považováno za jedno z nejúspěšnějších.16 Průběh procesu se řídil zásadami
Washingtonského konsensu, které byly formulovány v roce 1989 v souvislosti s krizí
zemí Latinské Ameriky. Zásady, které měly zemím pomoci vymanit se z dluhové krize,
si osvojila i transformující se Československá republika, a to zejména rychlou cenovou
liberalizaci, podhodnocení domácí měny,17 urychlenou privatizaci, ochranou vlast14
15
16

17

Tamtéž.
Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem.
Začátek 90. let se vyznačuje recesí, která je však typická pro země v procesu transformace. V roce
1993 byla zaznamenána stagnace, ale již léta 1994 a 1996 se vyznačují stabilním růstem. H. Kunešová – E. Cihelková, Světová ekonomika, s. 229–232.
V průběhu roku 1990 došlo ke třem devalvacím, jejichž výsledkem byl posun kurzu koruny ze
14,29 korun za dolar na konci roku 1989 na 28 korun za dolar na konci roku 1990.
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nických práv, deregulací a liberalizací obchodu, přímými zahraničními investicemi
a úrokovou mírou. Změna priorit veřejných výdajů v kombinaci s fiskální disciplínou
a daňovou reformou měly spolu s ostatními zmíněnými zásadami umožnit provedení
rychlých reformních kroků jak z hlediska ekonomického, tak i právního.18 Situace, nastolená realizací těchto reforem lákala zahraniční investory zejména ve spojení s levnou pracovní silou, slabou regulací v oblasti ochrany životního prostředí a strategickou výchozí pozicí v regionu střední a východní Evropy. V roce 1991 zaujímala Francie
mezi zahraničními investory sedmé místo s podílem 1,2 % na zahraničních investicích.
V následujícím roce se aktivita francouzských investorů podstatně zvětšuje a z hlediska podílu zahraničních investic zaujímá první místo s podílem 25,4 %.19 Rostoucí
tendenci v navazování česko‑francouzských obchodních vztahů je možné pozorovat
v průběhu celého období začátku 90. let. Zeměpisná vzdálenost od Československé
a posléze nově vzniklé České republiky, která znevýhodňovala Francii v porovnání
s Německem či Rakouskem a nízká míra znalosti francouzského jazyka domácím
obyvatelstvem však nebránily rozvoji ekonomické spolupráce mezi oběma státy.20
Partneři z České republiky nebo jiné země střední a východní Evropy představovali pro západní investory i mnohá rizika. Dochází ke konfrontaci s principiálně jiným
způsobem myšlení a ekonomickými a společenskými podmínkami. Investoři se často
setkávají s naivními představami některých manažerů a podnikatelů, kteří od nich
očekávají spíše dobročinnost, místo aby je vnímali jako podnikatele s ekonomickými
cíli a snahou o rozvoj a restrukturalizaci vlastních výrobních, marketingových a jiných
činností. Bylo třeba si uvědomit, že zahraniční podnikatelé nepřicházejí do České
republiky proto, aby vyřešili problémy místních podnikatelů, ale proto, aby zvýšili
vlastní konkurenceschopnost a rentabilitu.21 Spojení zahraničního investora s českým subjektem se zdálo jako ideální řešení. Český partner přinášel firmě ADDA S. A.
strategickou pozici a prostředek, jak dosáhnout na cílové trhy, pro Čechy znamenalo
toto spojení mimo jiné slibný produkt a drahocenný zdroj obchodních zkušeností.
Právě nedostatek zkušeností českých obchodníků a začínajících podnikatelů
byl jedním z charakteristických znaků deváté dekády 20. století. Schválení zákona
o soukromém podnikání občanů v dubnu roku 1990 prolomilo dlouhodobý státní
monopol a legislativně umožnilo vznik soukromého sektoru.22 Čeští podnikatelé ho18

19

20
21
22

L. Žídek – H. Zbořilová, Washingtonský konsenzus v české ekonomické praxi 90. let, Brno 2005,
s. 5–17.
Následována Německem s 22,9 % a USA s 15,2 %. Mezi nejvýznamnější francouzské investory
90. let lze řadit firmy jako Barracuda, Bréguet Industrie, BSN, CBC Paris, Cegelea, Compagnie de
Suez, Danone, Ensival, Framatome, Métaco a Moreau.
J. Hálek, Naši obchodní partneři: Francie, Ekonom, 1/1993, s. 46.
Fr. Koselka, Co brání rozvoji, s. 43.
B. Morávek, Zpráva, s. 18.
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voří o „zlaté éře podnikání“, období všudypřítomného entuziasmu, slabé legislativní
regulace a velkých „děr na trhu“.23 Podnikatelská činnost jako nová forma ekonomické aktivity však byla velkou neznámou pro většinu Čechů, kteří se rozhodli pustit
do tohoto lákavého dobrodružství. Obecný nedostatek znalostí tržních mechanismů
(základní principy ekonomie, podnikové finance, bankovnictví, management, marketing apod.) doprovázel nedostatek jazykových schopností nezbytných pro navázání
zahraniční spolupráce. Vzdělávání ani praxe minulého režimu nebyly schopny poskytnout potřebné ekonomické a podnikatelské základy. Podstatný byl také nedostatek
odborné literatury, bezprostředně použitelné v praxi a literatury odpovídající na problémy, na které domácí hospodářská sféra narážela. Překladová literatura řešila tento
problém pouze částečně.24
Období 90. let se vyznačuje generací podnikatelů rodících se z praxe a podnikatelů
s nízkou úrovní vzdělání.25 Podle Benáčka a Zemplinerové se obvykle jednalo o muže
s průměrnou zásobou úspor v hodnotě 40 000 Kč a majetkem v hodnotě 300 000 Kč
(v nemovitosti), s čistým trestním rejstříkem a mimořádně nadprůměrnými podnikatelskými schopnostmi. Obyčejně šlo o člověka s většími ambicemi než stát se osobou
samostatně výdělečně činnou, který byl schopen pracovat 14 hodin denně, sedm
dní v týdnu a byl odhodlán vyrovnat se s daňovými a legislativními regulacemi.26
Důležitou zkouškou každého začínajícího podnikatele bylo rovněž absolvování
administrativního procesu, provázející už samotné založení společnosti. Minimální
výše základního kapitálu akciové společnosti dle platné legislativy činila 2 mil. Kč,
100 000 Kč představovalo limit pro založení společnosti s ručením omezeným. Schvalovací proces trval v průměru od jednoho do čtyř měsíců, avšak úspěch nebyl zaručen, což v některých případech otevíralo prostor pro korupční jednání. Finanční
náročnost založení a rozvoje podnikání byla často nad možnosti těch, kteří neměli to
štěstí získat majetek v restitucích. Mnozí začínající podnikatelé se tak museli spolehnout na finanční trh, tedy bankovní úvěry. Jakmile se podařilo obstarat prostředky,
následovala nutnost zajistit komerční prostory podniku, což bylo rovněž předmětem
oficiálního schvalovacího procesu. Bez možnosti restituce či možnosti využití vlastního bydlení hledali podnikatelé prostory na realitním trhu, který se rychle stával efektivním a konkurenčním prostředím, ceny však byly v důsledku nedostatku ubytování
dosti vysoké.27
23

24
25

26
27

C. Svozil, Držitel titulu Podnikatel roku 2013 Olomouckého regionu, seminář Podnikatel, Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 6. 11. 2014.
J. Urban, Vzdělání pro trh, Ekonom, 45/1991, s. 5.
Studium bylo často znemožněno politickým režimem nebo odlišnými kariérními preferencemi
souvisejícími s danou dobou.
V. Benáček – A. Zemplinerová, Problems, s. 439–440.
Tamtéž, s. 440–441.
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Nejpodstatnějším z faktorů, tvořících překážku při navázání zahraniční obchodní spolupráce byla slabá strategická, organizační a finanční pozice českých podniků,
jež byla značně znevýhodňující v procesu přípravy či realizace společných podniků, tzv. joint ventures se zahraničními obchodními partnery.28 Pro rozvoj zahraniční spolupráce s konkrétní zemí je důležité správně definovat potřebná hodnotící
kritéria a snažit se získat maximum informací o cílovém trhu. Pro účel získávání
těchto informací sloužily tzv. information brokers, dále např. agentura ESOMAR
(the European Society for Opinion and Market Reasearch) či hospodářské komory.29 Rovněž francouzská firma ADDA S. A. se před zahájením jednání s doporučeným českým partnerem nejprve obrátila na hospodářskou komoru, aby si nechala zpracovat analýzu českého trhu. Bylo potřeba zjistit, zda má Česká republika
dostatečný obchodní potenciál, kupní sílu dosahující úrovně produktů francouzské módy a zda je vhodným vstupním bodem na východní trh (zejména Ruska).
Výsledky studie zpracované v dubnu 1993 byly pozitivní a doporučovaly věnovat
péči výběru vhodného obchodního partnera. Ředitel ADDA S. A. se proto následně
v květnu vydal do České republiky, aby se s českým podnikatelem a jeho týmem
sešel a prověřil jeho schopnost rozumět obchodní strategii firmy a správně ji propagovat, schopnost pracovat v mezinárodním týmu a jestli je vhodným kandidátem
na partnera zamýšleného projektu.
Jazyková bariéra byla podstatnou komplikací začátku tohoto obchodního vztahu. Základní znalost angličtiny obou stran byla dostačující pro výchozí komunikaci,
nicméně pro další klíčová jednání,30 která trvala do poloviny července téhož roku,
byla využita asistence překladatele. Postupně se tato komunikační překážka ztrácela
v důsledku zlepšující se úrovně jazykových schopností české strany, která pracovala
na osobním rozvoji celého týmu.31

Rozvoj ostravské společnosti a její působení na trhu
Výsledkem setkání byla dohoda obou zúčastněných stran. Její součástí byla podmínka, že pokud čeští partneři zvládnou stanovenou zkušební zakázku, joint venture
bude ihned založena. Dne 15. července 1993 zaslala francouzská firma ADDA s. A. do
České republiky 10 modelů svého zboží s úkolem prozkoumat zájem lokálního trhu.
Během dvou týdnů cestování po České republice a Slovensku se prostřednictvím prezentací vzorků podařilo Čechům zobchodovat zakázky v hodnotě 1,5 mil. Kč. To bylo
28
29
30
31

Fr. Koselka, Co brání rozvoji, s. 42.
J. Reuvid – R. Bennet, Jak obchodovat se západem, s. 63–64.
Intenzivní jednání sestávající se z oboustranných osobních návštěv v sídelních zemích.
Samostudium a týmové lekce. Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem.
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okamžitým impulsem pro založení společného podniku ADDA Paris, s. r. o. a realizaci
uzavřených objednávek.32
Dne 26. srpna 199333 tak vznikla spojením českého a francouzského společníka
společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 100 000 Kč s 80 % podílem
francouzské firmy ADDA S. A. a zbylými 20 % pro českou stranu, která měla na starosti
rovněž kompletní řízení firmy. Firma se usídlila v Ostravě s pobočkami v Praze a Plzni
a začala si budovat tým obchodních zástupců. Zpočátku se peněžní toky realizovaly pouze „z ruky do ruky“, později standardně bankovním převodem.34 Jelikož bylo
všechno zboží dodáváno na fakturu s 30denní splatností, která byla dostatečná pro
zajištění likvidity, nebyla potřeba kapitálu do začátku aktivity nijak výrazná. Zisk se
dělil dle sjednaného poměru 80 : 20.35
Firma měla tři zaměstnance (vedoucí jednotlivých poboček včetně ostravského,
který vystupoval zároveň jako jednatel a majitel firmy s veškerými rozhodovacími
pravomocemi) a 10 obchodních zástupců, kteří byli odměňování formou provize ze
sjednaných zakázek. Cena zboží byla určována metodou psychologické ceny s ohledem na kvalitu konkrétního zboží a ostravská firma ADDA Paris se vždy vyznačovala
citem pro její správné stanovení. Jednalo se o produkty nejvyšší třídy cílící na lépe
situované klienty, kteří byli ochotni zaplatit jakoukoliv cenu za módu s francouzskou
etiketou. Finální částka zahrnovala cenu kupní, dále clo, obchodní marži a také daň
z přidané hodnoty, která v letech 1993–1994 činila 23 %.36 Průměrná kupní cena zboží se pohybovala okolo 325 F, což v tehdejším přepočtu odpovídalo zhruba 1 723 Kč.
Průměrná prodejní cena s marží pak činila okolo 3 215 Kč. Konkurence nehrála v této
otázce příliš velkou roli, jelikož firmě ADDA Paris se vždy dařilo být unikátní. Během
prvních tří let se firma těšila pozici, která jí umožňovala určovat ceny v oblasti módního odívání daného regionu.37
Co se týče konkurence, firma ADDA Paris byla opravdovým průkopníkem v regionu. První dva roky byla jedinou společností, která se odvážila dovážet zboží této
cenové kategorie. V průběhu dalších let samozřejmě počet podobných firem začal
narůstat, což zvýšilo důležitost dobrých obchodních vztahů s klienty a pečlivý výběr
32
33

34

35
36

37

Tamtéž.
Veřejný rejstřík a sbírka listin, dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik‑firma.vysledky? subjektId=222003 & typ=UPLNY [cit. 2016-03-10].
První tři až čtyři měsíce činnosti platby od českých zákazníků pouze v hotovosti až do okamžiku
vytvoření rezerv.
Archiv firmy ADDA Paris, s. r. o. (dále jen Archiv ADDA), Obchodní smlouva ze dne 1. 8. 1993.
P. Černohausová, Vývoj DPH od roku 1993 do roku 2013, 2011, dostupné z: http://www.danarionline.cz/blog/detail‑prispevku/articleid-824-vyvoj‑dph‑od‑roku-1993-do‑roku-2013/ [cit. 2016-0310].
Archiv ADDA, Nabídkové listy z let 1993–1994.
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unikátní sezónní kolekce. Nebyly podceněny ani jiné marketingové nástroje a firma
využívala většinu prostředků reklamy, jež byly v té době dostupné (loga na automobilech, reklamy a články v módních časopisech, v novinách, nebo reklama v rozhlase).38
Dodávky zboží byly zajišťovány spedičními společnostmi jako Čechofracht (ČR)
nebo Danzas (FR), které byly pověřeny transportem a později také správou celního
řízení. Zboží podléhající clu v důsledku dovozu do České republiky evidovala tzv. jednotná celní deklarace (JCD)39. V prvním roce se firma celou agendou spojenou s celním řízením zabývala sama, což bylo velice časově náročné. V následujícím roce bylo
sjednáno zajištění této služby firmou Čechofracht.40
Vzhledem k výši prodejní ceny zboží bylo cílem firmy ADDA Paris dodávat zejména do nejexkluzivnějších butiků v českých a slovenských městech. Firma se rovněž
aktivně prezentovala na velkých módních veletrzích. V České republice šlo pravidelně
o brněnský STYL‑KABO – Mezinárodní veletrh módy, obuvi a koženého zboží a pražský Mezinárodní týden módy PRAHA. Každoroční událostí francouzského výstavního
programu firmy byl bez pochyby Paris Fashion Week. Do sousedního Polska firma mířila za stejným účelem na Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. v Poznani. V Rusku
se zase tradičně účastnila moskevského CPM Collection Première Moscow, mezinárodní veletrh módy Moskva. Prezentace v Moskvě a Paříži probíhaly ve spolupráci
s francouzskou stranou, účast na veletrzích v České republice a Polsku byla zcela
v režii české firmy ADDA Paris. Na veletrhy byli klienti osobně zváni, aby zde mohli
realizovat své objednávky zboží na celou další sezónu. Prodej v režimu B2B41 se odehrával na základě objednávek, které byly uskutečňovány s klienty firmy ADDA Paris
v obchodech nebo na veletrzích, na nichž bylo zboží prezentováno. V případě zvýšené poptávky obchodní zástupci jednotlivých klientů přijížděli přímo do skladů firmy.42
V následujících letech rozšířila ostravská firma ADDA Paris svou nabídku o další
značky vedle značky ADDA. Jelikož byl růst zisku uspokojivý, neměli zástupci pařížské
firmy ADDA S. A. žádné námitky. Mezi nejdůležitějšími novými dodavateli figurovaly
firmy Vango S. A., Paris, Bagutti S. A. Paris, ROMY’S S. A. Paris, JEM‑PLUS S. A. Paris,
New Licence S. A. Paris a Muratti S. A. Paris. S každým z nich byla vyjednána doložka
o exkluzivitě, díky které bylo v České republice možné tyto značky zakoupit pouze
prostřednictvím firmy ADDA Paris.43
V aktivitě firmy ADDA Paris lze rozlišovat dvě hlavní části. Zhruba 80 % činnosti se
řídilo tzv. veletržním cyklem. Tento cyklus se skládal z dvou hlavních období jaro–léto
38
39
40
41
42
43

Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem.
Archiv ADDA, Dokument JCD, ref. č. 001713.
Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem.
Business to business – obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi.
Tamtéž.
Archiv ADDA, Nabídkové listy z let 1993–1994.
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a podzim–zima, každé s vlastní novou kolekcí módy. Zástupce firmy ADDA Paris na
začátku každé sezóny cestoval do Paříže, kde měl za úkol zajistit pečlivý výběr modelů oblečení, které budou prezentovány na veletrzích v rámci příští sezóny. Pro tuto
příležitost nabízela pařížská firma speciální vzorky zboží. Vybrané kolekce vzorků byly
vystavovány na veletržních stáncích, kde mohli velkoobchodníci uskutečňovat své
objednávky. Vše bylo otázkou pečlivě připravených prezentací a budování kvalitních
a pevných klientských vazeb. Zboží, které bylo předmětem uzavřených objednávek,
bylo nakoupeno u dodavatelů a distribuováno.44
Zbytek činnosti ostravské firmy ADDA Paris se zakládal na nabídce zboží prostřednictvím tzv. stálých showroomů firmy. U pařížských dodavatelů bylo vždy zakoupeno
30 % zboží nad rámec uzavřených objednávek. Část poté byla svěřena obchodním
zástupcům k distribuci a zbytek nabízen ve vlastních prodejnách. K získání nových
klientů využívala firma přímého osobního kontaktu45 s maloobchodníky, které navštěvovali obchodní zástupci za účelem prezentace a nabídky zboží.46
Přesto, že jde o minulost poměrně nedávnou, svou roli hrály i tehdejší technologické možnosti, nesrovnatelné se současnou situací. Denní plán podnikatele se od
dnešní reality podstatně lišil. Každé ráno ředitel firmy ADDA Paris přicházel do kanceláře, prováděl sběr informací, zpráv a pošty, připravil příkazy k úhradě a jiné bankovní dokumenty. Následně se vydal do banky zrealizovat všechny potřebné transakce
a vyzvednout výpis z bankovního účtu. Zpátky v kanceláři bylo nutné porovnat situaci
bankovního účtu se závazky a pohledávkami dodavatelů a klientů a zjištěné zpoždění
plateb komunikovat s dlužníky. Největší část komunikace se odehrávala prostřednictvím faxu a pevné telefonní linky. Je nutné si uvědomit, že v 90. letech se ocitáme
na úplném počátku revoluce telekomunikačních struktur a nástupu internetu. Internet začíná být komerčně využíván v roce 1989 s vytvořením webových stránek.
Československo je oficiálně připojeno k internetu až 13. února 1992. Počátek 90. let
je také obdobím rozvoje prvních internetových prohlížečů, které však dlouho zůstávají pouze záležitostí expertů či nadšenců. První internetové vyhledávače vznikají
v roce 1996 spolu s informačními portály.47
Oficiálním datem spuštění prvních komerčních mobilních sítí je 12. září 1991.
První mobilní telefony stály více než 60 000 Kč, vážily okolo čtyř kilogramů a hovor
vycházel na 20 Kč/min.48 Nicméně ani stav klasické telefonní sítě na území bývalé
44
45
46
47

48

Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem.
Osobní kontakt byl zásadní ve všech aktivitách firmy.
Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem.
R. Pužmanová, 20 let internetu v České republice, 2012, dostupné z: http://abicko.avcr.
cz/2012/04/05/internet.html [cit. 2016-03-10].
K. Korb – F. Kůžel, 20 mobilního telefonování v Česku, 2011, dostupné z: http://www.mobilmania.
cz/clanky/20-let‑mobilniho‑telefonovani‑v-cesku/sc-3-a-1317200/default.aspx [cit. 2016-03-10].
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federace nebyl vůbec uspokojivý. Přetížení linek a vysoká poruchovost ve špičkách
pracovního dne byla na každodenním pořádku. Pro srovnání, byla to právě Francie,
která zaujímala ve stejné době přední místo49 ve světě telekomunikací a komunikační podmínky českého partnera byly z hlediska česko‑francouzské spolupráce
jistě další komplikací.50
Na začátku 90. let tudíž nebylo v dálkové obchodní komunikaci možné opustit
kancelář firmy. Sekretářka vyřizovala všechnu standardní agendu, důležitá jednání
a klienty měl na starosti ředitel firmy ADDA Paris. Jednou týdně obdržel ředitel
report o tržbách od každého z obchodních zástupců. Komunikace s pařížskými dodavateli se uskutečňovala taktéž především prostřednictvím faxu a telefonu. Nákupy a strategické schůzky však vyžadovaly výjezd do Paříže v intervalech zhruba
jednou za dva týdny. Obyčejně cestovali zástupci firmy ADDA Paris automobilem,
a to z důvodu vysokých cen letenek, které se v té době pohybovaly okolo 25 000 Kč
(v režimu obchodní cesty, bez víkendu).51 Automobilem navíc mohli převážet méně
rozměrné objednávky. V době, kdy byly české platební karty teprve na počátku své
existence, byli obchodníci navíc nuceni cestovat s velkými obnosy peněz, což bylo
poměrně riskantní.52
V důsledku časové náročnosti jednotlivých procesů bylo možné obsloužit pouze
úzký okruh potenciálních klientů. Firma se navíc musela potýkat s, z dnešního hlediska, náročnými technologickými, legislativními a daňovými podmínkami.53 Přesto se
firmě ADDA Paris podařilo vybudovat úspěšnou rentabilní společnost a ke konci roku
1997 došlo po vzájemné dohodě k odkoupení francouzského podílu českou stranou.
Firma si ponechala název ADDA a pokračovala v činnosti se statusem pobočky pro
východní trh.54
49

50
51
52

53

54

Špičková úroveň francouzských telekomunikačních sítí byla výsledkem mnohaletého úsilí a obrovských investic, které umožnily prudký rozvoj po roce 1975.
E. Klánová, Haló, slyšíte mě? Aneb šumy v srdci Evropy, Ekonom, 4/1993, s. 33.
V režimu zájezdu se cena letenek Praha – Paříž – Praha pohybovala okolo 11 000 Kč.
První společnost zabývající se bezhotovostním způsobem platby prostřednictvím karet se v České
republice objevuje v roce 1991. Z. Puchinger, Seminář Bankovnictví, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 28. 3. 2015.
Daň z příjmu právnických osob (v %): 45 (1993), 42 (1994), 41 (1995), 39 (1996–1997), 35 (1998–
1999); daň z příjmu fyzických osob: 15 %, 47 % (1993), 15 %, 44 % (1994), 15 %, 43 % (1995), 15 %,
40 % (1996–1999); daň z přidané hodnoty: 23 %, 5 % (1993–1994), 22 %, 5 % (1995–2004); zálohy
na sociální pojištění OSVČ, zaměstnavatel, zaměstnanec: 36 %, 27 %, 9 % (1993), 30,20 %, 26,25 %,
8,75 % (1994–1995), 29,60 %, 26 %, 8 % (1996–2008); zálohy na zdravotní pojištění OSVČ, zaměstnavatel, zaměstnanec: 13,5 %, 9 %, 4,5 % (1993), 13,5 %, 9 %, 4,5 % (1994–1995), 13,5 %, 9 %,
4,5 % (1996–2003).
Veřejný rejstřík a sbírka listin, dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik‑firma.vysledky? subjektId=222003 & typ=UPLNY [cit. 2016-03-10].
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Přestože vývoj v letech 1994–1995 vyvolával pozitivní očekávání prognostiků,55 dostává se Česká republika koncem roku 1996 do obtížného období. Euforie
úspěšného transformačního procesu podpořená politickou stabilitou, která vyvolávala značný příliv zahraničního kapitálu, zapříčinila, že došlo k podcenění důležitých
faktorů a negativních tendencí, jež se v tomto období začaly projevovat. Vysoká poptávka značně přesahující domácí nabídku a rozsáhlé zahraniční investice způsobily
přehřátí domácí ekonomiky a Česká národní banka byla v důsledku toho v polovině
roku 1996 nucena zasáhnout restriktivní monetární politikou. Růst peněžní zásoby
byl značně zpomalen, vzrostla úroková míra a Česká republika se dostala do hospodářské recese.56 K tomu všemu byla země navíc nucena čelit dozvukům asijské krize,
která měla dopad na světové trhy a také lokální přírodní katastrofě. Letní povodně,
které v roce 1997 zasáhly část států střední Evropy, způsobily ve světovém měřítku
největší ekonomické škody ze všech přírodních katastrof roku 1997.57
Problematická ekonomická situace umocněna povodněmi, které postihly vedle
Moravy, Slezska a východních Čech také Polsko a Slovensko, znamenala pro firmu
ADDA Paris tvrdou ránu. Na počátku roku 1996 si klienti jako obvykle na veletrzích
objednali zboží na celou příští sezónu a firma ADDA Paris učinila obrovskou investici do nákupu v rámci nasmlouvaných zakázek. Následující rok ale v důsledku škod
utrpěných při záplavách a tehdejší stresové atmosféry na trhu nebylo téměř 80 %
zákazníků schopno realizovat svůj odběr a platbu uskutečněných objednávek. Prognóza ekonomických podmínek a celkového klimatu v textilním sektoru nebyla příznivá. Nemělo proto z finančního hlediska význam brát si objemný úvěr pro účel sanace škod a pokračovat v nejisté budoucnosti tohoto sektoru. Poptávka po exkluzivním
zboží ze Západu byla již poměrně nasycena a trh navíc začal čelit nástupu dovozu
levného zboží z Asie. Vedení firmy ADDA Paris se rozhodlo raději pokusit se za každou
cenu prodat zbylé kvantum neodebraného zboží prostřednictvím jiných obchodních
kanálů, vyplatit veškeré závazky a činnost na přelomu let 1999 a 2000 ukončit.58

Závěr
Období 90. let lze patrně z hlediska podnikatelské činnosti vnímat jako „zlatou éru“
což dokládají svědectví podnikatelů a jiných pramenů. Nebývalé porevoluční nadšení
55

56
57

86

58

Bylo očekáváno dlouhodobé roční tempo růstu okolo 5 %. V roce 1995 dosáhl růst HDP 5,9 %. Šlo
o přirozenou reakci na silný pokles výroby v předchozích letech. Nositelem dynamiky byly zejména
tržní služby a růst byl tažen velmi silným stoupáním domácí poptávky. Roku 1996 dochází ke zpomalení na 4,3 % a růstová dynamika se přenáší do odvětví průmyslu a stavebnictví.
V. Spěváček a kol., Transformace, s. 116–117.
PRACOVNÍ SKUPINA 4 – POVODEŇ, Povodí Odry: povodeň 1997, Wrocław 1999, s. 5, dostupné z:
http://www.mkoo.pl/show.php?fid=3031 & lang=CZ [cit. 2016-03-10].
Rozhovory s Jaroslavem Šuhajem.
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pohánělo touhu dohnat co nejdříve vyspělý Západ a otevíralo nové a nové dveře pro
podnikatele, vstupující na domácí nedostatkový trh. Euforie panovala i během strukturálních změn ostatních systémů, které bylo třeba reformovat co možná nejrychleji.
Všechen spěch počátku této dekády s sebou nesl určitou nevyhnutelnou míru diletantismu na všech úrovních. Počáteční fáze změn nahrávala podnikatelům nízkou
legislativní regulací, nicméně např. z hlediska daňového byla situace stále poněkud
nepříznivá.59 Komplikovaná byla i nerovnováha mezi technologickými a infrastrukturními úrovněmi jednotlivých zemí. Z dnešního pohledu si málokdy uvědomujeme,
s jakým technologickým vybavením musela většina současných podnikatelů svou činnost zahajovat, přestože se jedná o minulost relativně nedávnou.
Ostravská firma ADDA Paris, s. r. o. byla jednou z porevolučních firem, které se
podařilo využít vzniklé příležitosti a na jistou dobu získat postavení na vznikajícím
trhu módního průmyslu. Konkurenční výhoda plynoucí z touhy spotřebitelů po západním zboží však neměla dlouhodobý charakter a dostatečnou sílu, aby se vyrovnala se změnou ekonomických podmínek v roce 1997. Zásah přírody v podobě povodní
poškodil platební schopnost podstatné části klientely a znamenal pro firmu ztrátu, ze
které se nedokázala vzpamatovat. Je těžké odhadnout, jak by vývoj firmy pokračoval
nebýt zmíněných okolností a zda by byla schopna udržet krok s trendy projevujícími
se na trhu textilního průmyslu.
Rychlý vzestup firmy podpořený porevoluční náladou a situací na domácím trhu
je charakteristickým fenoménem reprezentujícím specifické období 90. let. Firma si
i přes nejisté prostředí systémových změn zvládla poměrně dlouho udržet stabilní
pozici. Úspěšně čelila všem obtížím, jež doprovázely rozvoj podnikatelské aktivity
a dnešní moderní technologie dokázala alespoň částečně nahradit několikanásobnou mírou píle a odhodlání. Dnes je situace v tomto odvětví v důsledku globalizace,
outsourcingu a jiných jevů velmi rozdílná a je nutno uznat, že v dnešní době by se
rozvoj podobné činnosti potýkal s obtížemi, které nebyly aktuální v 90. letech. Každé
období je charakteristické vlastními specifiky, nicméně patrně lze souhlasit s dobovou predikcí, že situace v 90. letech, jež byla předmětem této studie, se pravděpodobně ještě dlouho opakovat nebude.

59

Jak popisují Benáček a Zemplinerová, daňové zatížení v 90. letech bylo vysoké i v porovnání se
některými západoevropskými socialistickými standardy. V. Benáček – A. Zemplinerová, Problems,
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The post‑revolutionary “golden era” of business: the development of fashion
wholesale (case study)
The 1990 s can be considered a unique period of Czech history for several reasons.
This study explores the basic aspects of this period, which is considered to be the
“golden era” from the business perspective; the economy of deeply unsatisfied
demand met a huge offer of dream products, among others clothing and fashion.
Private entrepreneurship as a new form of economic activity brought on many
challenges as well as many threats. The development of business benefited
from post‑revolutionary euphoria that seized both the market and the process of
system changes. However, entrepreneurs at the time had to cope with uncertain
environment of economic transition, outdated technology and infrastructure, and
the general inexperience; all these factors were damaging to their competitiveness
and made the implementation of international cooperation problematic.
The paper aims to illustrate these issues with the case of the Ostrava‑based
company ADDA Paris, s. r. o., who were ones of the post‑revolutionary pioneers of
private entrepreneurship. They managed to take advantage of boundless desire
for clothes from the West, establish cooperation with a French partner, and create
a joint venture in 1993. The activity of the company consisted of import of Parisian
fashion and its distribution in the company’s own network of shops as well as in
wholesales throughout the Czech republic, Slovakia, Poland and Russia. Success
was immediate, the company began to prosper and secured a stable position in the
emerging fashion market for some time. Nevertheless, the competitive advantage
like this could not last forever and was not strong enough to overcome the changing
economic conditions at the end of 1997.
Rapid rise of companies is one of the characteristics of the 1990’s, but not all of
the companies were able to maintain their success in the dynamic market after the
initial exhilaration. Each period has its own specifics but as for the 1990 s, experts
agreed at the time already that such situation would not occur again over the
course of the next hundred years.
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Rozbor historie vzniku Vysoké školy elektrotechnického inženýrství jako součásti ČVUT v Praze
Miroslav Vondrák
Analyzing the History of Founding the College of Electrical Engineering as a Part of the Czech
Technical University in Prague

The article analyzes the historical and legal aspects, including the related laws that clarify
the acts and decisions of the Ministry of Schools and National Enlightenment by enforcing
the new status of the Czech Technical University in Prague during the twenties of the 20th
century. Furthermore, it analyzes the summary of facts that, after enforcing the revolutionary
Higher Education Act in 1950, constituted the legal and legislative situation that allowed
the founding of the first institution providing higher education in electrical engineering: the
College of Electrical Engineering (CEI) as a part of the Czech Technical University (CTU) in
Prague. Nowadays, the Faculty of Electrical Engineering (FEE) of CTU is the legal successor
of CEI.

Keywords: CTU Organizational Statute; Higher Education Act; parliamentary publications;
establishing and dividing of higher education institutions

Contact: Ing. Miroslav Vondrák; Katedra telekomunikační techniky, České vysoké učení
technické v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6, Česká republika; vondrak@fel.cvut.cz
vondrak.miroslav@gmail.com

Sledováním dějinné skutečnosti zjišťujeme, že Vysoká škola elektrotechnického inženýrství jako součást ČVUT v Praze (VŠEI) vznikla po rozdělení bývalé Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství při ČVUT v Praze (VŠSEI) na dva vysokoškolské

89

30/1
2015

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Miroslav Vondrák

právní subjekty. Doba trvání tohoto právního vysokoškolského subjektu sdruženého
v rámci Českého vysokého učení technického byla vymezena skutečnou legislativní
realizací nového vysokoškolského zákona přijatého v roce 1950. Tato Vysoká škola
elektrotechnického inženýrství dosáhla prvenství a stala se historicky první vysokou
školou na našem území zaměřenou pouze na elektrotechniku.
Pokud podrobíme analýze dostupná písemná publikovaná i nepublikovaná fakta
různých autorů, kteří tento historický okamžik zažili, nebo o něm jenom četli, zjistíme,
že realizace nového zákona o vysokých školách v roce 1950 (č. 58/1950 Sb. zákon
o vysokých školách)1 se neodehrála přesně tak, jak se oficiálně všichni domníváme,
nebo jak je v publikacích o dějinách ČVUT uváděno. Vznik VŠEI byl ovlivněn existencí
letitých zákonů, které i přes poválečnou změnu společenské situace v naší republice byly stále platné a právně použitelné. Zvláštní pohled na tuto otázku vnese analytický rozbor vývoje souvisejících základních prvorepublikových dobových zákonů
a také podrobný rozbor jejich právních dopadů na vznik školy. K dispozici je i kompletní analýza vzniku těchto zákonů v podobě příslušných „tisků“ tehdejšího Senátu
a Národního shromáždění Republiky československé, ale i zmínky o jednání poválečného parlamentu a o jednání na úrovni rektorů vysokých škol před přijetím nového vysokoškolského zákona. Před rozborem skutečnosti této doby je nutné si připomenout související historické zlomy ve vývoji školy zejména na počátku 20. století.

Historický vývoj
Rozpad rakousko‑uherské monarchie v roce 1918 znamenal pro náš národ osvobození od staletého poručenství habsburského vládnutí. Vzniklá Československá republika
převzala tzv. recepčním zákonem celý právní řád a právní systém rakousko‑uherské
monarchie pro české země.
Pro Národní výbor československý, který převzal moc a proklamoval stát, připravil
JUDr. Alois Rašín text prvního zákona. Tento zákon tvořil ústavní provizorium. Vzniklý
recepční zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého platil
od 28. října 1918.2 Zákonem č. 2/1918 Sb., vydaným 2. listopadu 1918,3 se zřizovaly
nejvyšší správní úřady ve státě československém. Dle § 1, odst. 4 citovaného zákona
1

2

3

Zákon č. 58 ze dne 18. května 1950, o vysokých školách, dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/
sbirka.sqw?cz=58 & r=1950 [cit. 2017-02-17].
Recepční zákon, tzn. Zákon národního výboru československého č. 11 ze dne 28. října 1918,
o zřízení samostatného státu československého, dostupné z: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/11-18.
htm [cit. 2017-02-17].
Zákon z 2. listopadu 1918 č. 2/1918 Sb. z. a n., jimž se zřizuji nejvyšší Správní úřady ve státě
československém, dostupné z: https://www.beck‑online.cz/bo/chapterview‑document.seam?
documentId=onrf6mjzge4f6mrnga [cit. 2017-02-17].
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byl zřízen Úřad pro správu vyučování a národní osvětu. Další ústavní provizorium
vytvořil Národní výbor československý dne 13. listopadu 1918 jako zákon č. 37/1918
Sb., o prozatímní ústavě.4 Definitivní Ústavní listina Československé republiky byla
přijata dne 29. února 1920 jako zákon č. 121/1920 Sb.5
Na základě uvedených listin vznikalo nové zákonodárství, které postupně nahrazovalo dosavadní a umožňovalo respektování vlastních kulturních a národních hodnot. Uvolnění nastalo i v oblasti kultury, která konečně přestala být svazována rozhodováním z Vídně. Nejvyšší správní úřady začaly používat v názvu termíny ministerstva
a pro rezort školství byl ustálen oficiální název Ministerstvo školství a národní osvěty.6
V duchu těchto tendencí bylo po vytvoření nové Československé republiky přistoupeno ke změně názvu školy. Ta přijala pojmenování Česká vysoká škola technická.
Obvyklé parlamentní postupy vytváření zákonů nebyly ještě užívané, tak byl bez
bližší právní přípravy dne 9. dubna 1920 pro správu školství přijat zákon č. 292/1920
Sb.7 Tento zákon v § 1 uvádí: „Státu přísluší nejvyšší správa veškerého vychování a vyučování a dozor k němu. Správu tu vykonává stát ministerstvem školství a národní
osvěty.“ V § 2, odst. 1 deklaruje svoji působnost i na školy vysoké. V prováděcích
předpisech, tj. příslušných nařízeních vlády (č. 605/1920 a č. 608/1920),8 není žádná
zmínka o způsobu správy vysokých škol. Kompetence Ministerstva školství a národní
osvěty byly značně rozsáhlé. V rámci své pravomoci v legislativní oblasti připravovalo vládní osnovy zákonů a vládních nařízení a v rámci platných zákonů vydávalo
příslušné směrnice. Proto IV. odbor ministerstva, spravující vysoké školy, pro jednání
ministerské rady konané dne 20. srpna 1920 připravil ke schválení vládní nařízení
(usnesení), které podstatným způsobem měnilo současný statut a zároveň zavádělo nový způsob organizace akademických úřadů na České vysoké škole technické v Praze. Usnesení znělo: „Vláda Republiky Československé usnáší se, aby správa
vysoké školy technické rozdělena byla v samostatné fakulty. Na české vysoké škole
technické v Praze provede se příslušná změna organizačního statutu od počátku
studijního roku 1920/21, přičemž vysoká škola technická v Praze zůstává jednotnou
4

5

6

7

8

Zákon č. 37 ze dne 13. listopadu 1918, o prozatímní ústavě, dostupné z: http://www.psp.cz/docs/
texts/constitution_1918.html [cit. 2017-02-17].
Zákon č. 121 ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky,
dostupné z: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html [cit. 2017-02-17].
165 let Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dostupné z: http://www.msmt.cz/
ministerstvo/165-let‑ministerstva‑skolstvi‑mladeze‑a-telovychovy [cit. 2017-02-17].
Zákon č. 292 z 9. dubna 1920, jimž se upravuje správa školství, dostupné z: https://www.epravo.
cz/vyhledavani‑aspi/?Id=1873 & Section=1 & IdPara=1 & ParaC=2 [cit. 2017-02-17].
Nařízení vlády republiky Československé č. 605 ze dne 6. listopadu 1920, o místních radách
školních a místních výborech školních (pro školy menšinové), dostupné z: https://www.epravo.cz/
vyhledavani‑aspi/?Id=2186 & Section=1 & IdPara=1 & ParaC=2 [cit. 2017-02-17].
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školou a fakultní reorganizace tato nesmí vést k osamostatnění jednotlivých fakult
a přivoditi podstatně větší zatížení rozpočtu. Provedením potřebných změn pověřuje
se ministerstvo školství a národní osvěty.“
Tímto nařízením byl zrušen stávající organizační statut školy vyhlášený a upravený
na základě historického zmocnění panovníkem, tj. výnos tehdejšího c. k. ministerstva
kultu a vyučování ve Vídni ze dne 29. dubna 1869 č. 3331, který byl inovován a doplněn 16. června 1874 č. 8081 a dále 29. srpna 1879 č. 13.568.
Takto na základě usnesení vlády byl výnosem ministerstva školství a národní osvěty čís. 53.250 o rozdělení správy české vysoké školy technické, uveřejněným v Úředním listu Republiky Československé dne 8. září 1920 č. 205 na stranách 4210–4212,9
vytvořen nový organizační statut. V něm v § 1 bylo ustanoveno, že České vysoké učení technické v Praze tvoří:
a)
vysoká škola stavebního inženýrství;
b) vysoká škola kulturního inženýrství;
c)
vysoká škola architektury a pozemního stavitelství;
d) vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství;
e) vysoká škola chemicko‑technologického inženýrství;
f)
vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství;
g)
obecné oddělení spravující senát a řízení školy;
h) jiné vysoké školy, které budou zřízeny nebo se k němu připojí (roku 1920
byla zřízena vysoká škola speciálních nauk).
Všechny školy tvořily jeden celek, ale každou jednotlivou vysokou školu spravoval
profesorský sbor s děkanem v čele, správu celku obstarával senát s rektorem. Místo
původního jednotného profesorského sboru s rektorem v čele bylo zřízeno sedm
profesorských sborů a senát.
Zde je nutné konstatovat, že takové významné zásadní rozhodnutí bylo učiněno
pouze ministerským výnosem, nikoliv na základě řádně přijatého zákona o dané věci.
Při uplatnění zákona č. 292/1920 Sb., o správě školství10 byla nepřesně interpretována příslušnost užití zákona pro tento způsob rozhodnutí. Vhodná příslušnost zákona byla odvozována ze znění zákonů ještě z doby panovníka. Tehdejší c. a k. rakousko
‑uherské zákonodárství rozlišovalo rozdílnou příslušnost zákonů pro univerzity, nebo
9

10

Výnos Ministerstva školství a národní osvěty č. 53.250 ze dne 8. 9. 1920: O rozdělení správy české
vysoké školy technické v Praze, Úřední list Republiky Československé č. 250 ze dne 8. listopadu
1920, Praha, s. 4210–4212; D. Mayer, Pohledy do minulosti elektrotechniky, České Budějovice
2004, s. 401.
Viz pozn. 7.
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pro technické školy.11 Podle dřívějšího císařského rozlišení byla příslušná zákonodárná pravomoc dána buď do kompetence říšské rady, které předsedal panovník, nebo
do pravomoci zemských sněmů. Ve vytvořeném mladém demokratickém státě nebyl
k dispozici právní ekvivalent panovníka s jeho pravomocí.
V novém právním státu platila ve věcech společenských, kulturních, ale i majetkových zásada zachování právní kontinuity, která by respektovala dopad nových zákonů, nařízení vlády i vyhlášek na existenci stávajících zákonů. Absence důsledného
užití tzv. recepčního zákona12 způsobilo, že do rozporu s touto zásadou se v kulturní,
resp. školské oblasti nového Československa dostalo tehdy několik rozhodnutí, která
nerespektovala přijatý ústavní princip, tj. „vláda vládne podle zákonů“, ale „zákony
vytváří Národní shromáždění lidu Československa“.
Pochybení tedy nastalo ve věci změny stávajícího statutu naší školy platného již
od roku 1869 a změny struktury a názvu školy. Dle platných přijatých zákonů mělo
být provedeno jinou legislativně právní procedurou. Šířící se jev degradace dodržování právních principů se v té době vyskytl při řešení podobných rozhodnutí na více
školách.13 Například na Universitě Karlově došlo k rozdělení filozofické fakulty na dvě
fakulty: filozofickou a přírodovědeckou. V té době byla také provedena reorganizace
severočeské zemské hospodářské akademie na čtyřletý vysokoškolský odbor a jeho
připojení k německé vysoké škole technické v Praze atd.
Právní tendence tehdejších vlád, které se v té době měnily i po několika měsících,
vytvářet svým rozhodováním nevratná právní rozhodnutí, nebyla tolerována skupinou
senátorů, mezi nimiž byl jako senátor i spisovatel Alois Jirásek.14 Tito senátoři poukazovali na vydávání výnosů a nařízení Ministerstvem školství a národní osvěty odporujících § 55 a § 90 Ústavní listiny Republiky Československé (č. 121/1920 Sb.).15 Podle
této ústavní listiny dle § 55 lze „vládní nařízení vydávat jen k provedení určitého zákona
a v jeho mezích“ a podle § 90 náleží do oboru moci nařizovací „zřizování a zařizování státních úřadů obstarávajících jen správu hospodářskou bez jakékoli výsostné pravomoci“.
11

12
13

14

15

Zákon č. 114 ze dne 21. prosince 1867, jímž se mění zákon o zastupitelství říšském, § 11 písm. i,
§ 12 https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=130&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [cit. dne
2017-02-17].
Viz pozn. 2.
Tisk 782. Zpráva kulturního výboru o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách k tisku 518
ze dne 2. 6. 1921, Senát Národního shromáždění R. Č. (dále jen SNS RČ) R. 1921, I. volební období,
3. zasedání, dostupné z: http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/1vo/tisky/T0782_00.
htm [cit. 2017-02-17].
Tisk 518. Návrh senátora Dr. Mareše a spol. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách ze
dne 17. 2. 1921, SNS RČ R. 1921, I. volební období, 2. zasedání, dostupné z: http://www.psp.cz/
eknih/1920ns/se/tisky/t0518_00.htm [cit. 2017-02-17].
Viz pozn. 5.
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Protože se v té době vyskytlo několik sporných rozhodnutí v oblasti vysokých škol,
byla tato problematika dne 17. února 1921 řešena na zasedání senátu Národního
shromáždění. Ve snaze odstranit uvedený jev interpeloval jako zpravodaj senátor
Dr. Mareš jménem skupiny senátorů a inicioval návrh na vytvoření nového zákona
s pracovním názvem O zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (tisk 518),16
který by jednoznačně stanovil právo vytvářet nový kulturní subjekt (např. vysokou
školu) jedině zákonným opatřením, tj. přijetím zákona. Tehdejší předseda vlády
JUDr. Jan Josef Černý na interpelaci reagoval souhlasně (tisk 785).17 Kulturní výbor senátu věc projednal a konstatoval mimo jiné, že ministerstvo školství rozhoduje a vydává výnosy, aniž má zajištěné a schválené k tomu potřebné ústavně povolené náklady (tisk 782).18 Senát v rezoluci doporučil pro vytvoření zákonného základu urychlené vytvoření potřebného zákona tak, aby všechna sporná nařízení byla předložena
Národnímu shromáždění k dodatečnému ústavnímu schválení. Návrhem se zabýval
nejprve senát (5. srpna 1921, tisk 2896),19 následně kulturní výbor sněmovny (23. listopadu 1921, tisk 3206)20 a poslanecká sněmovna (7. prosince 1921, tisk 1116).21
Výsledkem řady jednání Národního shromáždění a Senátu bylo přijetí zákona
č. 28/1922 Sb., o zřizování a zařizování vysokých škol (19. ledna 1922),22 který také
v rezoluci uložil zlegalizovat dosavadní uvedené narušení práva v oblasti vysokých
škol. Stanovil základní obecnou povinnost jak postupovat do budoucna, zejména při
vytváření a dělení vysokých škol nebo při změně jejich sídla a názvu. Uvedený zákon
byl respektován i po druhé světové válce při rušení, slučování a vytváření nových
vysokoškolských subjektů. Z uvedeného rozboru vyplývá, že České vysoké učení tech16
17

18
19

20

21

22

Viz pozn. 14.
Tisk 785. Odpověď předsedy vlády na interpelaci Dr. Mareše a spol. ze dne 3. června 1921,
SNS RČ R. 1921, I. volební období, 3. zasedání, dostupné z: http://www.senat.cz/informace/z_
historie/tisky/1vo/tisky/T0785_00.htm [cit. 2017-02-17].
Viz pozn. 13.
Tisk 2896. Usnesení Senátu Národního shromáždění Republiky Československé o návrhu senátora
Dr. Mareše a spol. ze dne 5. srpna 1921, Poslanecká sněmovna Národního shromáždění R.
Č. (dále jen PS NS RČ) R. 1921, I. volební období, 3. zasedání, dostupné z: http://www.psp.cz/
eknih/1920ns/ps/tisky/t2896_00.htm [cit. 2017-02-17].
Tisk 3206. Zpráva výboru kulturního o usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 2896) ze dne
23. listopadu 1921, PS NS RČ R. 1921, I. volební období, 4. zasedání, dostupné z: http://www.psp.
cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t3206_00.htm [cit. 2017-02-17].
Tisk 1116. Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 2896)
týkajícího se návrhu senátora Dr. Mareše a spol. O zřizování fakult neb oddělení na vysokých
školách (tisk 3206) ze dne 19. ledna 1922, PS NS RČ R. 1922, I. volební období, 4. zasedání, http://
www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t1116_00.htm [cit. 2017-02-17].
Zákon č. 28 ze dne 19. ledna 1922, o zřizování a zařizování vysokých škol, dostupné z: http://www.
beck‑online.cz/bo/chapterview‑document.seam?documentld=onrf6mjzgizf6m [cit. 2017-02-17].
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nické v Praze nebylo vytvořeno na základě zákonů č. 392/1920 Sb.,23 č. 135/1920
Sb.24 ani č. 226/1922 Sb. (malý školský zákon),25 jak je často uváděno zejména ve
starších literárních pramenech, z kterých pozdější autoři obvykle citovali. Tyto zákony
pojednávají o zcela jiných historických faktech s vytvořením ČVUT nesouvisejících.

Poválečné období
Po roce 1945 vznikla celá řada nových zákonů, dekretů a nařízení vlády. Vždy bylo
potřebné respektovat stávající nezrušené právní normy (pokud nebyly jiným zákonem již zrušeny), které zachovávaly kulturní a historickou kontinuitu státu, ev. národa.
Nové právní, hospodářské, politické nebo organizační úpravy bylo potřebné přizpůsobit zákonům.
Obrovský rozsah nových objevů v různých oblastech elektrotechniky vyvolal potřebu školení specializovaných odborníků přímo v úzce vymezených elektrotechnických oborech. Dosavadní koncepce výuky, která spojovala vysokoškolské studium
elektrotechniky se studiem strojírenství, byla již nevyhovující. Reforma studia uskutečněná v roce 1947 zcela osamostatnila již od prvního ročníku elektrotechnické studium. Realizované úplné oddělení elektrotechnického studia od strojního a současné
samostatné vybavení pro zajištění tohoto studia vytvořilo vnitřní předpoklady pro
úplné osamostatnění. Tento fakt umožnil, aby významný představitel oboru výroby
a rozvodu elektrické energie prof. Dr. Ing. Josef Řezníček (od roku 1952 akademik)
jako tehdejší děkan Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství, předložil
již ve školním roce 1946/1947 návrh na zřízení zcela samostatné elektrotechnické
vysoké školy v rámci svazku ČVUT.26 I přes značný odpor v tehdejším profesorském
sboru prof. Řezníček velmi aktivně prosazoval rozdělení stávající Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství na dvě samostatné vysoké školy. Poukazoval
na to, že tato škola měla sice již od prvních let 20. století dvě oddělení (strojírenské
a elektrotechnické), ale současnému technickému rozvoji tento model studia přestal
23

24

25

26

Nařízení vlády Republiky Československé č. 392 ze dne 24. června 1920, o rozdělení filosofických
fakult obou pražských universit, https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=130&Section=1&Id
Para=1&ParaC=2 [cit. dne 2017-02-17].
Zákon č. 135 ze dne 19. února 1920, o poměru pražských universit, 12. 3. 1920, částka 30/1920,
dostupné z: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=3020&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
[cit. dne 2017-02-17].
Zákon č. 226 ze dne 13. července 1922, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných
a občanských (Malý školský zákon), 21. 8. 1922, částka 80/1922, dostupné z: https://www.epravo.
cz/vyhledavani-aspi/?Id=1973&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [cit. dne 2017-02-17].
Fr. KYSELA, 25 let elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, Acta
polytechnica (dále jen AP), III, 1975, s. 16–17; K. MALÝ, Akademik prof. Ing. Dr. Josef Řezníček, AP
VI, 1969, s. 221.
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vyhovovat. Profesor Řezníček jako první inicioval vytvoření samostatné Vysoké školy
elektrotechnického inženýrství. Jeho snaha byla podporována v následném roce i novým děkanem prof. Dr. Ing. Josefem Stránským, který patřil již v té době mezi významné odborníky v oboru radiotechniky. Návrhy a požadavky na rozdělení školy, které byly
podány na Ministerstvo školství, vědy a umění, se však nikdy nedostaly na pořad jednání Národního shromáždění. To jediné mělo kompetenci přijmout zákon umožňující
rozdělení stávající vysoké školy dle stále platného zákona č. 28/1922 Sb.27 V historických materiálech (poslanecké tisky z uvedeného období) o tom není žádný doklad.
Místo toho byly v Národním shromáždění po únoru 1948 připravovány zásadní
změny řízení celé školské soustavy v našem státě. Nejprve byl přijat dne 21. dubna 1948 zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství (školský zákon),28
který měnil v celém státě pouze základní školství. V jeho § 92 se výslovně konstatuje,
že se nevztahuje na vysoké školy. Vedle toho se urychleně připravovala úvodní osnova základního principiálního zákona o vysokých školách, který měl postavit vysoké
školy celého státu na úplně jiný právní základ. Tento připravovaný zákon by zestátnil všechny vysoké školy, zrušil jejich autonomii a direktivně stanovil jejich podřízení
Ministerstvu školství, vědy a umění. Zákon ve svém návrhu připravoval také změnu
vnitřní struktury vysokých škol, které měly být nově organizačně dále členěny na
fakulty, katedry, ústavy, ev. oddělení.

Nový vysokoškolský zákon
Ústředním motivem nového vysokoškolského zákona bylo v duchu ústavy z 9. května 1948 (zákon č. 150/1948 Sb.)29 upravit a stanovit tímto zákonodárným aktem
novou, lepší a jednotnou organizaci československých vysokých škol, které budou
tímto zákonem zestátněny a podřízeny Ministerstvu školství, vědy a umění. Základní formulaci zákona připravil profesor ČVUT, poslanec Národního shromáždění prof. RNDr. Miloslav Valouch. Společnou důvodovou zprávu vypracovaly výbory
kulturní a ústavně‑právní (tisky 43830 a 45331). Na základě závěrů výborů byla tato
27
28

29

30

31

Viz pozn. 22.
Zákon č. 95 ze dne 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský zákon), dostupné
z: https://www.beck‑online.cz/bo/chapterview‑document.seam?documentId=onrf6mjzgq4f6ojv
fuya [cit. 2017-02-17].
Ústavní zákon č. 150 ze dne 9. května 1948, Ústava Československé republiky, dostupné z: http://
www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html [cit. 2017-02-17].
Tisk č. 438, Vládní návrh zákona o vysokých školách, I. volební období, 5. zasedání, 44. schůze, 17.
4. 1950, dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0438_01.htm [cit. dne 2017-02-17].
Tisk 453. Společná zpráva výborů kulturního a ústavně‑právního k vládnímu návrhu zákona (tisk
438) o vysokých školách, I. volební období, 5. zasedání, 45. schůze, 18. 4. 1950, dostupné z: http://
www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/045schuz/s045001.htm [cit. 2017-02-17].
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významná proměna vysokých škol projednaná také na poradě rektorů konané dne
11. února 1950 na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.32 Dne 9. března 1950 na poradě svolané rektorem ČVUT prof. Ing. Dr. h. c. Oldřichem Starým
a prorektorem prof. Ing. Janem Košťálem byli všichni děkani a ostatní funkcionáři seznámení s návrhem znění zákona. Této porady se účastnil také stávající děkan Vysoké
školy strojního a elektrotechnického inženýrství prof. Ing. Dr. Rudolf Pešek a proděkan prof. Ing. Dr. Josef Stránský.33 Všichni přítomní předloženou osnovu znění zákona
jednoznačně doporučili a ocenili zejména průkopnický význam navrženého zákona
pro strukturální přeměnu vysokých škol.
Pro začátek realizace přijetí zákona předložila vláda dne 14. března 1950 Národnímu shromáždění vládní návrh (osnovu)34 zmíněného nového zákona o vysokých školách. Na 45. schůzi Národního shromáždění konané dne 18. května 195035
uvedl poslanec Dr. Jaromír Dolanský jako zpravodaj společnou zprávu přípravných
výborů. Při projednávání návrhu vystoupil i tehdejší ministr školství, vědy a umění
prof. Dr. Zdeněk Nejedlý, který byl hlavním aktérem prosazování nového vysokoškolského zákona. Po obsáhlém projednání v plénu bylo předložené paragrafové znění
zákona téhož dne beze změn a úprav schváleno Národním shromážděním Republiky
československé a bylo přijato jako zákon č. 58/1950 Sb. o vysokých školách s účinností od 3. června 1950.36
Přijatý zákon vytvářel pouze základní schéma vnitřního dělení vysokého školství
ve státě. Proti dosud platnému zákonu č. 28/1922 Sb., o zřizování a zařizování vysokých škol,37 který dával vládě právo pouze provádět zákon schválený Národním
shromážděním, je v úvodním článku § 3 nového zákona č. 58/1950 Sb. podstatná
změna: „Vláda nařízením zřizuje, zrušuje, slučuje a dělí vysoké školy, stanoví jejich
fakulty, určuje a mění sídla a názvy vysokých škol a fakult v souhlase s plánovanými
potřebami hospodářské a kulturní výstavby státu.“ Znamená to, že veškeré jmenované právní úpravy jsou na rozdíl od minulého zákona novým zákonem dány do plné
kompetence vlády, resp. příslušného ministerstva. V předposledním paragrafu zákona (§ 36, odst. 1) se konstatuje, že se: „Zrušují všechny předpisy o věcech, které
tento zákon upravuje.“ Následuje výčet rušených zákonů a předpisů. Mezi zrušenými
zákony byly i některé dosud platné z poloviny 19. století. V další části (§ 36, odst. 2)
32

33
34
35
36
37

Archiv rektora ČVUT Praha, Porada rektorů dne 11. 2. 1950 na PF Masarykovy university v Brně,
zápis ze dne 9. 2. 1950, bod 5.
Tamtéž, Porada svolaná rektorem ČVUT dne 2. 3. 1950, zápis ze dne 9. 3. 1950, bod 3.
Viz pozn. 30.
Viz pozn. 31.
Viz pozn. 30. Zákon byl zrušen předpisem č. 163/1990 Sb., ze dne 10. 5. 1990.
Viz pozn. 22.
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bylo ustanoveno: „Do té doby, než budou vydány prováděcí předpisy podle tohoto zákona, postupuje se přiměřeně podle předpisů dosavadních,“ tj. dle stávajících zákonů
rušených tímto zákonem. Dle důvodové zprávy k zákonu (tisk 438)38 se tímto umožňuje zabezpečení plynulosti reorganizace vysokých škol podle tohoto zákona.

Skutečná realizace nového zákona o vysokých školách
Z časového hlediska lze dovodit, že byl přijat nový zákon, který sice vstoupil v platnost
dne 3. června 1950, ale jeho plné užití zatím nebylo možné. Důvod byl jediný. Prováděcí předpisy nebyly zatím přijaty, a proto ve smyslu přijatého zákona § 36, odst. 2
platilo přiměřené znění původního zákona z roku 1922, tj. zákona č. 28/1922 Sb.39
Ze znění nového zákona také vyplynulo, že po vydání prováděcích předpisů (ale
to nakonec bylo až za řadu měsíců) se všechny vysoké školy sdružené v rámci ČVUT
dle nového zákona změní na fakulty jedné vysoké školy – Českého vysokého učení
technického v Praze.
Zde je nutné si připomenout, že zákon č. 28/1922 Sb. byl již při svém vzniku sněmovnou dodatečně vytvořen pro vládu, která mimo jiné právně pochybila při vydání
nového organizačního statutu pro „českou techniku“ v roce 1920. Je historicky zajímavé, že zmiňovaný zákon, který pomáhal právně ukotvit vytvoření ČVUT ve 20. letech, také nepřímo umožnil svoji existencí a podmíněnou platností o 30 let později
vznik první vysoké školy elektrotechnického zaměření.
Přijetím nového zákona č. 58/1950 Sb. se mimo jiné dohánělo zpoždění vysokého
školství proti ostatnímu školství v novém poúnorovém pojetí zákonodárství státu.
Existující zmiňovaný zákon (č. 28/1922 Sb.) překlenul „právní vakuum“ do doby, než
byly formulovány prováděcí předpisy pro revolučně pojatý nový vysokoškolský zákon.

Právní aspekty vzniku Vysoké školy elektrotechnického inženýrství
Stěžejní ustanovení nového zákona již den po jeho schválení, tj. 19. května 1950, objasnil jeden z autorů zákona poslanec Národního shromáždění prof. RNDr. Miloslav
Valouch na následné poradě s rektory. Informace podal i na posledním zasedání senátu ČVUT dne 22. června 1950. Poslední paragraf zákona umožňoval prozatímní
přiměřené užití předchozího zákona.
Reálné oddělení (tj. prostory, studijní oddělení, personál, učitelé, ale i prováděná
výuka) obou částí bylo realizováno již dříve. Proto pracovní komise obou oddělení
stávající VŠSEI mohla bez problému ukončit ke dni 25. května 1950 dislokaci jed38
39

Viz pozn. 30.
Viz pozn. 22.
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notlivých ústavů a oznámila děkanovi prof. Ing. Dr. Rudolfu Peškovi, že již lze právně
rozdělit stávající vysokou školu na dva samostatné subjekty.
Profesorský sbor, jakožto autonomní akademický úřad opatřený výsostnými právy a zajišťující výuku na elektrotechnickém oddělení Vysoké školy strojního elektrotechnického inženýrství oznámil ministerstvu jako nadřízenému orgánu ukončení
dislokace a inicioval i formální organizační osamostatnění školy. Oddělený organizační subjekt formálně již v polovině roku 1950 vytvořil samostatnou Vysokou školu
elektrotechnického inženýrství jako součást ČVUT v Praze.40
Prvním děkanem byl zvolen41 docent dřívější vysoké školy matematik RNDr. Zdeněk Pírko, proděkanem se stal soukromý docent Ing. Dr. Antonín Beneš, který byl dříve správcem a zástupcem přednosty Výzkumného ústavu kovů na dřívější vysoké škole. Takto nově konstituovaná vysoká škola měla samostatné studijní oddělení a používala název Vysoká škola elektrotechnického inženýrství na všech základních formálních organizačních markantech, jako je velké kulaté razítko s novým názvem vysoké
školy,42 velké kulaté razítko užívané pro druhou státní zkoušku,43 nové průkazky pro
své zaměstnance ke vstupu do budovy s hlavičkou nové školy.44 Z fotografie poslední
dvoustrany indexu je patrné, jak se v průběhu studia u zápisu45 o absolvování první
a druhé státní zkoušky změnil název vysoké školy a příslušné užité úřední razítko.

40

41
42
43
44

45

Pro věcný a časový rozbor vzniku Vysoké školy elektrotechnického inženýrství v roce 1950 byly
použity dobové články, které jejich tehdejší autoři prof. Ing. Dr. František Kysela a prof. Ing. Václav
Tysl, DrSc. znovu verifikovali. Dále byl použit osobní listinný materiál poskytnutý dosud žijícími
přímými pamětníky té doby Ing. Jiřím Krůškem, CSc., prof. Ing. Přemkem Neumannem, CSc.
a prof. Ing. Milanem Kubátem, DrSc. Viz V. TYSL, K 317 – katedra elektromagnetického pole, in:
ČVUT FEL. Historie. Současnost. Perspektivy. Almanach absolventů fakulty 1918–2001, Praha
2001, s. 102–103.
Fr. Kysela, 25 let FEL ČVUT v Praze, s. 17; Z. Zoubek, Vývoj studia na FEL ČVUT, AP, III, 1975, s. 27.
Výkaz o studiu na ČVUT – Jiří Krůšek – osobní doklady (listiny), v držení Milana Kubáta.
Vysvědčení o 2. státní zkoušce, VŠSEI – VŠEI, Praha 1951 - Milan Kubát – osobní doklady (listiny).
Osobní průkazka zaměstnance ČVUT – Přemysl Neumann – osobní doklady, v držení Přemysla
Neumanna.
Viz pozn. 42.
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Obr. 1: Index z roku 1950 se změnami úředního razítka.

Zdroj: Výkaz o studiu na ČVUT, v držení Jiřího Krůška
Nová vysoká škola zachovala kontinuitu vzdělávání vůči studentům se smyslu znění § 36, odst. 2 nového zákona. Například v květnu 1951 proběhly tzv. druhé státní
zkoušky. Pro vysvědčení o této zkoušce byl použit ještě starý formulář původní nerozdělené školy.46 Byl opatřený kulatým razítkem Komise pro druhou státní zkoušku
školy nové, tj. Vysoké školy elektrotechnického inženýrství. Dle předtisku na vysvědčení o druhé státní zkoušce byly zkoušky i nadále prováděny podle nařízení bývalého císařského ministerstva kultu a vyučování ze dne 24. března 1912, ř. z. č. 59.
Absolventům bylo přiznáno užívání stavovského označení inženýr (Ing.) dle § 1 císařského nařízení ze dne 14. března 1917 č. 130 ř. z.
46

Viz pozn. 43.
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Ze shrnutí uvedených faktů a zákonů vyplývá, že při vytvoření nové vysoké školy
nebyl dodržen zákon č. 28/1922 Sb., o zřizování a zařizování vysokých škol,47 který
stále ještě „přiměřeně“ platil. Škola nevznikla na základě schváleného zákona, ale
jeho existence a znění, upřesněné v § 36, odst. 2, umožnila využít pro bezproblémový vznik školy již uskutečněné rozdělení (reorganizaci a dislokaci ústavů) původní
vysoké školy. Současně ze znění nového přijatého a právně ještě prováděcími předpisy nespecifikovaného zákona platného od 3. června 1950 bylo zřejmé, že existence
školy v této právní podobě je časově omezena nezpochybnitelným faktem: po vytvoření a vydání očekávaných prováděcích předpisů (nařízení vlády) bude z každé vysoké
školy sdružené v Českém vysokém učení technickém v Praze vytvořena fakulta.
Zákonodárci v Poslanecké sněmovně snahu profesorského sboru o vytvoření samostatné elektrotechnické vysoké školy projevenou již v roce 1947 zahrnuli do prováděcího předpisu bez toho, že by se tím samostatně zabývali. Mezidobí umožnilo
vytvoření a řádný provoz první samostatné vysoké školy v našem státě zaměřené jen
na elektrotechniku. Vzniklá škola plynule navázala na všechny studijní programy školy
předešlé a umožnila ukončení předešlého typu studia všem posluchačům.
Očekávaný prováděcí předpis k již přijatému zákonu byl vydán až 2. října 1951 s účinností od 1. listopadu 1951 jako nařízení vlády č. 80/1951 Sb., o organizačních změnách na vysokých školách.48 Toto nařízení vlády změnilo původní názvy
dřívějších vysokých škol jejich zmodernizováním, ev. jejich odborným specifikováním.
Dle § 6, odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení bylo České vysoké učení technické
v Praze tvořeno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

fakultou inženýrského stavitelství,
fakultou architektury a pozemního stavitelství,
fakultou strojní,
fakultou elektrotechnickou,
fakultou chemickou,
fakultou zemědělskou a lesnickou,
fakultou speciálních nauk a hospodářských věd.

Ze sedmi vysokých škol v té době sdružených v ČVUT bylo vytvořeno sedm fakult
ČVUT. Ty se dále dělily na katedry sdružující jednotlivé dosavadní ústavy.
Závěrem můžeme konstatovat, že datum 1. listopadu 1951 stanovuje konec právní existence Vysoké školy elektrotechnického inženýrství a tento den dle uvedeného
47
48

Viz pozn. 22.
Vládní nařízení č. 80 ze dne 2. října 1951 o organizačních změnách na vysokých školách, dostupné
z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1951-80 [cit. 2017-02-17].
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Miroslav Vondrák

časového a právního rozboru lze považovat za první den užívání současného názvu
Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze. Současná
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze je právním nástupcem Vysoké školy elektrotechnického inženýrství při ČVUT v Praze. K tomuto datu novou fakultu tvořily tyto
katedry: 49
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

49

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, vedoucí katedry
prof. RNDr. Zdeněk Pírko, DrSc.
Katedra výroby a rozvodu elektrické energie, vedoucí katedry akademik
prof. Ing. Dr. Josef Řezníček.
Katedra sdělovací elektrotechniky, vedoucí katedry akademik
prof. Ing. Dr. Josef Stránský, DrSc.
Katedra fyziky, vedoucí katedry prof. Ing. RNDr. Josef B. Slavík, DrSc.
Katedra elektrotechnologie a mechanické technologie, vedoucí katedry
prof. Ing. Dr. Antonín Beneš, DrSc.
Katedra strojnictví, vedoucí katedry prof. Ing. Dr. h. c. Václav Krouza.
Katedra teoretické a experimentální elektrotechniky, vedoucí katedry
prof. Ing. Dr. Zdeněk Trnka, DrSc.
Katedra teorie a stavby elektrických strojů, vedoucí katedry
prof. Ing. Dr. Jan Bašta, DrSc.
Výzkumný ústav zvukové techniky a filmu, vedoucí ústavu
prof. Ing. Dr. Zdeněk Holub.
Jako děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT působil prof. RNDr. Zdeněk
Pírko, DrSc. v letech 1950 až 1952 a dále 1956 až 1960.

Viz pozn. 41, s. 17–18.
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Analyzing the History of Founding the College of Electrical Engineering as
a Part of the Czech Technical University in Prague
The study dealt with the issue of the foundation of the College of Electrical
Engineering as a component of the CTU. In the introductory part, it presented the
complex legal issue of the transformation of the university in connection with the
accession of new regimes after 1918 and 1948. The College of Electrical Engineering
as the first university dedicated exclusively to the study of this field was founded in
1920, not through the acts on university education as is usually listed in the official
documents but by a decree of the Ministry of Education and National Enlightenment
No. 53,250 on the division of the administration of the Czech Technical University,
by which a new organisational statute of the above‑mentioned university was also
created. Legalization of the given situation only came with Act No. 28/1922 Coll. of
Acts and Decrees, which was still valid in the 1950 s, until further legal norms were
issued corresponding by their content to the new social order. Only 1 November
1951 sets the end of the legal existence of the College of Electrical Engineering and
this day can be considered according to the given time and legal analysis was the
first day of the usage of the current term of the Faculty of Electrical Engineering of
the Czech Technical University in Prague. Hence, only from 1951 could there have
been a legal and administrative transformation of the institution as is proved by
the records from the session of the rectors, administrative documents and other
background materials on study at the university.

103

30/1
2015

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Literatura/Reviews

Y. KUIPER – N. BIJLEVELD – J. DRONKERS (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Peeters, Leuven 2015, 365 s.
ISBN 978-90-429-3227-2
Opravdu ve 20. století zažívala šlechta pouze úpadek a ústup ze slávy? Takovouto
otázku si pokládá kolektivní monografie Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation, která je součástí cyklu Groningen Studies in Cultural Change, jehož hlavním editorem je profesor
Goffe Jensma z University of Groningen. Kniha týkající se šlechty ve 20. století je
konkrétně 50. dílem tohoto cyklu, který započal už v roce 2002 knihou o přeměně a chápání magie, božstva a démonů v evropské kultuře. Knihy z celého cyklu
se dotýkají mnoha témat z různých oborů. Ačkoliv se často jedná o poměrně úzce
a jasně vymezená témata, náhled na ně je interdisciplinární. V mnoha knihách se
k danému tématu vyjadřují odborníci z různých oborů, a rozšiřují tak náhled na
danou problematiku.
Kniha Nobilities in Europe in the Twentieth Century vznikla na základě vědeckého
workshopu, který se konal na European University Institute poblíž Florencie v červnu
2009. Tehdy se 18 vědců z 10 různých zemí sešlo, aby nejen prezentovali výsledky
své dosavadní práce, ale také aby debatovali nad vývojem evropské šlechty a aristokracie ve 20. století. Základním východiskem tohoto setkání byla práce Monique
de Saint Martin z École des hautes études en sciences sociales v Paříži, která aplikovala teorie Pierra Bourdieu do svých studií o šlechtě jakožto sociální vrstvě a přišla
s názorem, že šlechta není skupina, která by po konci Ancien Régime ztratila svůj
význam. Ba naopak, byla schopna se na nové podmínky adaptovat. A to zejména díky
schopnosti reprodukovat svůj kapitál (ať už ekonomický, sociální, kulturní či symbolický). Je potřeba zdůraznit, že autoři knihy se nezaměřují na šlechtický titul jako takový, protože v mnoha evropských zemích šlechtické tituly nejsou zákonem uznávány,
nicméně zaměřují se na atributy šlechtictví, přičemž často využívají teorii kapitálu
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Pierra Bourdieu, ačkoliv sami přiznávají, že je metodologicky poměrně složité oddělit,
nakolik je daný jedinec determinován dynamikou a změnami různých druhů kapitálu,
v níž žije, a nakolik se jedná o jeho osobní aspirace a vůli.
Výsledný výstup z workshopu, tedy knihu Nobilities in Europe in the Twentieth
Century, nakonec editoval Jaap Dronkers, sociolog zabývající se primárně sociální stratifikací a nerovností, druhým editorem byl historický antropolog Yme Kuiper
a historik náboženství Nikolaj Bijleveld. Rozdílný obor zájmu těchto tří mužů naznačuje, že i výsledná kniha je poměrně široce interdisciplinárně rozkročena, nicméně
nejedná se o soubor vstupů mnoha vědců bez jakékoliv návazné linky. Celá kniha
se snaží na různých příkladech z několika evropských zemí demonstrovat, že tvrzení
Arno Mayera o tom, že šlechta během procesu modernizace neupadala, ale naopak
se postupně adaptovala na nové podmínky,1 je pravdivé a že tato adaptace šlechty
lze aplikovat i na 20. století. Je jen škoda, že mezi vybranými evropskými státy, z nichž
jsou příslušné případové studie, nefiguruje Česká republika. Z hlediska vývoje 20. století je z jednotlivých případových studií Čechům nejblíže polský případ, který sepsala
Longina Jakubowska. Na druhou stranu, v českém prostředí už vznikla kniha, která
velmi podrobně popisuje situaci šlechty a šlechticů ve 20. století,2 nicméně v tomto
případě se jedná o čistě historickou práci a chybí jí interdisciplinarita. To samozřejmě není žádná chyba, avšak je to škoda, protože tím se téma šlechty ve víru dějin
20. století střední Evropy poměrně zužuje. Celkově český vědecký diskurz zabývající
se šlechtou postrádá plastičtější, interdisciplinární, pohled.
V teoretické rovině navazuje kniha na tradici německé konceptuální historie
(Begriffsgeschichte) Reinharta Kosellecka a také na francouzskou reflexivní sociologii,
zejména již zmíněného Pierra Bourdieu. Jméno Pierre Bourdieu je velmi skloňováno
v celé knize. Navázání transformace šlechty jakožto specifického typu elit na teorii
Pierra Bourdieu o transformaci kapitálu (ať už ekonomického, sociálního, kulturního
či symbolického) či případně na jeho teorii habitu se v tomto případě logicky nabízí
a je zcela na místě. Příspěvky v knize jsou navíc řazeny chronologicky, díky tomu se
čtenáři před očima přehrává příběh elitní sociální skupiny na evropském kontinentě
od doby Rakousko‑uherského vyrovnání v roce 1867 až do počátku 21. století.
Prvním takovým příspěvkem do diskuze o přeměně kapitálu je příspěvek Victora
Karadyho Distinctive Student Peregrinations Abroad. The Social Conversion of the Nobility in Modern Hungary, v němž se autor zaměřuje na období rakousko‑uherského
dualismu z let 1867–1918 a ukazuje, jak vysoce postavená uherská šlechta dokázala
1
2

A. Mayer, The Persistance of the Old Regime. Europe to the Great War, New York 1981, s. 80.
Z. Hazdra – V. Horčička – J. Županič, Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy
20. století = Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären regimen des 20.
Jahrhunderts, Praha 2011.
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přeměnit svůj kulturní kapitál a etablovat na ve vysokých příčkách Rakousko‑uherské
administrativy natolik, že autor hovoří o procesu, který bychom mohli volně přeložit
jako zaristokratizování (gentrification), tedy procesu, kdy se příslušníci buržoazie snažili napodobovat habitus příslušníků šlechty tak, aby byli poté přijati jako vyšší státní
úředníci a případně získali pro sebe určité výhody, např. přístup do jinak uzavřených
šlechtických salónů, či možnost nosit při sobě meč. Autor primárně rozebírá problematiku uherských šlechticů studujících v zahraničí, zejména ve Vídni, kdy na základě
statistických dat dokládá, že mladí šlechtici si vybírali především takové studijní obory, které jim umožňovaly získat v budoucnu vyšší sociální status. Například díky studiu
práv, vojenství či zemědělství. Případně směřovali svou činnost do takových oblastí,
kde symbolický kapitál šlechty byl jedním z rozhodujících kariérních faktorů. Autor
v této souvislosti zmiňuje diplomacii a armádu.
Druhý esej v knize pochází od Huiberta Schijfa a se týká židovských šlechticů
v 19. a na počátku 20. století. Samozřejmě se jedná o příslušníky tzv. nově nobilitované šlechty. Toto téma bylo v českém kontextu již obsáhle zpracováno Janem
Županičem.3 Stejný autor se také intenzivně věnoval židovské šlechtě v rakouském
mocnářství.4 Schijf si svém příspěvku klade otázku, jak a proč docházelo k nobilitaci
Židů, s čímž souvisí další otázka, kterou si autor klade – zda nobilitovaný Žid získal
nobilitací symbolický kapitál a zda se mu dostalo stejného společenského uznání
jako jiným šlechticům. Autor porovnává několik evropských říší v období tzv. dlouhého 19. století (1789–1918) a všechna svá tvrzení dokládá na konkrétních příkladech. Bohužel krátký rozsah neumožnil autorovi dopodrobna rozepsat všechny
své zdroje, nicméně z textu nepřímo vyplývá, že autor využíval zejména sekundární
zdroje a pouze jako doklad svých tvrzení využívá zdroje primární. Tento přístup má
své výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že Schijfův esej neposkytuje nová data, spíše
shrnuje již poznané, avšak na druhou stranu je autor schopen obsáhnout prakticky
celý evropský kontinent a je schopen různé říše komparovat mezi sebou. Navíc hlavní úkol autora byla primárně otázka symbolického kapitálu, nikoliv získávání statistických dat. Autor na konci dospívá k názoru, že židovským šlechticům se nikdy nedostalo stejného symbolického kapitálu jako nežidovské šlechtě. Přičemž zároveň platí,
že příslušníci staré šlechty nechtěli nově nobilitované židovské šlechtice mezi sebe
přijmout. Je však otázka, nakolik bylo toto způsobeno antisemitismem a nakolik
„jen“ tím, že stará šlechta měla vždy rezervovaný přístup k nově nobilitované šlechtě.
Třetím příspěvkem v kolektivní monografii je esej švédského historika Görana
Norrbyho o transformaci a asimilaci švédské šlechty do buržoazie, z níž někteří (nikoliv však bezvýhradně všichni) její příslušníci zastávají vysoké pozice v soukromých
3
4

J. Županič, Nová šlechta rakouského císařství, Praha 2006.
Týž, Židovská šlechta podunajské monarchie: mezi Davidovou hvězdou a křížem, Praha 2012.
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firmách či veřejné správě. Co je však odlišuje od zbytku moderní švédské společnosti,
je jejich vědomí přináležitosti ke šlechtě a jejich znalost dlouhého rodokmenu.
Další dva eseje se týkají Nizozemska – autorem prvního z nich je Nikolaj Bijleveld
a druhého Yme Kuiper. První se zabývá snahou nizozemských šlechticů udržet se na
vyšších příčkách společenského žebříčku v době okolo roku 1900, kdy se vzmáhala
buržoazie. Bijleveld na konci svého příspěvku upozorňuje, že problém s buržoazií deroucí se na vyšší příčky společenského žebříčku v důsledku modernizace a industrializace se objevuje i v jiných částech Evropy, nežli jen v Nizozemí, proto vyzývá další
autory ke komparativní studii, zda se v evropských říších tato situace nějak významněji lišila či zda byla zcela identická a proč. Kuiper si ve svém příspěvku klade otázku,
jak se šlechtici ve 20. století prezentovali před ostatními členy společnosti. Hlásili
se stále ke svému šlechtictví? A dochází k tomu, že šlechtické rodiny mají dlouhou
tradici a pomocí neustále předávaných vzpomínek udržují sounáležitost mezi sebou.
Anna‑Maria Åström se v další eseji zabývá šlechtickými sídly a dochází k názoru,
že jejich prostřednictvím si šlechtici udržují a reprodukují svou specifickou kulturu,
habitus. Německý historik Michael Seelig se zabývá tím, jak sami sebe vnímali šlechtici žijící zejména v oblasti Meklenburska v době po druhé světové válce a podobně
jako někteří autoři před ním dochází k názoru, že se šlechta udržela jakožto distinktivní sociální skupina díky udržování šlechtického habitu a ten díky paměti. Alice
Bravardová se pro změnu podívala podrobněji na francouzskou šlechtu v průběhu let
1900–1939. Italka Maria Malatesta se zabývala ve svém příspěvku vztahem italské
šlechty k fašismu a snaží se bořit mýtus, že italská šlechta měla k fašismu kladný vztah.
Dalším příspěvek v knize je opět německý text, tentokráte od historičky Silke
Marburgové, která se zabývá šlechtickou kolektivní pamětí ve společnosti, v níž
šlechta nehraje významnou roli, konkrétně se jedná po dobu po pádu Berlínské zdi
v roce 1989. Polská historička Longina Jakubowska ve svém eseji odmítá domněnku,
že ve vývoji šlechty na polském území došlo k ruptuře tohoto vývoje v důsledku zavedení socialismu. Naopak šlechta byla schopna lépe či hůře toto období překlenout.
Ačkoliv je příspěvek Jakubowske nejblíže českému (resp. československému) historickému kontextu, tak na něj nicméně není aplikovatelný, protože v Československu
šlechta s příchodem komunismu ztratila jakoukoliv roli ve společnosti a přestala jako
sociální skupina de facto existovat.5
Paul Jansens se zabýval ve svém příspěvku identitou belgické šlechty na pozadí
jazykové hranice mezi Francií a Nizozemskem. Dalším příspěvkem je text od Phillipa
Koroma Jaapa Dronkerse týkající se rakouské ekonomické elity a role šlechty v této
sociální skupině. Celou knihu uzavírá svým doslovem Monique de Saint Martin.
5

E. Glassheim, Genteel Nationalists, in: K. Urbach (ed.), European aristocracies and the radical right
1928–1939, London 2007, s. 160.
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Jak dokládají příspěvky v této kolektivní monografii, šlechta v různých částech
Evropy zaznamenala ve 20. století velký ústup ze svého privilegovaného postavení,
nicméně zároveň si i v těchto pro ni náročných chvílích dokázala udržet svůj habitus.
Šlechtici se primárně snažili udržovat styky mezi sebou, v rámci své sociální skupiny
a zároveň přitom dokázali úspěšně transformovat svůj ekonomický kapitál na symbolický, případně využít svého sociálního kapitálu.
Tato kolektivní monografie je skutečným interdisciplinárním vědeckým dílem a je
pravděpodobně i prvním vpravdě historicko‑sociologickým dílem zabývajícím se problematikou šlechty, tedy tématem, které dříve bylo rozebíráno zejména v rámci historiografického diskurzu, a chyběla mu tedy větší provázanost s jinými vědními disciplínami. Tato interdisciplinarita a zároveň i geografická rozkročenost této publikace
s sebou nese výhody i nevýhody – předkládá čtenáři široké spektrum úhlů pohledu,
jak nahlížet na problematiku měnící se role šlechty ve společnosti. Stejně tak nabízí
možnost získat přehled i o vývoji šlechty v různých evropských státech a jejich specifikách. Nicméně do rozsahu knihy se nevměstnalo větší spektrum států, což ubírá na
jejím širším záběru. Na druhou stranu všechny příspěvky v této kolektivní monografii
jsou velmi kvalitně zpracované a lákají čtenáře k přečtení další literatury týkající se
dané problematiky. Knihu Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation lze tedy jednoznačně doporučit
k přečtení zájemcům o tematiku šlechty.
Nina Zemanová
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KNOWLES, Anne Kelly: Mastering Iron. The Struggle to Modernize
an American Industry, 1800–1868. The University of Chicago Press,
Chicago 2013, 322 s.
ISBN 978-0-226-44859-6
„Železo je nejhojnější prvek na Zemi. Tvrdší a trvanlivější než měď a mnohem méně
nákladné než bronz, po tisíce let je železo hlavním kovem zemědělství a průmyslu na
celém světě. Je pozoruhodně přizpůsobivé a upotřebitelné: roztavené železo lze použít do téměř jakékoliv formy a dobře zhotovené železné nástroje vydrží po generace.
Vulkanické teplo potřebné pro tavení železa z železných rud a řemeslná dovednost
důležitá pro jeho přetváření ve výrobky a zbraně dodávaly zvláštní postavení hutníkům. V mnoha společnostech znamenalo železo mocný symbol osobní i národní síly,
moci a prestiže.“
Těmito slovy začíná nová kniha známé a uznávané historičky a geografky Anne Kelly
Knowlesové, která se snaží objasňovat a zpřístupňovat historii kromě tradičního archivního bádání i pomocí moderní geografické metody HGIS (Historical Geographic
Information System). Jedná se v principu o propojení historického výzkumu s nejmodernější počítačovou technikou a technologiemi, jako je například satelitní navigace GPS či technologie GoogleEarth a MapsQuest. Jak upozornila A. K. Knowlesová
v červenci 2011 v obsáhlém článku o své práci v prestižním deníku New York Times,
moderní technika v tomto případě napomáhá přesně lokalizovat zaniklé historické
objekty, stavby či budovy ze starých map, které se pomocí speciálních skenerů digitalizují. Díky použití programů prostorové navigace pak dochází k vizualizaci a modelaci
často již neexistujících objektů, ale i dávno zaniklých cest, osad, továren, železničních
tratí, koryt řek, kanálů, průplavů a dalších dominant v krajině. Využívá se přitom databáze sérií topografických map – například jen David Rumsey Collection obsahuje více
než 38 000 map z 18. a 19. století pro oblast Severní a Jižní Ameriky. Vybrané mapy
se pak porovnávají s nejnovějšími satelitními snímky dané oblasti a také třeba s dochovanými černobílými fotografiemi. Získané závěry pak historičtí geografové jako
Anne Kelly Knowlesová srovnávají s historickými publikacemi, paměťmi a dokumenty
z archivů, kde analyzují i takové údaje, jako jsou úhrny ročních srážek, záplav, sucha
a mnoha dalších zemědělských sčítání, z nichž vytvářejí datové soubory, které mohou být použity a zaneseny do map. Všechny tyto metody jsou však jen pomocným
výzkumem, který se nesnaží nahradit klasické historické bádání, ale naopak přispět
k lepšímu osvětlení historických procesů, ke kterým v minulých dobách docházelo.
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První část knihy nazvaná Mapping the Iron Industry sleduje pozvolný vývoj amerického železárenského průmyslu. Historička se zde vydává po stopách J. Petera
Lesleyho (1819–1903), topografa a geologa, autora obsáhlé příručky The Iron
Manufacturer’s Guide, v níž tento vědec zachycuje neobyčejnou rozmanitost a hlavní trendy rozvoje amerického průmyslu od konce 18. století do počátku americké
občanské války. Informace, které Lesley a jeho asistenti shromáždili, poskytují základ
pro zmapování rozvoje amerického průmyslu v nebývalých detailech, se specifickým
zaměřením na prostorové a časové vzorce a modely technologických změn, výstavby
či opuštění jednotlivých zařízení a samotné výroby. V několika ilustrativních mapách,
které vycházejí z práce J. Petera Lesleyho, se můžeme seznámit s největší koncentrací
železáren, válcoven a vysokých pecí na východním pobřeží USA, která se v rozmezí
let 1736–1858 nacházela mezi městy New York, Philadelphia, Pittsburgh a Chicago.
V geologických mapách ze stejné oblasti si zase můžeme udělat obrázek o hlavních
zdrojích uhlí a železné rudy, přičemž nás autorka seznamuje s problémem kvality
černého uhlí, které ve většině lokalit obsahovalo příliš síry, což byl velký problém pro
výrobu kvalitního železa. Z přehledné tabulky se dozvídáme, jak lokality bohaté na
minerální zdroje ovlivňovaly rozvoj vysokých pecí, pro jejichž umístění byla v počátcích rozhodující blízkost kvalitní magnetické hnědé železné rudy a vzdálenost maximálně 50 mil od černouhelných dolů, z nichž se vytěžené uhlí dováželo k vysokým
pecím vodními kanály a po železnici. Mezi lety 1840–1850 patřilo k nejdůležitějším
železniční spojení mezi Philadelphií a New Jersey a vodní spojení po řece Hudson. Závěr první části pak obsahuje všeobecný popis hlavních oblastí a regionů železářského
průmyslu a představuje klíčový geografický a historický kontext pro následující části
knihy. V osobě J. Petera Lesleyho se pro znalého středoevropského čtenáře přímo nabízí určitá paralela s osobností podobného formátu, jakou dozajista byl Franz Xavier
riepl – také původně geolog a skvělý znalec nerostného bohatství, jehož služeb s takovým úspěchem využívala bankéřská rodina Rothschildů nejen k lokalizaci výstavby
železáren ve Vítkovicích, ale i při výstavbě Severní dráhy císaře Ferdinanda.
Druhá kapitola The Worlds of Ironworkers zkoumá sociální aspekty železářského
a hutního průmyslu. Historikové vědí již dlouhou dobu, že zkušení a zruční hutníci
měli v průmyslu zásadní roli, ale doposud chyběl komplexní a ucelený pohled na
pracovní prostředí a kulturu hutníků, což se autorka snaží v této kapitole napravit.
Zabývá se zde například pracovními riziky, které ohrožovaly životy a zdraví hutníků při
práci v železárnách, jako otravami jedovatými plyny a výpary či zplodinami oxidů síry
a uhlíku, vznikajícími při výrobě surového železa ve vysokých pecích, nebo vystavování se vysokým teplotám. Mezi pracovní rizika řadí i těžkou a monotónní práci v horkém a prašném prostředí, přičemž v přehledné tabulce uvádí i nejčastější onemocnění s těmito riziky spojená jako astma, bronchitidu, srdeční příhody, průjmy, paralýzu
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rukou nebo poranění očí. Jako zcela jednoznačně nejtěžší práci v železárnách pak
uvádí pudlování, v čemž se shoduje s jinými historiky, například Ákošem Paulinyim
(Industrielle Revolution. Vom Ursprung der moderen Technik, 1989). Pudlování, při
němž pudlař železnou tyčí vážící mezi 18–20 kg o délce přibližně 2,7 m neustále prohrabával těstovitou masu železa (čímž podporoval oxidaci, při níž se železo zbavovalo
části uhlíku), totiž mimořádně zatěžovalo páteř a bylo příčinou mnoha fatálních úrazů
a tělesných postižení. Na druhou stranu muži, kteří vydrželi tuto ohromnou zátěž,
byli velice dobře placeni a dostávali jednu z nejvyšších mezd v železářském průmyslu.
Anne Kelly Knowlesová ve své knize cituje mj. z pamětí The Iron Puddler (1922) od
Jamese J. Davise, který mnoho let pracoval jako pudlař v Pittsburghu. Davis, který
později reprezentoval stát Pensylvánie v americkém senátu, spílal všem, kteří byli
stresováni útrapami těžké práce v železárnách: „Říkají, že plyny mohou zničit naše
plíce, ale já jsem pracoval celý život v železárnách a stále je mám natolik zdravé, že
mohu bez problémů hrát na klarinet v kapele […] není to práce pro slečinky.“ Zřejmě není náhoda, že pudlaři z Pittsburghu založili v roce 1858 první americký odborový svaz hutníků, nazvaný Synové vulkánu. Jak autorka dodává, železárny byly
v mysli pracujících lidí spojeny často s pozitivními konotacemi. Mnoha zemědělcům
a farmářům přinesla práce v železárnách možnost úniku před bídou a chudobou
venkovského života, jak o tom píše ve své autobiografii These Poor Hands z roku
1939 B. L. Coombes, který na konci 19. století vyrůstal na farmě poblíž Herefordshire
v jižním Walesu a který byl již od dětství fascinován rozvojem průmyslových měst
a výstavbou železáren a vysokých pecí. Byl jedním z desítek tisíc mladých mužů, kteří začali pracovat v průmyslu hlavně kvůli výdělku, který jim zaručoval vyšší životní
úroveň – zatímco na farmě si mohl vydělat mladý muž v roce 1850 zhruba 1 šilink
denně, jako horník si mohl vydělat 22–27 šilinků za týden a jako pudlař týdně až
45 šilinků.
V dalších dvou kapitolách nám autorka prezentuje případové studie čtyř amerických společností, které se snažily se střídavými úspěchy aplikovat britskou technologii tavení a válcování železa. Třetí kapitola High Hopes and Failure začíná popisem
vysokých pecí a železáren ve Farrandsville v centrální Pensylvánii, v níž se odehrávaly
první pokusy na americké půdě s výrobou železa za pomocí koksu podle britského
vzoru. Bohužel tyto železárny nebyly ve své činnosti příliš úspěšné a autorka detailně
rozebírá příčiny nezdaru jejich výroby. Vidí jej nejen ve špatné kvalitě místních nerostných zdrojů, ale upozorňuje také na malé znalosti a omezenou schopnost prvních
hutníků porozumět dovážené technice a moderním strojům. Dále zmiňuje osobní
a kulturní konflikty mezi manažery a dělníky, a připomíná i další negativní příčiny
jako nespolehlivost vodního pohonu, nerentabilní dopravu na vzdálené trhy, hospodářské výkyvy americké ekonomiky, všímá si ale například i rozšířeného nešvaru

113

30/1
2015

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

mezi hutníky, jakým bylo opilství. Poněkud lépe se dařilo železárnám v Lonaconing
v západním Marylandu, které mělo bohatší a kvalitnější zdroje nerostných surovin,
ale také spolehlivější dopravu a lepší vztahy mezi hutníky a vedením.
Ve čtvrté kapitole The Elements of Success naopak autorka uvádí dva příklady velice úspěšných společností, ve kterých došlo velmi rychle k úspěšné aplikaci britského
modelu výroby železa. Lehigh Crane Iron Company byla první americkou firmou, která prokázala životaschopnost výroby železa za použití antracitu jako paliva (antracit
je druh černého uhlí s velkou výhřevností blížící se výhřevnosti koksu) a po mnoho
let byla jedním z největších producentů železa ve Spojených státech. Majitelé a manažeři Trenton Iron Copany, počínaje zakladatelem firmy Peterem Cooperem, jeho
synem Edwardem a neobvykle kreativním podnikatelem Abramem s. Hewittem, zase
ukázali mimořádný podnikatelský duch, který však byl podpořený ideální polohou železáren s napojením na nedalekou dopravní tepnu v blízkosti zdrojů kvalitních surovin
a městských trhů. Jak ovšem autorka prokázala, tyto železárny a válcovny odebíraly
surové železo z více než desítky vysokých pecí často i z velmi odlehlého okolí, když ty
nejvzdálenější Siscoe a Port Henry Furnaces byly od Trenton Iron Company vzdáleny
přes 250 mil! Takové množství dodavatelů bylo pro železárny velice výhodné, jelikož
tak mohly vyrábět a nabízet rozlišné druhy železa a železných produktů v závislosti na
kvalitě dodávaného surového železa. Hlavní podíl výroby patřil kolejnicím a dodávkám
pro železnici, konkrétně pro firmu Camden and Amboy Railroad, s níž Cooper podepsal první kontrakt v roce 1846. V obou případech se také vedení firem dařilo velmi
kreativně reagovat na hospodářské krize a díky všem těmto aspektům přivést železárny k dlouhodobému úspěchu. V kapitole se autorka vedle zmíněných dvou firem
obšírněji zabývá elementy úspěchu železářské výroby v USA. Z tohoto pohledu se jeví
jako velmi zajímavou skutečností rozdíl v množství zaniklých či opuštěnými válcoven
a vysokých pecí. Zatímco z 220 válcoven mezi lety 1785–1858 zaniklo podle jejího
výzkumu pouhých 19 (méně než 10 %), u vysokých pecí ve stejném období toto číslo
překročilo 40 %. Velkou roli zde hrály výkyvy na národním a mezinárodních trzích se
železem, z čehož vycházely lépe válcovny díky větší variabilitě nabízených produktů
a možnosti rychlé reakce a změně výroby v závislosti na poptávce. Jako příklad uvádí
nahrazení výroby kolejnic výrobou drátu, což byl právě případ Trenton Iron Company. Když došlo díky ekonomickému poklesu k zastavení projektů výstavby nových
železnic, našla tato firma nové velké zákazníky, pro něž vyráběla železný a vázací drát
pro železná lana. Jedním z největších firemních zákazníků se tak stal J. A. Roebling,
který odebíral tento materiál pro výstavbu visutých mostů přes řeku Niagara, přes
řeku Ohio v Cincinnati a pro slavný Brooklynský most přes East River v New York City.
V poslední kapitole Iron for the Civil War autorka porovnává železářskou výrobu
mezi tábory Severu a Jihu v průběhu americké občanské války. Tento válečný konflikt
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bývá často nazýván první průmyslovou válkou díky nebývalému rozsahu bojů, důležitosti železnic, závodech ve zbrojení při výrobě kanónů, děl a kulometů Gatling,
či prvnímu vojenskému souboji železem obrněných parních lodí. rozsah produkce
a množství železáren na severu země přinesly velkou počáteční výhodu armádám
Unie a společnosti na severu se díky válečným zakázkám nebývale rozrůstaly. Čtyři
největší továrny na výrobu pušek (Colt, Remington, Sharps a Whitney) se nacházely na území Severu, stejně jako tři ze čtyř největších výrobců děl a kanónů (Cyrus
Alger’s South Boston Iron Works, West Point Foundry na řece Hudson a Fort Pitt
Foundry v Pittsburghu). Tento vážný problém si dobře uvědomoval šéf válečného
arzenálu armád Konfederace Josiah Gorgas a snažil se přimět jižanské železárny
a výrobce zbraní k rozšíření svých kapacit. A to se tomuto muži, kterého historik
James McPherson nazval „géniem organizace a improvizace“, bezpochyby povedlo.
Přes počáteční nevýhodu tak dokázaly železárny a výrobci zbraní na jihu země téměř
neuvěřitelný vzestup svých společností a během relativně krátké doby se jejich produkce téměř vyrovnala železářské a válečné výrobě států Unie. Výrobu děl přitom
soustředili do Richmondu a okolí (Virginia Amory, Tredegar Foundry a Bellona Iron
Works), kvalitní pušky se vyráběly v továrnách v Palmettu v Jižní Karolíně. I přesto,
že se železářská výroba na obou znepřátelených stranách neustále zvyšovala, bylo
železa stále málo, aby uspokojilo válečnou mašinérii. „Železo bylo očekáváno více
než cokoli jiného kromě mužů“, napsal si do svého deníku úředník Konfederace John
B. Jones v srpnu 1863. Velikým problémem jižanského železářství byl také menší počet kvalitních a dobře vyškolených hutníků, valcířů, pudlařů a vysokopecařů, naopak
méně vyškoleného personálu včetně mnoha otroků, kteří byli najímáni železárnami
od místních farmářů, se jim dostávalo v dostatečném množství. Oproti tomu firmy
ze severu dokázaly problém s nedostatkem kvalifikovaného personálu mnohem lépe
eliminovat najímáním odborníků z Anglie, Walesu, Skotska či Německa, v čemž měli
daleko větší úspěch, než železárny z jihu země.
V závěru knihy pak autorka vyzdvihuje nebývalý rozmach amerického průmyslu
a železářství v letech 1800–1868, zároveň však naznačuje určité srovnání s vývojem
evropského železářského průmyslu na postavě Abrama Hewitta, který roku 1867 vedl
americkou delegaci na Pařížskou výstavu v roce 1867. Ten byl dle vlastních slov po
ukázce vystavovaných produktů evropských železáren Krupp z Německa a Le Creusót
z Francie a poté z detailní prohlídky obou společností doslova „frustrovaný a otřesený,
jelikož se americký železářský průmysl zatím nemůže srovnávat s těmito působivými
úspěchy evropských železáren na poli hutní výroby ani kvalitou produktů, ani velikostí
podniků“. Jak dále Hewitt doplnil, „Kruppovy železárny a ocelárny zaměstnávaly 8 tisíc mužů, uhelné a rudné doly a vysoké pece další 2 tisíce. Jejich francouzský Rival Le
Creusót zaměstnával 9 950 mužů.“ Pouze v celkovém množství produkce se železárny
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na území Spojených států mohly srovnávat s Francií a Pruskem, s kterými soupeřily
o druhé až čtvrté místo, zatímco za vedoucí Anglií mnohonásobně zaostávali.
Kniha Anne Kelly Knowlesové Mastering Iron je vskutku velmi pozoruhodná.
Pokouší se o hlubokou historickou rekonstrukci a geografickou analýzu vznikajícího
amerického železářského průmyslu, od hledání kořenů a skutečného objevení desítek dávno již zaniklých železářských společností, až po přiblížení sociálních a enviromentálních souvislostí s důrazem na pracovní kulturu a vztahy mezi zaměstnanci
a manažery. Zároveň přibližuje, kterak železárny v Alabamě, Marylandu, Pensylvánii
a Virginii přebíraly britskou výrobní technologii a organizaci práce ponejvíce z jižního
Walesu, aby vzápětí často zjistily, že díky rozdílům v přírodních zdrojích, geografii,
podnebí a počasí lze tuto technologii aplikovat jen s velkými obtížemi. Postupně tak
docházelo k proměně amerického průmyslu a všechny tyto inovace se svými úspěchy i nezdary připravily půdu pro nadcházející věk oceli. Bohatě ilustrovaná kniha
plná desítek originálních map a dobových uměleckých děl tak vrhá nové světlo na
americké ambice v průmyslové výrobě, dosud v mnoha aspektech zahalené v mlze
neznalosti, a zdůrazňuje problémy, kterým mladý národ i díky svým geografickým
podmínkám čelil. Výsledkem je skvělý a detailní analytický portrét amerického železářského průmyslu v období let 1800–1868, jejž autorka i díky bohatství archivních
dokladů a rozmanitým využitím sekundárních pramenů, jakož i poutavým a promyšleným stylem psaní se schopností čtivého, často až strhujícího popisu, dokázala dovést téměř k dokonalé historické analýze. Kniha tak bude jistě velmi inspirující nejen
pro řady historických geografů a hospodářských a sociálních historiků (pro něž by
se, dle mého soudu, měla tato kniha stát téměř povinnou četbou), ale i pro všechny
ostatní zájemce a fanoušky kvalitní a nadčasové historické literatury.
Aleš Materna
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XVII. světový kongres hospodářských historiků. Mezinárodní
asociace hospodářských historiků
3–7. srpna 2015, Kyoto
Ve dnech 3.–7. srpna 2015 se pod záštitou Mezinárodní asociace hospodářských
historiků (International Economic History Association) konal poprvé na asijské půdě
světový kongres hospodářských historiků (XVIIth World Economic History Congress).
V mezinárodním konferenčním centru, ve kterém byl v roce 1997 dojednán a podepsán kjótský protokol, se jednání zúčastnilo 1 158 odborníků. Jednotlivé příspěvky
byly předneseny ve 180 plenárních sekcích. Jednání doprovázela prezentace disertačních prací a vědeckých posterů mladých historiků, jež byly hodnoceny a oceňovány odbornou porotou.
Geografický i tematický záběr referátů byl široký, možné je však vysledovat určité
trendy, které se v hospodářských dějinách v současnosti objevují. Lze říci, že hospodářskou a ekonomickou historii v této době z největší části metodologicky ovládá
kliometrie, jejíž podstatou je důsledná aplikace ekonomických teorií a kvantitativních analýz na dějiny. Cílem tohoto přístupu je pak vyhodnocení a pochopení dlouhodobých ekonomických procesů. Důsledkem tohoto přístupu je však skutečnost,
že značnou část referátů přednesli profesně vyškolení ekonomové, více či méně
dlouhodobě spolupracující s historiky. Přesto jejich práce často stojí snad spíše až
na samotné hraně politické ekonomie než na poli historie. Výsledky jejich výzkumů
jsou pro historickou obec jistě zajímavé a velice podnětné, např. v oblasti analýz hospodářských cyklů, demografických změn, sociálních proměn zaměstnanosti, zdravotních poměrů obyvatelstva, reálných mezd atd.
Toto pojetí však ukazuje nezastupitelnou úlohu sociálních dějin, neboť zužováním
pohledu na ekonomické jevy se ztrácí z výzkumu jedinec jakožto aktér, lidský rozměr
toho, co nelze příliš kvantifikovat. Společenské vědy totiž nejsou vědami nomotetickými a pouze data nedokáží zachytit rozmanitost sociálních a hospodářských vazeb
a individuálních rozhodnutí jednotlivců. Někteří referenti si tohoto byli vědomi a tento individuální aspekt ve svých příspěvcích zachytili. Jednalo se například o proměny
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statistické vědy na pozadí jejich strůjců, od humanitně vzdělaných renesančních
osobností přes racionální ekonomy až k univerzitně vyškoleným statistikům.
Jednotlivé referáty na kongresu také ukázaly, že hojně diskutovanou otázkou současného světa a tím podpořený zájem o studium minulosti představují tzv. human
resources, resp. human capital, tedy lidské zdroje, jež jsou v hospodářských (a sociálních) dějinách spjaty zejména s procesem industrializace. Nejde jen o problematiku
početně rychle rostoucího dělnictva, ale také o proměny starých a tvorbu nových
společenských struktur. Řada sekcí se tak věnovala problematice proměn elit, genderových aspektů v dějinách práce, podnikání aristokracie, pracovního trhu, migrací, vzdělanosti, tzv. skills (dovedností), v oblasti ekonomických teorií zvýšený zájem
poutal např. merkantilismus. Českou republiku zastupovalo 11 historiků z předních
vědeckých pracovišť, kteří se prezentovali v různých sekcích. Referáty českých odborníků zasazené do kontextu evropského vývoje hospodářských a sociálních dějin byly
zahraničními kolegy velmi kladně přijímány. V diskuzích vedených v sekcích i v kuloárech se jednoznačně ukazuje, že hospodářské a sociální dějiny ukotvené v kvalitním
základním výzkumu jsou etablovanou disciplínou, která by se měla na domácích pracovištích nadále rozvíjet. Příští sjezd hospodářských historiků se bude konat v roce
2018 v americkém Bostonu pod zastřešujícím názvem Waves of Globalisation.
Andrea Pokludová – Stanislav Knob
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