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JIŘÍ PESEK 

MEZI LIBERALISMEM A TOTALITOU- KOMUNÁLNÍ 
POLITIKA VE STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍCH 1848-1948 

UVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE 

Dámy a pánové, jsme hosty pražské Staroměstské radnice. Sešli jsme se tu 
v domě, který více než kterákoliv jiná budova staré i moderní Prahy připomí
ná sílu a význam komunální tradice v dějinách i aktuálním životě Prahy -
hlavy českého království. 

Města, v prvé míře zemské metropole a velkoměsta obecně, v jisté míře 
ovšem i menší městská centra, nejsou z hlediska historie jednou univerzální 
dějovou scénou. V Praze- na jejímž příkladu je to možno mimořádně dobře 
dokumentovat - jakoby se především odehrávala většina významných udá
lostí celých českých dějin. Dějiny města samého ustupují však skromně do 
pozadí. Takový dojem může alespoň vzniknout, čteme-li mnohé syntézy dě
jin českého státu, uvažujeme-li o českých politických, církevních, kulturních 
či uměleckých dějinách. Ale i v monografiích, věnovaných přímo dějinám 
Prahy, bývá zdůrazňována spíše "velká politika" v Praze, a město samo tvoří 
často pouhou kulisu, resp. dodává kompars velkým historickým událostem. 
Stejně je tomu např. v kapitolách věnovaných dějinám výtvarných umění, 
hudby a literatury v Praze. Vše se odehrává na pozadí siluet pražských domů 
a věží, jen málokdy však vniterném souzvuku s vnitřním vývojem města té či 
oné doby. I dějiny urbanismu bývají zkoumány a prezentovány odtrženě od 
vnitřních dějin města jako samosprávného, komplikovaného a dramaticky se 
proměňujícího organismu městské obce, resp. obcí. Na obdobnou situaci jako 
v Praze pak narazíme, probíráme-li se většinou syntetické literatury o jiných 
zemských či evropských metropolích: Moskvou počínaje a Paříží konče. 

Pouhé opuštění záře velké politické či kulturní scény a ponor k poznání 
situace drobných, k celoměstským problémům povětšinou lhostejných, oby
vatel periferie města, dělníků městských továren nebo naopak přesun pozor-
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nosti k egoisticky samostatným podnikatelům, zájmovým skupinám, institu
cím či spolkům různého zaměření, ani to vše -přes nepochybnou závažnost 
pro pochopení mnohovrstevnatosti utváření reality života velkoměsta - ne
může nahradit to základní, a sice pozornost k utváření, vývoji, vnitřním pro
měnám a hlavně konkrétní politice městské samosprávy (případně přenesené 
státní správy) na různých úrovních její struktury. Ono napětí mezi zájmy 
a politikou vyšší než pražské úrovně, tedy politikou státu či země a politic
kých seskupení, mezi zájmy města a představami (v principu středostavov
ských) elit v jeho čele, zároveň pak v druhém směru napětí mezi celoměst
skou- komunální- politikou a partikulárními zájmy částí města, zájmy skupin 
obyvatel nebo i jen jednotlivých silných subjektů (např. velkých podniků nebo 
finančních skupin) vytváří vlastní vnitřní drama pražských a obecně měst
ských - komunálních - dějin. V nich město není jen rezidencí, kulisou vel
kých událostí ani pouhou scénou třídního boje, nýbrž skutečným subjektem 
svých dějin. Takovým dějinám Prahy i dalších měst zatím, pohříchu, nebyla 
v českém dějepisectví věnována přiměřená pozornost. 

Zasedání, k němuž jsme se sešli, je plodem spolupráce tří partnerů: Archivu 
hlavního města Prahy, který je zároveň ústavem pro dějiny tohoto města, dále 
Vídeňského Ost- und Siidosteuropa Institutu, konkrétně jeho brněnské po
bočky a jako třetí organizátor se na přípravě zasedání podílí Institut meziná
rodních studií FSV UK, jmenovitě jeho katedra německých a rakouských stu
dií. To, že se můžeme sejít právě v exkluzivním prostředí Staroměstské radnice 
a ovšem i řada dalších momentů, které nám ulehčí a zpříjemní naše rokování, 
je pak výrazem zájmu a podpory pražského magistrátu a konkrétně primátora 
Dr. Jana Koukala, jehož mohu mezi námi s potěšením přivítat nejen jako hos
titele, ale i jako referenta či diskutéra. Obdobné potěšení mi pak skýtá i sku
tečnost, že pozvání na naši konferenci přijali nejen historici z řady českých 
a moravských měst, ale též kolegové ze sousedních států: němečtí, rakouští 
a maďarští odborníci. 

Dámy a pánové, dějiny pražské, široce tematicky pojímané, komunální 
politiky je možno zkoumat a do hloubky pochopit jen v kontextu a komparaci 
s vývojem v jiných, v moderním světě vlastně nedalekých měst a velkoměst. 
I když historický osud každého města je individuální a neopakovatelný, typy 
problémů, struktury konfliktů i modely jejich řešení mají vždy mnoho společ
ného. Metody výzkumu i škála témat komunálních dějin se rychle vyvíjejí. 
Naše zasedání by mělo umožnit rozhovor o způsobech a směrech práce na 
tomto poli a mělo by dát výrazný impuls rozvoji výzkumu komunální politiky 
v Praze, resp. v českých zemích obecně. Historie je vždy živá, jen občas neu
míme či nechceme používat bohatství informací i zkušeností, které nabízí pro 
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porozumění dnešku. Věřím, že i v tomto ohledu může naše zasedání poukázat 
na dodnes aktuální momenty, které byly a jsou přítornny v každé opravdové 
komunální politice, jež není jen vykonáváním odkudsi přicházejících rozhod
nutí, nýbrž je plnohodnotnou vládou demokraticky zvolených občanů nad 
jejich městskou obcí. 

Dámy a pánové, pane primátore, jsem rád, že jsem Vás mohl uvítat na 
tomto zasedání. 
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JIŘÍ PEšEK 

DIE BEGRŮSSUNG DER TEILNEHMER DER TAGUNG 
"ZWISCHEN LIBERALISMUS UND TOTALITÁT-

DIE KOMMUNALPOLITIK IN DEN MITTELEUROPÁISCHEN 
LÁNDERN 1848-1948" 

Meine Damen und Herren, 
wir sind Gaste des Altstadter Rathauses. Wir sind hier im Haus, welches 

uns mehr als alle anderen im alten oder modernen Prag an Krafte und Wichtig
keit der kommunalen Tradition in der Prager Geschichte und Gegenwart erin
nert, versammelt. Die Stadte, vor allem sicher die Landesmetropelen und die 
GroBstadte allgemein, sind keine einfachen Objekte der Geschichte. Es ge
schahen in Prag - und an diesem Beispiel kann man es gut dokumentieren -
vielleicht die Mehrheit der wichtigen Ereignisse der ganzen bohmischen Ge
schichte. Prag war also eine Biihne fiir sie, die eigentlichen Geschichte der 
Stadt tritt allerdings in diesem Kontext eher zuriick. Man kann ganz leicht so 
ein Gefiihl bekommen, wenn man die Synthesen der bOhmischen Geschichte 
liest, wenn man iiber die bohmische politische, kirchliche, kulturelle oder 
Kunstgeschichte nachdenkt. Es wird allerdings auch in den eigentlichen Mo
nographien iiber die Geschichte der Stadt Prag eher die "groBe Politik" in 
Prag aufgezeigt, eine Politik, zu welcher die Stadt oft nur als eine Kulisse 
diente und Kompars ftir die groBen geschichtlichen Ereignisse lieferte . .Áhn
liche Konzepte findet man, wenn er iiber Kultur, Literatur und Kunste in Prag 
etwas lesen mochte. Alles spielt sich in den Kulissen der Silhouetten der Pra
ger Hauser und Tiirrne ab, kaum aber in einem Zusammenhang mit der inne
ren Entwicklung der Stadt in der beschriebenen Epoche. Es heiBt, sogar die 
Geschichte des Urbanismus, getrennt von der inneren Geschichte der Stadt 
als eines komplizierten, dramatisch sich entwicklenden selbstverwalteten Or
ganismus, geforscht und beschrieben werden . .Áhnlich sieht es allerdings mit 
der Mehrheit der synthetisierenden Literatur iiber andere Landes- oder Europa
metropelen aus: von Moskau bis Paris. 

Es ist nicht moglich, die "groBe Politik oder Kultur" blos zu verlassen und 
die Aufmerksarnkeit nur der Lebenssituation von den "kleinen Leuten" der 
Peripherie, der Arbeiter in den Betrieben der Prager Agglomeration oder 
umgekehrt der Lage der selbstandigen Unternehmer, der Interessengruppen 
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zu widmen, sich mit verschiedenen Institutionen und Vereinen zu beschaf
tigen. Das alles - trotz der eindeutigen Wichtigkeit fiir das Verstandniss fiir 
die mehrschichtige Gestaltung der historischen Realitat der Existenz einer 
GroBstadt- kann nie das Wichtigste ersetzen: unsere Aufmerksarnkeit fiir die 
Gestaltung, die innere Entwicklung und natiirlich die alltagliche konkrete 
Realitat der kommunalen Selbstverwaltung auf verschiedenen Ebenen ihrer 
Struktur. Gerade diese Spannung zwischen den Interessen und der Politik der 
Parteien und Gruppierungen auf der Landes- oder staatlichen Ebene und zwi
schen den Interessen der Stadt, bzw. den Vorstellungen ihrer (im Prinzip mit
telstandischen) Eliten schafft das eigene innere Drama der Prager- und all
gemein der stadtischen und kommunalen - Geschichte. In dieser 
Geschichtsauffassung nimmt die Stadt nicht nur die Rolle einer Residenz, 
einer Kulise der groBen Ereignisse, gleichzeitig aber auch nicht nur einer Biihne 
des Klassenkampfes ein, sondern wird zum realen Subjekt eigener Geschichte. 
Eine solche Geschichte der Stadt Prag ( und anderer bohmischen Stadte) wur
de in der tschechischer Historiographie bisher nur selten verfasst. 

Unsere Tagung entstand durch eine gliickliche Zusammenarbeit dreier 
F orschungsinstitutionen: des Archivs der Stadt Prag, der Briinner Aussenstelle 
des Wiener Ost- und Siidosteuropa Instituts und des Lehrstuhls fůr deutsche 
und osterreichische Studien am Institut der internationalen Studien der Sozial
wiss. Fakukltat der Karls-Universitat. Die Tagung hat der Oberbiirgermeister 
der Haupstadt Prag, Dr. Jan Koukal nicht nur als Gastgeber im Rathaus, son
dern auch als einer der Referenten und Diskutierenden unterstiitzt. Es ist sehr 
angenehm, daB unsere Einladung zur Tagung auch unsere Kollegen aus den 
bohmischen und mahrischen Stadten und auch aus den N achbarlandern ange
nommen haben. Ihre Teilnahme an der Tagung ist umso wichtiger, da die 
Komparatistik in den Kommunalgeschichte eine immer groBere Rolle spielt. 

Die geschichtlichen Schicksale der einzelnen GroBstadte sind sicher indi
viduell und kaurn wiederholbar, die Typen der Probleme, der Strukturen von 
den Konflikten oder die Modelle ihrer Losung haben allerdings fast immer 
bestimmte gemeinsame Ziige. Es entwicklen sich die Methoden der geschicht
lichen Stadteforschung sehr rasch und auch die Skala der Themen der Kom
munalgeschichte wird immer breiter. Eine der Aufgaben unserer Tagung soli 
es also sein, eine Diskussion uber die weiteren Richtungen der Forschungs
arbeit an diesem Feld zu ermoglichen und bestimmte Impulse fiir die Ent
wicklung der Forschung der Kommunalpolitik nicht nur in Prag zu geben. Es 
ist um so wichtiger, weil eine wirkliche Kommunalpolitik bisher in mancher 
Hinsicht in Prag oder in anderen bohmischen Stadten nach den langen Jahr
zehnten des blosen stadteverwalterischen Gehorsams in der Zeit der Diktatu-
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ren eigene Wege bisher eher sucht als kennt und die Eďahrungen aus der 
Geschichte konnen dem Kennenlemen der Probleme der kommunalen Gegen
wart helfen. 

Meine Damen und Herren, ich bin froh, daJ3 ich Sie bei der Eroffnung 
unserer Tagung begriiBen konnte. 
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VÁCLAV LEDVINKA 

OD ABSOLUTISMU K TOTALITARISMU 
Dvt STOLETÍ VÝVOJE NOVODOBt MĚSTSKÍ: 

POLITIKY A SPRÁVY V PRAZE 

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové. 

Přestože hold Staroměstské radnici vzdal ve svém zahajovacím proslovu 
již kolega Jiří Pešek, nemohu se vyhnout tomu, abych se i já několika větami 
nezastavil u památného objektu, v jehož zdech jsme se shromáždili k našemu 
dnešnímu a zítřejšímu rokování. 

Mám čest přednést své úvodní slovo ve slavnostní síni, která zdaleka nepa
tří k nejstarobylejším v této bezmála sedmisetleté radniční budově. Bezespo
ru se však svou výzdobou a zejména funkcí řadí k jejím prostorům nejvý
znamnějším. Z hlediska tématu naší konference se sluší uvést, že byla zřízena 
"teprve" roku 1879 (podle plánů architekta Antonína Bauma) a znovu upra
vena roku 1910 (architektem Josefem Chocholem) jako zasedací síň sboru 
obecních starších. Byla tedy jednací místností základního zastupitelského sboru 
novodobé městské samosprávy v Praze. Proto honosnou novorenesanční úpra
vou a vnitřní výbavou dodnes reprezentuje sebevědomí a také ideové zaměření 
volených zástupců pražského měšťanstva v prvním padesátiletí působení novo
dobé volené komunální samosprávy. Nejvýraznějším prvkem tu jsou velká 
historická plátna Václava Brožíka, demonstrující prolínání moderní liberální 
a demokratické ideologie s českou historickou tradicí, v níž postavy Jana Husa 
a Jiřího z Poděbrad ideálně vyjadřovaly nejen slavnou historii českého státu 
a národa, ale také ukazovaly dávné kořeny neustále vyzdvihované české lás
ky k pravdě, české lidovosti, demokratičnosti, demokratických volebních tra
dic atd. Příznačné je i demonstrativní umístění čestného daru města Paříže, 
velké sevreské vázy, do této síně v roce 190 1. Mělo být viditelným výrazem 
orientace pražské a české politické reprezentace nikoli na habsburskou Vídeň, 
nýbrž na republikánskou a demokratickou Paříž. 
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Odtrhněme se však od historických památek Brožíkovy síně a od vykládání 
jejich významu, přestože představují autenticky dochované svědectví o jedné 
ze stěžejních etap vývoje demokratické komunální samosprávy v Praze. Ne
šlo totiž, jak známo, o první etapu novodobé pražské městské správy. 

Na počátku modernizace Prahy, tedy vytváření novodobého městského 
organismu a jeho správy po pětisetletém trvání takřka neměnných středově
kých organizačních a správních forem, stál zde ve středoevropském prostoru 
zásah osvícenského státu. Dvorskými dekrety, z nichž nejdůležitější byl vy
dán 12. února 1784, padly středověké hranice a hradby mezi čtyřmi pražskými 
městy a bylo vytvořeno jednotné královské hlavní město s názvem Praha. 
Současně byly zrušeny též tradiční městské samosprávné orgány i středověké 
instituce rychtářů a městských hejtmanů a další. Padly tradiční výsady a sta
vovské rozdíly mezi jednotlivými městy byly nahrazeny objektivními kritérii 
velikosti a významu. Dosavadní málo kvalifikovaná městská samospráva měla 
být zodborněna zřízením regulovaného magistrátu. Zkoušení magistrátní ra
dové, členové hospodářské konference, vicepurkmistři a purkmistr, zprvu 
volení nepřímou volbou měšťanskými výbory, se však de facto od roku 1797 
a de jure od roku 1808 stali jmenovanými (a zčásti dokonce doživotními) 
státními úředníky. Zodbornění správy ve specifických podmínkách rakouské
ho absolutismu za napoleonských válek šlo tedy ruku v ruce s úplným postát
něním městské správy. Otevřeným historiografickým problémem dosud zů
stává hodnocení tohoto jevu či procesu na základě objektivního posouzení 
jeho důsledků pro vývoj městského života v českém a středoevropském pro
středí v první polovině 19. století. 

Další otevřenou otázkou je, jak, nakolik a dokdy měšťanské prostředí 
akceptovalo uvedený státně byrokratický model, kdy a jakými cestami do 
něho naopak začaly íntenzivněji pronikat a šířit se ideje politického liberalismu 
a demokracie, a v neposlední řadě kdy a jak vedle nové liberálně demokratické 
a radikálně demokratické inteligence vznikala z tradičního stavovského měš
ťanstva moderní kapitalistická či buržoazní třida. Tyto procesy se nepochyb
ně u nás odehrávaly již v době předbřeznové. Tehdy také vedle nich začal být 
aktuální a začal hrát stále významnější roli též národnostní aspekt. 

Prvním průsečíkem právě uvedených tendencí, o nichž bezpochyby uslyší
me v některých referátech naší konference, byl revoluční rok 1848. Pražské 
měšťanské špičky dokázaly po zprávách o revoluci ve Francii, v Itálii a ve 
Vídni opakovaně formulovat své politické požadavky v duchu liberálního 
konstitucionalismu, a také ustavit volené orgány v podobě Svatováclavského 
výboru, městského výboru a Národního výboru. V průběhu revoluč~ího roku 
byli zvoleni hned tři pražští purkmistři po sobě (Antonín Strobach, Tomáš 
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Pštross a Václav Vaňka). Zde, v roce 1848, vzdor vysokým censům a velmi 
omezenému volebnímu právu i krátkodobému působení zmíněných volených 
sborů a funkcionářů, je třeba vidět počátky vzniku moderní městské samo
správy v Praze. 
Opožděným avšak podstatným výsledkem revolučního kvasu sklonku čtyři

cátých let, viděno z pražského hlediska, bylo vydání obecního řádu dne 27. dub
na 1850. Tento významný předpis, přestože byl od roku 1851 do roku 1860 
fakticky suspendován, zavedl všechny podstatné instituty pražské obecní sprá
vy a zastupitelské samosprávy a s několika novelizacemi platil až do správní 
reorganizace z 24. března 1949, která znamenala konec demokratické správy 
v Praze. Historické a právněhistorické zkoumání tohoto dokumentu a zejména 
jeho praktického uplatňování by bylo neobyčejně důležitým příspěvkem 
k poznání pražských správních dějin. V neposlední řadě by mělo význam 
i proto, že v roce 1990 se správa a samospráva obcí v České republice včetně 
hlavního města Prahy v řadě aspektů vrátila k tradičnímu modelu komunální 
správy, nikoli však vždy s dostatečně hlubokou znalostí věci, takže byly uplat
něny i některé principy, které se v období před rokem 1949, resp. 1939 ne
osvědčily, a naopak byly asi pominuty některé věci funkční a prospěšné. 

Historikům však nepřísluší posuzovat aktuální přítomnost. Proto na tomto 
místě chci jen znovu připomenout potřebnost komparativního studia ustavování 
městských samospráv moderního typu ve středoevropském regionu v 19. sto
letí, včetně posuzování míry, popřípadě mezí uplatnění liberálních a demo
kratických principů ve správě měst. Český a speciálně pražský přiklad ukazu
je, že takové studium by mělo brát v úvahu co nejširší souvztažnost všech 
působících faktorů, které proces prosazování demokratických principů 
v městské správě a samosprávě podporovaly a urychlovaly, nebo naopak kom
plikovaly a brzdily. Roli tu hrála především vnitřní sociální a ekonomická 
struktura města, národnostní skladba a intenzita dobových procesů nacionali
zace veřejného života, míra a charakter zásahů státní moci, celková společen
ská a politická atmosféra, ale též např. hmotné a finanční možnosti města 
i subjektů, aktivně se podílejících na jeho správě. V tomto krátkém vystoupe
ní není bohužel prostor na konkrétní doložení zmíněných obecných konstato
vání. Nezbývá než opět odkázat na další referáty naší konference, které jsou 
některým z uvedených aspektů věnovány. Lze snad nicméně konstatovat, že 
v období 1861-1914 se v Praze prosadil model městské správy a samosprávy, 
který dlouhodobě umožnil dynamický rozvoj města, jeho proměnu v moderní 
velkoměsto a mnohostranný vzestup jeho občanů. Přes jistá omezení, zejmé
na volební a majetková, respektoval základní liberální a demokratické principy. 
Omezení tohoto modelu vyplývala především z celkového charakteru 
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rakousko-uherského státu a jeho historické hodnocení proto odvisí od kritic
kého posouzení celkového charakteru a vývoje této konstituční monarchie. 
V českém prostředí je toto posouzení tradičně negativní, i když v poslední 
době nechybějí hlasy volající po revizi a případném přehodnocení minulých 
dobově podmíněných, a proto často jednostranných či příliš striktních závěrů. 

Potřeba podobné kritické revize se týká, jak ukazuje několik nejnovějších 
prací, bezpochyby rovněž nacionálního aspektu česko-německého, popřípa
dě česko-rakouského. V pražských poměrech to představuje specifický a ne
jednoduchý problém studia kořenů a projevů nacionalismu obou stran, aspek
tů spolupráce i konfrontace, ale také vývoje národnostní a jazykové skladby 
ve městě i v aglomeraci, to znamená kupř. příčin i důsledků trvalého a rychlé
ho poklesu jazykově německé populace v Praze mezi lety 1848 a 1918. 

Aniž bychom se uchýlili k zjednodušeným apriorním hodnocením, lze pa
trně akceptovat názor, že z hlediska uplatňování principů demokracie dospěla 
městská správa v českých zemích a v Praze k svému vrcholu v meziválečném 
období. Odpadl zde do značné míry policejní a politický tlak státu, neboť 
zmizel antagonismus mezi státní a městskou správou, takřka trvale přítomný 
y období od 60. let 19. století do roku 1918. Ani československý stát se však 
nevzdal podílu na správě obcí a vedle výkonu státní správy obecními zastupi
telstvy v tzv. přenesené či svěřené působnosti se setkáváme i s přímými správ
ními zásahy státu do komunální sféry. Dosavadní poznatky ukazují, že tyto 
zásahy byly motivovány především ekonomicky a týkaly se na prvním místě 
oblasti obecního hospodářství. Stát postupně zvyšoval svou kontrolu nad 
financemi obcí, zřejmě ve snaze předejít otřesům a zhroucení hospodaření 
zejména velkých měst. Teprve na druhém místě stály po roce 1920 a před 
rokem 1939 nepříliš časté státní zásahy při selhání, nezvolení či protistátní 
aktivitě obecních samospráv, které spočívaly v jmenování dočasných správ
ních komisí. Celá problematika není dosud téměř probádána a tato konferen
ce by pokud možno měla být impulzem k jejímu otevření. 

Stejné konstatování platí pro studium celé struktury a fungování komunál
ní správy v Praze i v dalších městech a obcích meziválečné ČSR. Ve srovnání 
se současným stavem upoutává například v Praze pozornost vysoký stupeň 
centralizace meziválečné městské správy a přetrvávající silná pozice magi
strátu jako správního a výkonného orgánu, v mnoha ohledech značně nezá
vislého na ústředním zastupitelstvu i na městské radě. Přes své takřka perfektní 
fungování (viděno dnešníma očima) byl meziválečný pražský magistrát před
mětem časté kritiky i satiry jako odstrašující byrokratický moloch. Od sklon
ku 20. let probíhala proto jeho dlouhodobá, spletitá a do okupace v roce 1939 
zdaleka nedokončená reorganizace. I tato problematika, nemluvě o dalších 
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oblastech života meziválečného velkoměsta, si naléhavě žádá badatelskou 
pozornost. 

Problémy s rozbujelým a mocným magistrátním aparátem spolu s existu
jící tradicí zakládání národních výborů v době revolucí (1848, 19.18) byly 
hlavním formálním důvodem pro reorganizaci obecní správy po osvobození 
v roce 194 5. Jejím základem se staly národní výbory, zakládané již před kon
cem války spontánně i podle pokynů center zahraničního odboje. Proklamo
vaným smyslem reorganizace bylo spojení zastupitelské i výkonné moci 
v jediném orgánu, aby volení zástupci lidu získali přímý vliv na výkon samo
správy i státní správy. V pražských poměrech takto vznikl Ústřední národní 
výbor a obvodní rady (původně místní národní výbory) ve 13 (později 20) 
městských částech. Magistrát zůstal pouze pomocným exekutivním úřadem 
(aparátem) ÚNV. Postupný přesun většiny rozhodovacích pravomocí na radu 
ÚNV, na primátora a jeho náměstky, spolu s uplatňovaným systémem omeze
né demokracie v rámci Národní fronty měl za následek, že po únoru 1948 byl 
vrcholný správní orgán města rychle a úplně ovládnut aparátem KSČ. Volení 
poslanci se stali v podstatě bezmocnou kulisou rozhodování úzké mocenské 
špičky. Systém bezaltemativních formálních voleb jediných kandidátů, zave
dený od jara 1948, spolu se správní reformou v březnu 1949 pak dovršil sto
letou cestu pražské městské správy od absolutismu přes liberalismus 
a demokracii k totalitě. Tento vývojový oblouk skýtá historikům městských 
dějin mnoho námětů a problémů k systematickému bádání i k vědeckým 
zobecněním. Toto bádání by nemělo být příliš odkládáno. Městské obce Čes
ké republiky již vykročily na další etapu své vývojové cesty- tentokrát, jak 
věříme, od totality k demokracii. 
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VOM ABSOLUTISMUS ZUM TOTALITARISMUS. 
ZWEI JAHRHUNDERTE VON DER ENTWICKLUNG DER MODERNEN 

STÁDTISCHEN POLITIK UND VERWALTUNG IN PRAG 

Am Anfang der Modemisierung Prags nach den fiinf Jahrhunderten vom 
Funktionieren der mittelalterlichen organisatorischen und Verwaltungsforrnen 
stand ein Eingriff des aufkliirerischen Staates: die Hofdekrete, vor allem das 
aus dem 12. Februar 1784, haben die mittelalterlichen Grenzen und Mauer 
zwischen den vier Prager Stiidten aufgelost und es entstand eine einheitliche 
konigliche Hauptstadt Prag. Die traditionellen und stiindischen Privilegien 
wurden aufgehoben und durch die Kriterien von GroBe und Bedeutung er
setzt. Die bisherige, wenig qualifizierte biirgerliche Selbstverwaltung sollte 
durch die Errichtung des "regulierten Magistrats" fachlich gehoben werden. 
Seine Riite, Mitglieder der wirtschaftlichen Konferenz, die zwei Vizeober
biirgemeister und der Oberbiirgermeister wurden seit 1808 ohne auch einer 
formellen bisherigen Wahl durch die Staatsorgane emannt. Es hat sich bisher 
die Prager Historiographie zu weníg mit der Bewertung dieser Reformen, 
ihrer Wirkung und der nachvolgenden Entwicklungsprozesse beschiiftigt. Man 
weiB zu wenig dariiber, im welchem MaB die Biirger dieses biirokratische 
Modell akzeptiert haben und seit wann in die dieserweise verwaltete Stadt die 
Ideen vom Liberalismus und von der kommunalpolitischen Demokratie ein
zudringen begannen. 

Ein ZusammenstoB der erwiihnten Tendenzen war erstrnals in der Revolu
tion von 1848 deutlich zu sehen. Die Spitzen der Prager Biirgerschaft waren 
nach der Ankunft von den Nachrichten uber die Revolution in Frankreich, 
Italien, vor allem aber in Wien im Stande, auch eigene politische Anforderun
gen im Sinne des liberalen Konstitutionalismus zu formulieren und eigene 
gewiihlte Organe zu gestalten. Es wurden im Laufe des Revolutionsjahres 
auch die ersten drei Prager Oberbiirgermeister gewiihlt. Das alles ist ein Grund 
dafiir, um gerade im Jahre 1848 (trotz den hohen Wahlzensen, dem begrenz
ten Wahlrecht und der nur kurzfristig wirkenden gewiihlten Selbstverwaltung) 
die Geburt der modemen stiidtischen Selbstverwaltung in Prag zu suchen. 

Eine der wichtigen, obwohl spiiten Friichte der Revolution war auch die 
Erkliirung der Prager Gemeindeordnung aus dem 27. April 1850. Sie war 
zwar in den Jahren 1851-1860 praktisch suspendiert, trotzdem hat sie aller- · 
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dings alle wichtigen Institute der Gemeindeselbstverwaltung eingefuhrt. Mit 
einigen Novelisierungen hat diese Gemeindeordnung dann bis zur Verwal
tungsreform aus dem 24. Marz 1949, die ein Ende der Prager demokratischen 
Selbstverwa1tung bedeutete, in der Giiltigkeit geb1ieben. Es hat sich also in 
den Jahren 1861-1914 ein Modell der Stadtverwaltung und Selbstverwaltung 
durchgesetzt, das eine dynamische Entwicklung und funktionelle Modemi
sierung Prags in eine modeme GroBstadt mit guten Existenzbedingungen fiir 
ihre Einwohner ermoglichte. Die Entwicklungsgrenzen dieses Modells wur
den durch die allgemeinen Bedingungen des osterreichisch-ungarischen 
Staates, bzw. Zisleithaniens bedingt. 

Was die Realisierung der Prinzipien der Demokratie betriffi, kann man 
sagen, daB in dieser Richtung ein Gipfel in der Zwischenkriegszeit erreicht 
wurde. Es verschwand jeder alte Antagonismus zwischen der Staats- und 
Kommunalverwaltung. Auch der tschechoslowakische Staat invadierte aller
dings in die kommunale Sphare, und zwar nicht nur im Rahmen der an die 
Gemeindevertretung iibertragenen Verwaltungsmacht, sondem auch im Be
reich der kommunalen Wirtschaft. Der Staat bewahrte die Kontrolle iiber die 
Gemeindefinanzen, um die Krisen und potenzielle Zusammenbriiche der ge
spannten kommunalen Haushalte zu beschleunigen oder gar vermeiden. 

Die stadtische Selbstverwaltung der Zwischenkriegszeit war in Prag hoch 
zentralisiert. Die Position des Magistrats als eines Verwaltungs- und Exekutive
organs war damals in mancher Hinsicht nur wěnig an den Entscheidungen der 
zentralen Gemeindevertretung und gar des Stadtrates unabhangig. Trotz den 
aus der heutigen Sicht fast vollkomenen Funktionsleistungen, wurde also das 
Prager Magistrat oft und heftig als ein biirokratischer Moloch kritisiert. Es 
begann dann seit dem Ende der zwanziger Jahre seine Reorganisation. 

Gerade die Probleme mit dem zu grol3en und machtigen Apparat des Ma
gistrates (und die historische Tradition der Nationalausschiisse der Jahre 1848 
und 1918 spielte hier auch eine Rolle) fuhrten zum Reorganisationsversuch 
im Jahre 1945. Die Grundidee war, die Verwaltung an die spontan entstande
nen oder nach den lnstruktionen der Exilregierung gegriindeten revolutionaren 
Nationalausschiisse zu iibertragen. Es sollte dadurch die gewahlte Biirgerver
tretung mit der exekutiven Macht in einem Organ vereinigt werden und da
durch den Volksvertretem einen direkten Einflul3 auf die Ausiibung der Selbst
und Staatsverwaltung in der Stadt garantiert. Es entstand dadurch der Zentrale 
NationalausschuB (UNV) und 13, spater 20 Bezirksrate in Prag. Magistrat 
blieb nur als ein exekutives Hilfsorgan von UNV Es sind trotzdem in den 
nachsten Jahren die meisten Entscheidungsvollmachte an den Rat von UNV, 
an den Oberbiirgermeister und seine Stellvertreter iibergangen und es wurde 
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die Demokratie allgemein im Rahmen von der Nationalen Front systematisch 
begrenzt. Die Konsequenz dessen war eine rasche Beherrschung der Verwal
tung der Stadt durch den Apparat der Kommpartei nach der kommunistischen 
Machtiibemahme im Februar 1948. Die gewiihlten Gemeindevertreter wur
den zu einer Kulisse fiir die Entscheidungen der schmalen Machtspitze degra
diert. Seit dem Friihjahr 1848 wurden dann die einheitlichen ( also altemativ
losen) Wahllisten eingefiihrt, was- gemeinsam mit der Verwaltungsreform 
des Jahres 1949- den Weg Prags vom Absolutismus iiber Liberalismus und 
Demokratie zur Totalitiit fiir niichste vierzig Jahre vollendet hat. 
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JIŘÍ PEšEK 

VÝZKUM KOMUNÁLNÍCH DĚJIN V ČECHÁCH 
A V ZAHRANIČÍ 

Vyjděme od otázky, jaký je vlastně vztah dějin měst a dějin komunální 
politiky nebo komunální sféry obecněji. To je problematika, kterou se v po
sledních letech v souvislosti s modernizací výzkumu dějin měst zabývalo více 
autorů, když ne teoreticky, tedy o to více prakticky. Christian Engeli a Horst 
Matzerath, vydavatelé vynikající příručky a bibliografie moderních dějin měst 
v Evropě, USA a Japonsku, rozčlenili svoji pozornost na šest tematických 
skupin: Sledovali a) druh a typ města, b) politické dějiny, právo a legislativu, 
c) populaci a sociální strukturu, d) architektonický vývoj, e) průmysl a dopra
vu, t) kulturu, vědu, církev. Engeli aMatzerath nevyčlenili však jednoznačně 
komunální sféru jako samostatné téma. 1 Pod heslem "politika, právo a konsti
tucionální legislativa" se totiž vedle komunální politiky objevují i momenty 
politického, nadkomunálního života, který se odehrával pouze ve městě. 

Dostáváme se tu k závažné otázce: lze vůbec v moderní, do měst a zejmé
na velkoměst soustředěné společnosti, důsledněji oddělit politické dění, které 
se odehrává ve městě jako ve svém nejvlastnějším životním prostředí od po
litického dění komunální povahy, které je- alespoň teoreticky- soustředěno 
jen na vnitřní život města? Oba tematické okruhy jsou většinou úzce- nejed
nou personálně- propojeny, a přece monografie z posledních let jasně ukazu
jí, že udržení takového rozlišení je pro poznání vývoje toho kterého města
a pro metropolitní centra "vysoké politiky" to platí dvojnásobně- mimořád
ně významné. Nebyla-li by totiž komunální sféra a její politika chápána jako 
plnohodnotná oblast výzkumu se samostatným, nikoliv jen podpůrným vý
znamem, zmizela by většinou záhy z pole pozornosti autorů a tedy- absurdně 
- i z kontextu celkových dějin města. Právě toto je názorové východisko 

1 Christian Engeli - Horst Matzerath (edd.), Modem Urban History in Europe, USA and 
Japan, New York 1989. 
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vynikajících dějin Mnichova, napsaných kolektivem pod vedením Richarda 
Bauera a důsledně zaměřených na vnitřní dějiny bavorské metropole. 2 

Město totiž jinak zůstává pouhou rezidencí dvora, parlamentu, stranické 
centrály či jiného ohniska politického (politického v nejširším slova smyslu) 
života. Je jasné, že odhlédnutí od dějů či od existence institucí, přesahujících 
obzor města, by mělo pro syntetické uchopení dějin měst stejně neblahé dů
sledky jako druhý extrém, tj. proměna měst de facto v pouhá jeviště dějů 
nadlokální povahy. V ideálním případě půjde tedy nejspíše o to, ukázat ko
munální sféru jako oblast dějepisně plnohodnotnou, provázanou s politickým 
i hospodářským děním nekomunální povahy na území města, sféru pro po
chopení zkoumané doby a vývoje města stejně významnou jako "velké ději
ny",jirnž ):>yla města pouhým dějištěm. 

To, co tu prezentuji jako -pro Prahu bohužel dosud nenaplněný -postu
lát, nalezlo ovšem již před časem a s úspěchem výraz v řadě analytických 
studií i syntetických knih, týkajících se měst našeho německého a rakouského 
sousedství - především Vídně a Berlína, ale díky úsilí polských, britských 
a amerických historiků i v případě některých středo- a východoevropských 
měst (Krakov, Moskva). V komparativním kontextu s Prahou je však na prv
ním místě třeba zmínit známou-syntézu politických dějin Vídně z pera Maren 
Seliger a Kari; Uczakara, z poslední doby pak zejména zajímavou Lehnerto
vu komparaci sociálnědemokratické komunální politiky v Berlíně a ve Vídni 
let 1919-1932.3 Obdobně pozoruhodné jsou mnohé postřehy ve studiích Wolf
ganga Hardtwiga a Klause Tenefelde v jimi vydaném, Mnichovu věnovaném, 
sborníku Soziale o sociálním zónování města v průběhu urbanizace.4 

Jestliže zejména ve Vídni patří široce založený výzkum komunální sféry 
a politiky k dávno zažitým badatelským tradicím, znamenala před časem knížka 
Celiny Bak-Koczarskiej o velkém krakovském primátorovi počátku našeho 
století Juliu Leovi a jeho politice, směřující k modernizaci města a k vytvoření 

2 Richard Bauer (ed.), Geschichte der Stadt Miinchen, Miinchen 1992. 
3 Maren Seliger - Kari Uczakar. Wien. Politische Geschichte 1740-1934, Wien - Miinchen 
1985; Detlef Lehner I, Kornmunale Parteiensysteme und Interessen-konflikte in Berl in und Wien 
1919- 1932, Berlín 1991. Srv. též přehled v práci: H. J. Teuteberg- Ch. Schulte (edd.), Verglei
chende geschichtliche Stiidteforschung, Miinster 1989. Výběr významnější nové zahraniční 
literatury ke klíčovým problémům dějin měst uvádí Jiří Pešek, Prostorové rozložení kvartér
ních služeb ve středoevropských velkoměstech 1880-191 O. Praha - Vídeň - Mnichov prizma
tem dobových adresářů, in: Zdeněk Hojda- Jiří Pešek - Blanka Zilynská ( edd.), Seminář a jeho 
hosté. Sborník k 60. narozeninám Rostislava Nového, Praha 1992, s. 291-300. 
4 Wolfgang Hardtwig- Klaus Tenefelde (edd.), Soziale Riiume in der Urbanisierung, Miin
chen 1990. 
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Velkého Krakova průlom do starší převážně popisné sociálněhistorické 
a architektonicko urbanistické tradice polského dějepisu měst.5 Práce Jacka 
Pulchry již kráčejí směrem strukturální a funkcionální analýzy urbanistické 
a architektonické činnosti. 6 Obdobně inspirativní jsou pak práce badatelů vel
moci na poli dějin měst- Velké Británie. Kniha Roberta W. Thurstona o kon
fliktním soužití liberálního velkoměsta Moskvy s konzervativním carským 
imperiem, o partnerství, jež v letech 1906-1914 vyústilo v urbánní krizi, vel
mi dobře mapuje klíčové okruhy otázek, jejichž osvětlení by např. u praž
ských dějin umožnilo přejít od spíše "turistického" pohledu na jednotlivá 
období pražského vývoje k pochopení hlubších vrstev a kontextů proměn města 
posledních stopadesáti let. 7 Jde především o kompetence a zejména o finanč
ní politiku městské samosprávy, o strukturu a vývoj městského rozpočtu 
a majetku, dále o socioprofesní a politickou skladbu sboru "otců města" na 
radní i zastupitelské úrovni a ovšem na druhé straně i o státní administrativu 
na území města a pozitivní či negativní spolupráci státní správy a samosprávy 
při řešení konkrétních problémů. Thurston zdůrazňuje význam "institucionál
ní modernizace" měst, rozvoje komunálních služeb i otázek školství, provo
zovaného v režii města. 

Je příznačné, že v pracech o východní Evropě chybí důležité téma- snaha 
městských rad o samostatnou bytovou politiku ve městě, resp. alespoň úsilí 
o regulaci tržně se utvářející bytové situace ve městě- problém těsně spojený 
s problematikou zájmu a aktivit městských rad na poli hygieny a zdravotní 
sanace měst. Zde se jako příklad nabízejí studie Lutze Niethammera, 
R. J. Evanse, Clemense Wischermanna nebo Juana Rodriguese-Lorese. 8 Jako 
klíčová se však jeví otázka daňové politiky měst, resp. problematika volného 
prostoru pro městské daňové přirážky, vliv státu na tvorbu komunálních 

5 Celina Bak-Koczarska, Julius Leo, Twórca wielkiego Krakowa, Wroclaw - Krakow - Gdansk 
1986. 
6 Jacek Pulchra, Matecznik polski, Kraków, 1992; týž, Jak powstal nowoczesny Kraków, 
Kraków 1990. 
7 Robert W. Thurston, Liberal City, Conservative State. Moscow and Russia's Urban Crisis 
1906-1914, New York - Oxford 1987. 
8 Srv. Lutz Niethammer (ed.), Wohnen in Wandel. Bcitriige zur Geschichte des Alltags in der 
biirgerlichen Gesellschaft, Wuppertal 1979; dále v řadě Stadt - Plannung- Geschichte jako 15. 
a 16. svazek vyšlé práce: Juan Rodriguez-Lores, Sozialer Wohnungsbau in Europa. Die Ur
spriinge bis 1918, in: Ideen, Programme, Gesetze, Base! - Bertin- Boston 1994; Georg Fehl
Juan Rodriguez-Lores (edd.), Stadt-Umbau. Die planmiiBige Erneuerung europiiischer GroBstiidte 
zwischen Wiener KongreB und der Weimarer Republik, Base! - Berlin- Boston 1995; srv. též 
Michael John, Hausherrenmacht und Mieterelend 1890-1923, Wien 1983; týž, Wohnverhiilt
nisse sozialer Unterschichten im Wien Kaiser Franz Joseph, Wien 1984. 
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rozpočtů i státní kontrola a regulace městského úvěrového hospodaření. Jako 
velmi závažná se obecně ukazuje problematika existence a rentability komu
nálních podniků i otázka komunálních investic do pozemků, resp. -jak je 
vidět na srovnání Krakova a Mnichova- odvahy či naopak obavy z rozvojo
vých pozemkových spekulací v městské režii. 

Od konce 19. století vystupuje do popředí děj in komunální sféry proble
matika vlivu politických stran a jejich lokálních či celostátních organizací na 
utváření a strategické zaměřování komunální politiky, především na koncepty 
rozvoje moderních, na bázi aglomerací vytvořených velkoměst. K tomu se 
pak těsně pojí výzkum struktury a kvalit komunální byrokracie ve smyslu 
vytváření expertních týmů v režii a službách města a jejich koexistence s vo
lenými grémii. Právě na moskevském příkladu ukázal Richard Sakwa, jak 
rychlý a katastrofální rozklad správy a obslužné role města přinesla po roce 
1917 razantní likvidace výkonného komunálního aparátu a jeho nahrazení 
pouze politicky ,,kvalifikovanými" silami. 9 Konstatování, že "destrukce kapi
talistického státu vedla nejen k eliminaci buržoazní společnosti, ale přímo 
k likvidaci občanské společnosti jako takové. Kulturní a politická autonomie 
byla zavržena spolu s kapitalistickým ekonomickým vykořisťováním" má kon
krétní a dalekosáhlou platnost. 

Elisabeth Lichtenberger připomíná v úvodu své, jinak nepříliš zdařilé kni
hy komparující tisíciletý urbanistický vývoj Vídně a Prahy, že socialistické 
plánovité hospodářství, tj. konkrétně v tomto případě normativní určování 
urbanistických cílů, nepodložené kritickými analýzami společenských a hos
podářských důsledků velkorysé výstavby, vedlo k poškození až degradaci 
velkoměst. "Za plánování zodpovědní funkcionáři, konformní k danému po
litickému systému, získávali přitom moc, jakou si na západě bylo možno jen 
těžko představit. " 10 Tím se dostáváme sice již za chronologické meze, které 
jsme rámcově určili pro naše zasedání, zároveň však nás tento postřeh vrací 
k otázce urbanistického plánování rozvoje moderních středoevropských vel
koměst okolo roku 1900 a zejména v období mezi válkami. 

Jakou "moc" a vliv skutečně měly městské urbanistické kanceláře, podří
zené městským radám? Kniha Stephana Fische o koncipování moderního 
Mnichova v době, kdy městská rada pověřila vypracováním urbanistického 
konceptu Theodora Fischera (1893-190 1 ), i příslušné kapitoly výše zmíněné 

9 Richard Sakwa, Soviet Cornrnunists in Power. A Study of Moscow during the Civil War 
1918- 1921 , London 1988. 
10 Elisabeth Lichtenberger, Wien - Prag: Metropolenforschung, Wien - Koln - Weirnar 1993, · · 
s. 7. 
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Lehnertovy práce o Vídni a Berlíně napovídají mnohé i pro pochopení praž
ské situace. 11 

Jaká však vlastně byla ta pražská situace ve srovnání s ostatními českými 
i středoevropskými městy? Před časem jsem se na základě Haynesovy a Clar
kovy leicesterské bibliografie ,,Register ofEuropean Urban History Teaching, 
Research and Publications" pokusil poukázat na katastrofální stav výzkumu 
dějin moderních měst v českých zemích.12 Výzkum dějin komunální politiky 
je zatím v Čechách, obdobně jako v době předpřevratové, takřka roven nule. 
Téma komunální politiky pochopitelně tak či onak prokmitne v řadě studií. 
Jde ovšem většinou pouze o letmé či nepřímé dotyky komunální tematiky, ne 
o cílené studie. 

Pokusím se tuto tristní skutečnost dokumentovat na základě průzkumu bi
bliografií pragensiální produkce, připravovaných s fundamentalistickou dů
kladností Hanou Svatošovou pro Pražský sborník historický. Zaměřil jsem se 
na poslední dvě pokračování této "výběrové" bibliografie, obsahující 1 608 
studií a knih z pětiletí 1988-1993.13 Nalezl jsem mezi nimi necelý tucet prací, 
přesahujících úroveň novinového článku a vztahujících se blíže k otázkám 
komunální politiky období 1848-1948. Říkám-li "blíže" , myslím tím, že zde, 
zejména v pracech věnovaných jednotlivým primátorům (Pasákův Klapka, 
Pejskarem redigovaný sborník o Zenklovi) nebo událostem (Horské Pra
ha-Paříž 1900, publikace k výročí asanačního zákona 1893) vystupují aspek
ty komunální politiky markantněji do popředí. 14 Nejspíše ze všech to platí 
o pozoruhodné studii Kateřiny Bečkové, Asanace - zatracovaný i obdivova
ný projekt obce Pražské. Na druhé straně existují v tomto okruhu i díla, pozo
ruhodná svou obsahovou prázdnotou: např. biograficky koncipovaná práce 
Táni Jelínkové o pražských primátorech let 1784-1993 se dokázala vyhnout 
komunální politice s obdivuhodnou, takřka dokonalou čistotou. 

Ještě symptomatičtější pro pražskpu a snad i šíře českomoravskou situaci 
je fakt, že s výjimkou správněhistorických studií (Pavel Mates a Karel Schelle) 

11 Stephan Fisch, Stadtplannung im 19. Jahrhundert. Oas Beispiel Miinchen bis zur Ara Theo
dor Fischer, Miinchen 1988. 
12 Barry Haynes - Peter Clark, Register ofEuropean Urban History Teaching, Research and 
Publications 1991, Leicester University 1991. (Komentující recenze Jiřího Peška in: Folia Histo
rica Bohemica 16, 1993, s. 251- 254. 
13 Hana Svatošová, Výběrový soupis pragensií za léta 1991 - 1993 (s dodatky za léta 
1988- 1990), Pražský sborník historický 27, 1994, s. 213-264. 
14 Jožka Pejskar (ed.), Pražský primátor. Památce dr. Petra Zenkla, bývalého několikanásobné
ho primátora hlavního města Prahy, Praha 1993; J. Hrůza a kol., Pražská asanace. K 100. 
výročí vydání asanačního zákona pro Prahu, Praha 1993. 
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a specifických prací Jiřího Hrůzy o územním plánování nebyla v posledních 
letech vůbec věnována pozornost pražské komunální problematice po roce 
1945. Je na místě zeptat se, proč bylo toto téma po desetiletí opomíjeno a proč 
tato situace zřejmě dosud přetrvává. 15 

Skutečná komunální politika v Praze skončila se vstupem německých oku
pačních vojsk do města v březnu 1939. Od té doby komunální politika až do 
revoluce roku 1989 nikdy neožila - alespoň rozhodně ne v plném smyslu 
tohoto pojmu. Silná tradice české komunální politiky jako školy a báze veš
keré vyšší politiky byla tu násilím přetržena. Její reprezentanti byli pak v ne
jednom případě likvidováni. I když po válce projevila v nové situaci komu
nální sféra alespoň jistou schopnost drobné konzervační rezistence proti zvenčí 
vnucovaným zásahům iracionálního novátorství, byl to jen chabý ústupový 
boj (přezkoumání si ovšem jistě zaslouží např. pokusy o oživení relativně 
samostatné komunální politiky v 60. letech za primátora Černého). 

Znamená to ovšem, že dvěma až třem generacím pražských občanů chybí 
aktivní komunálně politická zkušenost. Obnova začala až po sametovém pře
vratu roku 1989, kdy nejen v ideové, ale v mnoha ohledech zejména v prak

"tické oblasti došlo k intenzivnímu historickému revivalu, a kdy též ožil zájem 
o staré samosprávné struktury, o dávnou komunální legislativu atd. Zájem 
však nepřekročil prakticistní rovinu a nedosáhl dále než do pmlušných archi
vů. Univerzitní ani akademický výzkum komunální téma zatím prakticky ne
objevil v právnické, sociologické ani v historické dimenzi. Čestné výjimky, 
opřené o individuální zájem některých badatelů lze spočítat na prstech. 

Dokud společnost neobjeví komunální politiku jako významné pole prak
tického občanského zájmu, nestane se ani historický výzkum komunální poli
tiky kvetoucím oborem dějepisného výzkumu. Celková pozice měst, jejich 
ekonomická závislost na státu i jejich nemalé vnitřní problémy jsou však již 
na hony daleko od předválečné situace. Dějiny ne lze vrátit o půl století zpět. 
Ani zapřísáhlí ekonomičtí neoliberálové 90. let našeho století nejsou liberály 
griinderského období. Také zkušenosti i následky desetiletí, které toto město 
i my sami prožili v totalitních režimech, nelze vygumovat. A nebylo by to 
Praze ani prospěšné. Vždyť i mnoho "zázračně optimistických" konceptů ře
šení za važných problémů staršího období ukázalo svá negativa teprve po svém 
dokonalém uskutečnění, po trpké ztrátě iluzí. Tím spíše bude však dobré ini
ciovat a realizovat srovnávací výzkum vývoje komunální politiky v Praze 

IS Specifické postavení mají závažné, přísně dokumentární práce o systému pražské poválečné 
správy a o jejím personálním obsazení z pera Andělina Merty a zejména Jaroslavy Mendelové. 
Nejde tu však o zpracování komunálních dějin sensu stricto. 
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a šíře v českých městech posledního sta, stopadesáti let v kontextu střední 
Evropy. Naše konference má k tomu napomoci. 

*** 
Konference, a následně i předkládaný sborník, sestávala z několika tema

tických bloků. Nejprve šlo o obecnější nastínění stavu výzkumu komunálních 
dějin v České republice a v okolních zemích. Bedřich Loewenstein pak před
ložil 12 tezí o vývoji evropského liberalismu od konce 18. století do naší 
doby. S ohromným záběrem a nadhledem odmítl liberalismus sice definovat, 
ale přece jej charakterizoval: liberalismus jako životní pocit, jako názorový, 
mentální i politický směr ("středostavovský ideál, původně spjatý s prostře
dím protestantské buržoazie, měl po určitou dobu obecnou platnost, tvoří "sig
naturu doby" i mimo hranice těchto vrstev. Jeho duchovně politickým výra
zem byl liberalismus, čímž se liberální ideál ještě nestává "projekcí třídních 
zájmů"). Loewenstein dále pojednal o proměnách liberální politiky (a v tom 
i liberální komunální politiky)- od 70. let se "scvrkává" celonárodní základ
na liberálního hnutí. Na konci "století liberalismu" byla liberální honorace na 
politických postech vystřídána konzervativně populistickými politiky, hrají
cími (v tradici od Napoleona přes Bismarcka a Taafeho až k dnešku) na škále 
lidových- začasté nacionálních- vášní. Své obecnější úvahy přitom Loewen
stein důsledně vztahoval k české problematice. ("Týká se to nejen němec
kých liberálů, kteří se octli v palbě nacionálů, ale i mladočechů, strany, která 
jako málokterá jiná zformovala tvář novodobého českého národa; jen díky 
nacionální demagogii se jim- spolu s národními socialisty -podařilo ještě 
roku 1907 v Praze podchytit 42% voličů, přesně to spektrum, které v součas
né Vídni volilo Luegerovy křesťanské sociály.") Loewenstein dále prozkou
mal přímý i nepřímý vztah liberalismu k takovýmjevům,jako byl antiklerika
lismus a dělnické hnutí. Ukázal, že právě v komunální sféře byli liberálové 
pod tlakem imigračního proudu a nutnosti modernizovat městskou infrastruk
turu nuceni navzdory svým tradicím přistupovat k dalekosáhlé reglementaci, 
která podstatné části života vyňala z individuální pravomoci. Urbanizace při
tom probíhala ve střední Evropě sociálně méně drasticky než ve své kolébce 
-Británii. 

Zásadní překážkou rozvoje liberalismu v habsburské říši byla multietnic
ká fragmentace společnosti, která blokovala parlamentarizaci říše . Tato poli
tizace, která skoncovala s nadvládou městské honorace a její "konsenzuální" 
politikou, byla však vyvažována odbornou kompetencí profesionalizované 
správy. Loewenstein upozornil, že české plebejství bylo snadno zmanipulo-
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vatelné v antiliberálním- konkrétně antisemitském- smyslu. "Od roku 1883 
se dosud pasivní lidové vrstvy začaly hrnout na politické jeviště a lidé typu 
nakladatele Skrejšovského jim prezentovali rovnici liberalismus= židovsko
německý útlak. Tato konstelace se opakovala roku 1897, kdy se vídeňská 
i pražská nacionální reprezentace neštítily antisemitské vějičky, která také 
bezpečně zabrala." 20. století pak podle Loewensteina liberalismus definitiv
ně pohr'bilo a pod sociálním nebo nacionálním praporem vykročilo směrem 
k totalitarismu a civilizační katastrofě. 

Ralph Melville shrnul v příspěvku o přechodu správního systému od patri
moniální správy k obcím v revolučním období okolo roku 1848 výsledky 
svých, v české historiografii zatím minimálně recipovaných studií o aktivi
tách i proměnách české šlechty 19. století ve vztahu k české společnosti a jejím 
politickým strukturám. Sledoval tu nejprve řadu diskusí v českém zemském 
sněmu a obecněji české šlechtě v letech 1846---1847 o možnostech a cílech 
náhrady patrimoniální správní a soudní správy ustavením obecního zřízení. 
Cenné je zejména Melvillovo srovnání české situace (rozsáhlá, teritoriálně 
intaktní panství s dobře vyvinutou správní strukturou a s jistou "pojistnou" 
funkcí pro poddané) s roztříštěnou pozemkovou držbou v alpských zemích, 
s Haličí a s terstskou oblastí. Dále autor sleduje měšťansko-občanské návrhy 
vůdčích osobností revoluce 1848 na konstitucionalisaci státu a odraz šlech
tických diskusí i revolučních liberalisačních požadavků v Stadionově, v Haliči 
předem odzkoušeném, obecním zákoně ze 17. 3. 1849. Melville upozorňuje 
na význam volebního řádu, resp. na konstrukci volebního cenzu a tříd 
v závislosti na struktuře plátců přímých daní v Rakousku 40. let: zatím jen 
5 %daňových příjmů státu pocházelo ze zdanění průmyslového kapitálu. Sta
dionova reforma cílila k integraci velkostatkářské šlechty do prosazujícího se 
postfeudálního politického řádu, kde klíčová role bude v obcích postupně 
přecházet na majetné "Besitz- und Bildungsbiirgertum". Na tyto principy 
a ovšem též na porevoluční základnu jednotné prvoinstanční státní správy 
v okresech pak- modifikovaně- navázal i Schmerlingův obecní zákon z roku 
1862, etablující ve městech i obcích konstituční státní systém a přece zacho
vávající velkostatku významný lokální politický vliv. 

Thomas Kleteczka důkladně na základě vídeňských pramenů vládní pro
venience prozkoumal a popsal vývoj legislativní úpravy obecního zřízení od 
ideových počátků prací na Gemeindeordnung roku 1849 (v ne zcela bezpro
střední vazbě na heslo roku předcházejícího: Základ svobodného státu tvoří 
svobodná obec) až po prvé komunální volby roku 1861. Ukázal, jak se na 
vývoji tvorby Gemeindeordnung "podepsal" vývoj Rakouska v období "Ba
chova absolutismu", tedy jak se na této důležité normě projevily nepominu-

28 
I 



J. Pešek, Výzkum komunálních dějin 

telné snahy rakouských vlád i jednotlivých ministrů 50.let 19. století o mini
malizaci tradičních feudálních privilegií šlechty, o státně centralistickou správní 
modernizaci monarchie i o posílení jejího potenciálu. Kleteczka ukázal, že 
i v nejvyšších vládních kruzích pokračovala po roce 1848 kontraverze mezi 
restaurativně konzervativními federalisty (Thun 1852) a liberálními centra
listy (Bach), a to v souvislosti se zásadními otázkami správně politické orga
nizace říše. Bachovský návrh obecního zákona nebyl ovšem demokratickou 
normou, počítající se samosprávou obcí, nýbrž konsekventně navazoval na 
jeho centralistickou politiku. Definitivní, po desetiletí pak v Předlitavsku platný 
zákon, vydaný 5. 3. 1862, adaptoval roku 1861 na bázi Bachovy předlohy 
protagonista nové konstituční éry- Schmerling. Nová vláda přičítala úpravě 
obecní sféry klíčový význam v rámci nových konstitučních reforem, zavádě
ných pod tlakem rychle se proměňující doby. 

Jiří Malíř v příspěvku o nacionalizaci obecní samosprávy a limitech de
mokratizace komunální politiky ukázal na příkladu Moravy před první světo
vou válkou některé klíčové momenty obecnější povahy: Komunální politika, 
na jedné straně škola politiky pro zemské i říšské poslance i lídry politických 
stran, byla na druhé straně již specificky nedemokratickým volebním systé
mem předurčena k neinovovatelnému (a nikdy nereformovanému) protěžo
vání oligarchických skupin lokálních honorací. Příčinou zakonzervování star
tovní podoby obecního zřízení z počátku 60. let byly protichůdné důsledky 
změn v nacionální a sociální oblasti. (Volební oprávnění měl jen zlomek oby
vatelstva- často ne víc než 10 %.) Demokratizaci komunálního volebního 
systému nadto brzdila postupující nacionalizace každodenního života, která 
nadto narnnoze podvazovala komunálně politickou diferenciaci na lokální 
úrovni. Malíř tuto svoji tezi demonstruje na tzv. "boji o radnice" moravských 
měst od konce 70., hlavně však od 90.let 19. století. Ukazuje, že ani "Morav
ské vyrovnání" z roku 1905 nemohlo v národnostně smíšených oblastech při
spět k uklidnění v nějaké větší míře. Většinový volební princip a velké kom
petence starostů způsobovaly praktické vyřazení (i těsných) menšin 
z komunální politiky. Zároveň však ne lze přehlédnout, že komunální politika 
většiny měst přes gradaci nacionálního faktoru v obecní samosprávě a bez 
ohledu na její národnostní složení právě v desetiletích před první světovou 
válkou zvládala budování moderní městské infrastruktury. 

Peter Urbanitsch připojil důkladně informující referát o rozsáhlém výzkum
ném projektu Vídeňské univerzity a Rakouské akademie věd na prozkoumání 
"měšťanské společnosti" tuctu typově vybraných předlitavských měst. Pro
jekt "Stadtbiirgertum in Cisleithanien 1861-1918" empiricky zkoumá pro
blémy sociální jednoty nebo mnohosti měšťanstva, kontinuity i proměn jeho 
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vnitřních struktur, jeho politického zaměření i ustálených vzorců jeho kultur
ních aktivit. Ke klíčovým komponentám výzkumu patří problematika vztahu 
měšťanstva (hlavní části opravněného voličstva) menších městských obcí ke 
komunální politice. Po roce 1861 bylo voličsky oprávněno 12-17% obyvatel 
měst, v průběhu následujícího půlstoletí se však- zejména v rychle expandu
jících městech- podíl oprávněného obyvatelstva dramaticky snížil. Projekt 
v mnohém vychází právě z volebních listin, které doplní materiál sčítacích 
operátů a další prosopograficky cenné prameny. 

Předběžné výsledky zkoumání naznačují jednak velké odlišnosti mezi jed
notlivými městy, jednak významnou roli spolků a jiných formálně nepolitic
kých grémií pro utváření a udržování elit. První výsledky ukazují na stabilitu 
a dlouhá funkční období představitelů komunálních elit, na tvorbu oligarchic
kých skupin a na tristní dopad (minimální ochota k inovacím aj.) této praxe na 
výkon komunální politiky. Modernizační impulzy přicházely většinou zvenčí 
obce. Kupodivu taktéž z externích sfér přicházela i většina podnětů pro vnitř
ní rozčlenění měšťanstva do politicky zájmových skupin. Velkým úkolem 
zůstává pak prozkoumání obecních a v městě ve veřejném sektoru uplatňova
ných financí. Většina obcí byla totiž finančně přetížena a nutnou modernizaci 
prováděla jen v závislosti na státní podpoře nebo na úvěr. 

Druhý blok příspěvků se týká Prahy. Šest autorů tu prezentovalo práce pra
menného charakteru k dílčím oblastem městských aktivit. Tomáš Jelínek sle
doval aktivity pražského magistrátu ve vztahu k národnímu školství. Popsal 
typy agend, které od roku 1848 v tomto směru město přejalo i způsob vykoná
vání patronátních práv města vůči pražským, ale též předměstským školám. 
Klíčová byla otázka jejich materiálního zajištění, které stát přesunul na obec. 
"Snahu o maximální míru autonomie ve školských záležitostech projevovaly 
městské orgány již od roku 1848. Tehdy šlo nejdříve především o záležitosti 
jazykové a o omezení vlivu církve, později o nepoměr mezi vynakládanými 
prostředky a mírou vlivu na rozhodování o jejich použití." Významný mezník 
ve školské politice tvořily zákony z let 1864-1873, v jejichž rámci vznikly 
okresní školní rady. Po vzniku Československa a Velké Prahy přešla správa 
pražských německých škol na stát, zatímco v Praze bylo zřízeno 5 školních 
okresů. Školství bylo považováno za jeden z prostředků seberealizace národ
ního života a základ jeho duchovních hodnot. Finanční náklady a péče věno
vaná rozvoji školství byla provázena vytrvalou snahou o co největší míru 
autonomie pražské školské správy, resp. o co největší pravomoci městského 
zastupitelstva v této oblasti. 

Milada Hlochová se zaměřila na hospodářskou politiku pražské městské 
rady v prvé třetině 20. století. Oblastí, do nichž v rámci svých zákonných 

30 



J. Pešek, Výzkum komunálních dějin 

povinností nebo na základě svého rozhodnutí město investovalo nebo o které 
se muselo ze zákona starat, byla celá řada. Od roku 1902 byly pražské inves
tice v samosprávné i přenesené působnosti města podporovány státní subven
cí v roční výši 1,6 mil. K. I když Praha dobře hospodařila, nedostávaly se 
přesto peníze na nutné investice a modernizaci komunálních podniků. Praha 
proto řešila financování zejména větších projektů přijímáním úvěrů: roku 1911 
to byla třicetimilionová vídeňská půjčka a roku 1913 dalších 176 mil. K, za 
něž se město zaručilo obecním majetkem. Problémy s vybudováním Velké 
Prahy od roku 1922 řešilo město velkou zahraniční půjčkou v Londýně a New 
Yorku. I když si spojení Prahy (jen přejaté dluhy předměstských obcí činily 
248 milionů K.) a strukturální modernizace města vyžádaly velké částky, do
kázala Praha- a to i za velké hospodářské krize- pokračovat v investičních 
aktivitách a půjčky pravidelně umořovat. 

Angloamerické půjčce města Prahy z roku 1922 věnovala důkladnou pra
mennou studii Hana Svatošová. Město, které pro udržení rozpočtu zavedlo 
účinný úsporný rozpočtový systém, nutně potřebovalo investovat do stabili
zace a rychlého rozšíření sítě obecních Elektrických podniků (elektrárny, elek
trické dráhy, autobusy), obecních vodáren a plynáren. Bylo proto rozhodnuto 
uzavřít velkou investiční půjčku. Když se nepodařilo nalézt dostatečný úvěr 
u československých ústavů a též vláda mladého státu nabádala (v zájmu upev
nění kursu koruny) Prahu k zahraničnímu kontraktu, byla roku 1922 uzavřena 
angloamerická půjčka ve výši 1,5 mil. liber a 7,5 mil. dolarů (dohromady asi 
2 mld. korun), úročená 7,5 %a rozpočítaná na splátky do roku 1952. Splátky 
měly být (a byly) financovány z výnosu komunálních podniků, do nichž 
z půjčky přišly investiční prostředky. Československý stát, který se též snažil 
velkými zahraničními půjčkami konsolidovat českou korunu, využil pražské 
půjčky částečně též ve svůj prospěch. Při povinné valutové konverzi pro
střednictvím bankovního úřadu ministerstva financí přišlo město v důsledku 
nevýhodných kursových posunů o 150 mil. korun. Stát přitom ani v budoucnu 
neodměnilloajalitu hlavního města účelovými dotacemi a dokonce ani vstříc
ností při žádostech o oprávněné daňové úpravy v pražský prospěch. Půjčka 
však přece vrchovatě splnila svůj účel- s její podporou se uvedeným komu
nálním podnikům podařilo do té míry dobře stabilizovat svoji hospodářskou 
situaci a pokrýt celý region Velké Prahy, že pak mohly nejen řádně splácet své 
závazky, ale nadto i- v těžkých 30. letech- dotovat městský rozpočet. Půjčku 
pak Praha- s různými peripetiemi- splácela až do roku 1960. 

Barbora Lašťovková popsala zásobování Prahy v krizovém období první 
světové války. Praha nebyla na válečnou potravinovou krizi předem dostateč
ně připravena. Regulovaný prodej potravin (potravinové lístky od dubna 1915) 
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byl nařízen místodržitelstvím. Lístkový systém vydržel až do počátku roku 
1918, kdy nastala totální zásobovací krize, provázená od léta nemocemi z hladu 
i epidemiemi. Autorka si všímá též cen a zavádění potravinových náhražek. 

Soubor pražských příspěvků uzavřel Miroslav Moutvic studií o vzniku 
Pražských vzorkových veletrhů. Jejich iniciátorem byl těsně po vzniku Čes
koslovenska člen městské rady Václav Boháč, který již od roku 1919 usiloval 
o založení pražského veletržního centra. Je závažné, že tuto aktivitu podpoři
la nejen rada města, ale i vláda mladého státu a prvý veletrh se na základě 
vládního zmocnění a s podporou města (základní kapitál Pražských vzorko
vých veletrhů ve výši 2 mil. Kč byl získán úpisem městské půjčky) konal na 
Výstavišti ve Stromovce již v září 1920. Veletrhy se pak- s výjimkou let 
1943-1945 -v Praze konaly až do roku 1951 , kdy komunistická vláda direk
tivně rozhodla o jejich přemístění do Brna. 

Jan Škoda sledoval a na základě archivních pramenů podrobně popsal vývoj 
městských kulturních institucí v době meziválečné, přičemž se soustředil na 
problematiku jejich materiálního zabezpečení a finančního dotování pražskou 
obcí. Pod městskou správu spadaly v meziválečné době : městský archiv, měst
ská knihovna, městské muzeum, městská statistická kancelář, městský osvě

tový sbor a městské divadlo. I přes to, že nebyla právně konstituovaná, půso
bila tu i předchůdkyně městské galerie. 

Objevné příspěvky zazněly na konferenci k "hlavnímu městu" českých 
Němců - k Liberci. Miloslava Melanová se věnovala zápasu o libereckou 
radnici v roce 1885 jako výrazu postupu formování německého nacionálního 
hnutí v Čechách. Detailně analyzovala volební boj mezi dosavadním liberál
ním vedením města a představiteli rychle rostoucího nacionálního tábora okolo 
Deutschnationaler Verein. Ve volbách roku 1885 získali stoupenci DNV roz
hodující většinu v zastupitelstvu i radě a o rok později ovládli nacionálové 
libereckou radnici zcela. Komunální soupeření bylo rámováno do česko-ně
meckých střetů o školskou problematiku na úrovni zemského sněmu. Politic
kého vítězství dosáhli liberečtí nacionálové zejména proto, že se jim demago
gickou nacionální argumentací (ale i úspěšnou hospodářskou a správní 
komunální politikou) podařilo získat podporu maloburžoazních vrstev oby
vatelstva. 

Na Melanovou navázal Jan Novotný studií o projektu provincie "Deutsch
bohmen", koncipované na přelomu 19. a 20. století právě reprezentanty libe
recké komunální politiky. Novotný vyšel též od voleb, které roku 1885 etab
lovaly na liberecké radnici Pradeho a jeho německy nacionální straníky. Jejich 
proněmecké, protirakousky orientované aktivity dosáhly takového stupně, že 
roku 1892 místodržitel v Čechách rozpustil liberecké městské zastupitelstvo 
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a svěřil město do péče vládního komisaře. To byl v Předlitavsku krok zcela 
výjimečný- jeden z mála razantních zásahů státní moci vůči samosprávným 
orgánům statutárního města. Byl zdůvodněn stranickostí v jednání městského 
zastupitelstva, projevy jeho členů nepřátelskými vůči státu a vládě, porušová
ním spolkového, shromažďovacího a policejního zákona, podporou naciona
listických provokací a demonstrací. Rozpuštění městského zastupitelstva 
v Liberci vyvolalo vlnu interpelací a polemik v říšské radě. Pozicemi němec
kých nacionálů ve městě však neotřáslo. 

Liberecká radnice mířila k vedoucí roli v politickém životě všech českých 
Němců. To se projevilo za bojů o Badeniho jazyková nařizení, kdy úvodník 
"Deutsche Volkszeitung" žádal, aby se Liberec sám vyhlásil hlavním městem 
českých Němců. Zazněl požadavek zřízení provincie ,,Deutschbohmen" s vlast
ním sněmem, místodržitelstvím a dalšími zemskými úřady jako nové, v rámci 
monarchie samostatné, korunní země. Dne 16. 12. 1897 podpořilo požadavek 
rozdělení Čech zřízením provincie "Deutschbohmen" liberecké městské za
stupitelstvo a pozvalo zástupce ostatních německých měst ke sjezdu, který se 
uskutečnil v Liberci roku 1898. Jeho hlavním posláním bylo založení Bund 
deutscher Stiidte in Bohmen k obraně společných hospodářských a kulturně 
politických zájmů a posílení vzájemnosti při obraně ohroženého němectví. 
Jednání sjezdu, na kterém měl hlavní slovo liberecký starosta Franz Bayer, se 
neslo zcela v duchu hesel "Los von Tschechen!", "Los von Prag!", "Zweitei
lung des Landes!". České místodržitelství v Praze výnosem z 16. května 1898 
však zamítlo návrh stanov "Bundu", neboť jeho cíle překračují hranice pů
sobnosti a kompetencí vymezených obcím platným obecním zákonem. 

S projektem "Deutschbohmen" je spojen také druhý pokus o ustavení spo
lečné organizace německých měst v Čechách. Za nového vyhrocení národ
nostních vztahů v zemi po řišských volbách v květnu 1907 padl na zasedání 
libereckého městského zastupitelstva návrh na ustavení výboru německých 
měst v Čechách. Ten měl prosadit urychlené rozdělení zemské správy a reali
zovat plnou německou autonomii. Projekt byl do detailů rozpracován v uce
lený systém státní, justiční, fiskální, vojenské a policejní správy, hospodář
ských, sociálních, kulturních a dalších organizací nové provincie. Rozbití země 
nemohla akceptovat jak státoprávní česká politika, tak- protože by jeho rea
lizace ve skutečnosti znamenala hluboký zásah do ústavních poměrů Předli
tavska, resp. Rakouska-Uherska- jej nemohly přijmout ani vládní a dvorské 
kruhy. V dané době se s ním neztotožnila ani naprostá většina českoněmec
kých politiků. 

Metodologicky i meritorně závažná studie Tomáše Weisera prozkoumala 
cestou sociometrické síťové analýzy malých skupin reálné složení, vnitřní 
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hierarchii a vztahy i podmínky mimořádné stability jihlavských komunálních 
elit, popsala mechanismy rozhodovacích procesů ve městě v letech 1909-1913, 
ovšem s dalekými přesahy prosopografického charakteru zejména do období 
předcházejícího . Pětadvacetitisícové město Jihlava (regionální centrum vý
znamné historie, ale ve sledované době jen živořícího průmyslu) byla auto
rem vybrána pro typový projekt jak s ohledem na dostupnost potřebných pra
menných materiálů, tak pro projektu přiměřený rozsah zkoumané cílové 
skupiny osob ( 40 členů jihlavské městské rady, kteří obsadili celkem 260 
funkcí v 99 různých grémiích s celkem 953 křesly) . Autor se soustředil ze
jména na výzkum vícenásobných obousměrných kontaktů osob jako nauka
zatel míry přístupu k moci v rámci mocenské hierarchie města. Svá sociolo
gicky orientovaná zkoumání přitom důsledně verifikoval konfrontací 
s výsledky klasického historického výzkumu komunální politiky. Výsledná 
syntéza -prolnutí- obou badatelských postupů pak jednoznačně ukázala nové 
možnosti prohloubení interpretace komunálně politických dějů a pochopení 
jejich mechanismů. 

Jihlavu na počátku 20. století ovládala nacionálně liberální německá - • 
maloburžoazní- honorace, podporovaná lokální inteligencí a opírající se jak 
o své relativně pevné hospodářské zázemí (majitelé domů), tak o stabilitu 
a personální kontinuitu podporující volební kuriový systém. Klíčové pozice 
v městské reprezentaci trvale ovládali členové Deutsche Fortschrittspartei. 
Teprve před válkou pronikli do komunálních elit první zástupci velkoburžoa
zie a zároveň i první reprezentanti nižších vrstev. Zatímco židovská skupina 
jihlavského obyvatelstva dokázala i na počátku století udržet své reprezen
tanty v podstatných pozicích komunálních elit, zůstávali jihlavští Češi, pětina 
obyvatelstva města, společenství s elitami srovnatelné kvality, z komunální 
reprezentace vyloučeni. Výraznější proměnu mocenské situace v Jihlavě ne
přinesla ani doba po roce 1918. 

Na Weiserovu studii navázal tradičněji koncipovaným příspěvkem Dieter 
Schallner, který sledoval proměny jihlavských komunálních elit od počátku 
20. let do druhé světové války. V této době byla jihlavská politická reprezen
tace rozdělena mezi minoritní českou a vládnoucí německou skupinu. Od roku 
1935, kdy byla v Jihlavě poprvé volena Sudetendeutsche Partei, probíhala na 
německé straně soustavná koncentrace hlasů právě k této straně, která roku 
1938 získala již na 97 %německých voličů. Po potlačení zářijového pokusu 
o_ puč prchla prvá garnitura komunálních politiků SdP z Jihlavy do Německa 
a vedení města převzala druhá "generace" stranické reprezentace. Tu po oku
paci Československa a zřízení protektorátu nahradila vrstva nacistických úřed
níků, dosazených z Říše a pociťujících nadřazenost nad místním - německým 
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-"biologicky méněcenným" obyvatelstvem. Městský lokálně politický život 
byl zrušen. 

Sborník zaokrouhlují dva příspěvky týkající se měst za hranicemi Předli
tavska. Herbert Reinke se zaměřil na policejní (kriminálněpolicejní i sociálně 
správní) a komunální pořádkovou politiku v Prusku. Mikl os Stier pak charakte
rizoval vývoj budapešťské komunální politiky v meziválečné době. Dosavad
ní autoritativní politika "neokonzervativního antiliberalismu" byla po krát
kém převážně levicově revolučním odbdobí počátkem 20. let nahrazena 
nestabilními, doprava směřujícími, ale pravicovému extremismu se bránícími 
seskupeními. Léta velké hospodářské krize přinesla další flexibilitu politic
kých reorientací, zatěžujících pak celý vývoj země. Město bránilo zbytky 
komunální autonomie, zároveň však bylo při své nutné modernizaci stále více 
odkázáno právě na totalitarizující se stát, s nímž mělo řadu konfliktů. 

Soubor příspěvků, které v tomto sborníku předkládáme veřejnosti, ukazu
je jednoznačně na významnou roli komunální politiky v dějinách, činí patr
ným, že i v tomto oboru dějepisného zkoumání je bezpodmínečně nutný me-

. todický posun od popisných studií směrem k funkčním, prosopografickým 
a sociometrickým analýzám, přičemž ovšem spolehlivé zjištění komunálně
politických dějů zůstává základem, bez něhož se nelze do hlubších analýz 
pouštět. Je paradoxní, že pražská konference přispěla v oblasti vlastních ko
munálních dějin více ve směru poznání německých měst a německých komu
nálních elit Liberce, Jihlavy, moravských či rakouských měst než k prohloubení 
našich znalostí o vývoji Prahy sledovaného období. Budiž to alespoň podně
tem k rozvoji takových výzkumů, opřených do velké míry o dobře dostupné 
prameny radní provenience, o městské adresáře, volební listiny či sčítací 
operáty. 

Konference ukázala, že komunální politika nebyla ani koncem "století li
beralismu" přiliš liberální a ve "století totalit" byl namnoze její oligarchický, 
nepříliš demokratický charakter ještě dále potvrzen. Nemělo by však být 
v tomto kontextu přehlédnuto- a řada autorů na to ve svých příspěvcích upo
zornila-že města v období 1848-1938 zmáhala ohromný civilizačně moder
nizační nápor, narnnoze při závratném tempu svého růstu. Přechod od "hono
rační" k funkčně výkonné správě (Leistungsverwaltung) probíhal právě v tomto 
historickém prostředí a můžeme říci- na příkladu Prahy stejně jako Liberce 
nebo naopak Vídně - že se zdařil a že se městské komunální elity dokázaly 
s nároky doby úspěšně vyrovnat. Je nepochybné, že se tak dálo za bohaté 
škály průvodních nepotěšitelných jevů, je jasné, že rozvoj neprobíhal li
neárně a ve všech meritorních oblastech rovnoměrně. Bude úkolem dalšího 
výzkumu, aby naše poznání v tomto směru důkladně prohloubil. České 
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dějepisectví má za výzkumem komunálních dějin v Rakousku, Německu či 
Británii hodně co dohánět. 

36 



JIŘÍ PE~EK 

DIE ERFORSCHUNG DER KOMMUNALEN ASPEKTE 
DER STÁDTEGESCHICHTE IN BÓHMEN UND lM AUSLAND 

Auf der Grundlage ausgewiihlter Werke der Stadteforschungliteratur be
schiiftigt sich der Verfasser mit der Problematik der Methoden und des The
menspektrums der geschichtlichen Kommunalgeschichte. Er stellt sich die 
Frage, ob und im welchen MaB man die inneren, rein kommunalen Aspekte 
der Stadtegeschichte von der allgemeinen Geschichte in der Stadt unterschei
den kann. Beide Bereiche in mancher Hinsicht verschmolzen, doch ist es wich
tig, sich um diese Differenzierung zu mindest zu bemiihen. Fiir die groBen 
metropolitanen Zentren der "hohen" Politik ist es doppelt so wichtig, um die 
kommunalpolitische Komponente zumindest "im Spiel" zu halten. 

Es geht vor allem um die Kompetenzen und besonders um die Finanzpoli
tik des Stadtrates, um Struktur und Entwicklung des stadtischen Haushaltes 
und der stadtischen Giiter. Wichtig ist aber auch die politische und soziale 
Zusammensetzung der Ratsgremien und ihre Beziehung zu den Organen der 
Staatsverwaltung in der Stadt, um die Fiihigkeit, bei der Losung der konkre
ten Probleme zusammenzuwirken. Weiter ist es interessant zu bestimmen, in 
welcher Weise die "institutionelle Modemisierung" der Stadt und ihrer 
Leistungsverwaltung verlaufen ist. In diesem Rahmen geht es u.a. um die 
Entwicklung des durch die Stadt finanzierten Schulwesens und der kommuna
len gesundheilichen Pflege. Kaum weniger wichtig war auch die kommunale 
Fiihigkeit, die hygienische und Wohnungsfrage losen zu helfen. lm engeren 
Zusammenhang zu diesen Fragen und sicher auch in der Relation zu den stiidti
schen Investitionen muB die kommunale Steuer- oder Zuschlagspolitik, bzw. 
die Kreditpolitik des Stadtrates erforscht werden. Die unterschiedlichen 
Beispiele von Krakau und Miinchen zeigen uns, wie wichtig die kommunalen 
Investitionen in die Bodenspekulationen sein konnten. Es ist schon ein Schritt 
zu den Analysen der Bebauungsplane oder Entwicklungskonzepte der kom
munalen Selbstverwaltungen, besonders im Fall der groBstadtischen Agglo
merationen. 

Die vom Autor durchgefuhrten Analysen der speziellen Bibliographien 
zeigen, daB in der Tschechischen Republik die Erforschung der erwiihnten 
Themen bisher nur ganz selten beriihrt wurde - eher in einem anderen oder 
breiteren Kontext. 
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Die vollwiirtige Kommunalpolitik endete in Prag im Moment des Eintritts 
des deutschen Besatzungheeres im Miirz 1939. Seit dieser Zeit bis zum Jahre 
1989 gelang es der kommunalen Politik unter den Diktaturen eigentlich nie, 
zu einem richtigen Leben wieder aufzuerstehen. Die starke Tradition der boh
mischen Kommunalpolitik als einer Basis fiir die gesamte hohere Politik wur
de durch diese Eingriffe durchbrochen. Manche ihre Repriisentanten wurden 
dann konsequent physich liquidiert oder zur Emmigration gezwungen. 
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POTÍŽE LIBERALISMU- DVANÁCT TEZÍ 

1. Současná nejistota o tom, co vlastně je liberální, je tak stará jako termín 
sám. Jednotlivci i hnutí hlásící se k "liberalismu" se od sebe lišili v koncep
cích politiky- např. federalismu či centralismu, ve vztahu k národnostní po
litice, ve svých sociálních a ekonomických představách, ve svém vztahu k círk
vím, k šlechtě, k armádě a válce, k radikálům, k nemajetným lidovým vrstvám 
apod. Někteří proto skepticky soudí, že vzhledem k odlišným podmínkám 
a nositelům nelze vůbec formulovat obecně platnou definici liberalismu. Ne
byl bych takový agnostik; platí však, že je třeba rozlišovat, diferencovat ze
jména časově a místně, aniž přitom ztratíme ze zřetele známý Rádlův para
dox, že "to, co se vyvíjí, se nevyvíjí": zůstává určitý soubor hlavních rysů, 
způsobený zčásti i přebíráním a napodobováním (westminsterský model bu
dapešťského parlamentu, to neníjen fasáda!). 

2. Metodologicky je to širší problém užívání obecnějších pojmů (např. 
měšťanský-občanský-buržoazní, německy jak známo spojených společným 
termínem). Existuje nesporně mnoho důvodů proti užití tohoto souborného 
termínu, zvláště po jeho vytrvalém zneužití k účelům zdifamování různých 
protivníků. Na druhé straně existuje nejméně tolik důvodů pro jeho- citlivé, 
neplakativní - používání. Občanská ekonomická, sociální, duchovní nezá
vislost na základě vlastních výkonů, životní rozvrh píle, střídmosti, pořádku 
a rozumného sebeurčení, tvoří takovou "ideálně typickou" orientační před
stavu, mentální vzorec, který málokdy najdeme empiricky v čisté podobě. 
Nicméně tento středostavovský ideál, původně spjatý s prostředím protestantské 
buržoazie, měl po určitou dobu obecnou platnost, tvoří "signaturu doby" i mimo 
hranice těchto vrstev (J. Sheehan). Jeho duchovně politickým výrazem byl libe
ralismus (čímž se liberální ideál ještě nestává "projekcí třídních zájmů"). 1 

1 Střední stav, píše Croce, "není hospodářskou třídou, protože proniká a přesahuje všechny 
hospodářské třídy jako hlavní představitel duchovních hodnot, ( ... ) má proto poslání zprostřed
kovat, smiřovat a ucelovat zápasy .. . ". 
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3. Liberalismus byl formulován dávno před francouzskou revolucí, a to 
nikoli jako učená doktrína či jako utopický ideál, nýbrž jako životní pocit 
relativně otevřené- anglické- společnosti. Její základní zkušeností bylo, že 
člověka není dobře ani třeba k správnému jednání nutit. Jak ve sféře ekono
mické, tak politické, náboženské, vědecké atd. vnější zasahování má své zře
telné, "přirozené" meze. Není úkolem autorit nařizovat, co je např. ekono
micky účelné: vlastní zájem jednotlivců i skupin je dostatečným vodítkem. 
Stát v tomto modelu přestává být řídící vrchností a tenduje k tomu, být slu
žebnou institucí, dbající v podstatě jen o hladký průběh jinak autonomního 
dění, o dodržování "pravidel hry". Platí to konec konců i o oblastech nábo
ženství, morálky, obecního blaha apod. Individuální rozum, individuální svě
domí a individuální zájem jsou motorem, jakoby tkalcovskou lodičkou, která 
přede vlastní sociální tkáň. Nepotřebují vládu, vlastnící absolutní pravdu, nýbrž 
jen soustavu "checks and balances". 

4. Liberální program měl velkou přitažlivost pro jednotlivce a skupiny sa
mostatné a podnikavé, včetně částí šlechty, zvláště zkomercializované, ote
vřené novým poznatkům. Na ostrou kritiku naproti tomu od počátku narážel 
u lidí spjatých s tradičními institucemi. Byly to nejen církve, které nebyly 
připravené na soutěž idejí a do jisté miry právem se obávaly relativizace, 
ne-li rozkladu starých hodnot, nejen držitelé státních monopolů, vrchnos
tenských a cechovních privilegií. Na státní intervenci a ochranu byla odkázá
na řada odvětví dokonce i v Anglii, natož na evropském kontinentě. Tu už 
vzhledem k převaze anglické technologie vznikaly spíš ochranářské nálady. 
Francouzská revoluce a rok 1848 pak i z jiných důvodů posílily pochybnosti 
o modelu občanské samoregulace: nezbytnost výkonné byrokracie, silného 
státu a vlivné církve se náhle zdála nabíledni i skupinám jinak nakloněným 
liberalismu. Ty- úměrně s postupem liberalismu na východ- nepředstavova
ly větší části obyvatelstva, nýbrž jen úzkou vrstvu "vzdělaných". Jejich proti
klad k státu nebyl absolutní, považovaly jej za potenciálního spojence už pro
to, že jejich pojetí svobody předpokládalo spořádanou společnost, konstitučně 
zkrocený právní stát. 

5. Liberální představy emancipace a svépomoci, v zásadě určené celé 
společnosti, se však v praxi do značné míry odrážely od mentality 
a životních zkušeností "lidu obecného". Snahy o jeho vzdělávání 
v osvíceném a liberálním duchu závisely na možnosti "praktické eviden
ce", tj. úspěšného rozšiřování vlastních životních šancí. Ty byly různé 
v jednotlivých zemích, oblastech a obdobích, např. malé v době pauperi
zace tradičního řemesla a odchodu venkovské chudiny do předměstských · · 
slumů (30. a 40. léta 19. století) a větší v době průmyslové konjunktury 
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(50. a 60. léta)2; větší v zemích anglosaských než na většině kontinentu. 
V dobách deprese se lidové protesty zpravidla koncentrovaly právě na 

liberální instituce (živnostenskou svobodu), takže se liberálním mluvčím ne
dařilo mobilizovat sociální nespokojenost pro své cíle politické (ekonomic
kou liberalizaci často už předtím zahájila reformní byrokracie starého státu). 
Rýsovala se možnost bonapartistických, populistických, tedy politicky anti
liberálních, kombinací. Paralelně se ovšem přímo lavinovitě šíří občanský 
model spolku, kooperativy, úvěrové a další svépomocné organizace, svou 
strukturou liberální- i mimo střední vrstvy a nemnoze proti jejich nároku na 
vůdčí roli politickou. 

6. Třebaže se liberální zásady v 19. století v západní a střední Evropě po
stupně více méně prosadily, začala se od 70. let scvrkávat "celonárodní" zá
kladna liberálního hnutí. Typ honoračního politika, respektovaného pro svou 
neformální autoritu, případně díky své příslušnosti k patricijské klice, vystří
dal typ populistický, ne-li demagog, hrající na škále lidových vášní. Liberá
lové starého typu, i když se starali o sociálně slabé, mívali vždy nedůvěru 
vůči aktivně jednajícímu (nemajetnému, nevzdělanému) lidu; proto o vše
obecném hlasovacím právu neradi uvažovali. Naopak pro politiky v podstatě 
konzervativní (Disraeliho, Napoleona III., Bismarcka, Taaffeho) byly plebis
city, všeobecné hlasovací právo, sociální zabezpečení, prostředkem, jak izo
lovat a vyšachovat liberální odpůrce, učinit z nich generály bez vojska, popř. 
pouhé zástupce dílčích hospodářských zájmů (kterými původně nebyli) . Po
kusy o česko-německé vyrovnání- fundamentálky 1871, Stremayrova jazy
ková nařízení 1880/82, punktace 1890, Badeniho oktroj 1897/99, lze snad 
také chápat v rámci snah zatlačit liberály do defenzivy. 

7. Liberálové se proti této strategii bránili vícero způsobem: jednak kom
promisy s vládou, čímž se jim podařilo uskutečnit nemalou část svých poža
davků - zpravidla za cenu rezignace na plně demokratickou politiku, ztráty 
svého ideového profilu, který byl teď často považován za doktrinářské hara
burdí, překážející "reálné politice". Dále důrazem na nacionální stránku své
ho programu, která měla občanskou společnost homogenizovat, dodat občan
skému sebeurčení větší emocionální sílu a tmel. 

V praxi ovšem nacionalismus tíhl k tomu, osamostatnit se od svého libe
rálního, ústavního základu, ba při střetu s jinými etnickými skupinami na tento 

2 O "odumírání řemesla" ve 2. polovině 19. století nemůže být řeči , jen o přizpůsobovací krizi, 
následující přestrukturaci a konsolidaci v 90. letech. Také zemědělskou krizi od 70. let zřejmě 
nelze přeceňovat: celková produktivita stoupala zároveň s poptávkou rychle rostoucích měst. 
Nicméně venkov zůstal zdrojem spíše antiliberálních tendencí. 
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základ "zapomenout". Týká se to nejen německých liberálů, kteří se octli 
v palbě nacionálů, ale i mladočechů, strany, která jako málokterá jiná zformo
vala tvář novodobého českého národa; jen díky nacionální demagogii se jim 
(spolu s národními socialisty) podařilo ještě roku 1907 v Praze podchytit 42 % 
voličů, přesně to spektrum, které v současné Vídni volilo Luegerovy křesťan
ské sociály (49 %; sociální demokraty v obou městech volilo 37-38 %; ně
mečtí pokrokáři byli ve Vídni zdecimováni na 4,8 %) (J. Havránek). Liberá
lové se všude dostali do vleku radikálně nacionálních hesel, tu všeněmeckých, 
tu všeslovanských; svobodomyslná tradice, kterou představoval např. Hav
líčkem zkarikovaný budějovický čecho- a polonofil Franz Schuselka, vyšla 
z módy; neuspěl ani Eimův a Kaizlův pokus z roku 1895 překonat výrazně 
liberálním programem "planý a zaujatý nacionalismus". 

Jinou poplašnou reakcí na hrozící ztrátu populárního zázemí byl antikle
rikalismus ("kulturní boj", zdaleka neomezený na Německo: v Itálii např. 
papež katolíkům zakázal účast na nadregionálních volbách, čímž ve svých 
důsledcích umožnil vládu značně antiklerikálních liberálů) . Nervózní reakce 
liberálů celkem zbytečně zostřovala vztahy k nedůvěřivým katolickým ma
sám. Platí to i o postoji k dělníkům, popřípadě nedostatečné snaze liberálů 
udržet dělnické hnutí v rámci občanské demokracie (zvláště v Německu pod
pora protisocialistických zákonů u vyobcovaných a kaceřovaných vyvolala 
marxistickou rétoriku třídního boje a "parlamentní nihilismus"). 

8. Proti můře klerikálně-aristokraticko-socialistické aliance (Bamberger) 
a nové "sociální autokracie" všemocného intervenčního státu liberálové trvali 
na již neadekvátní zásadě individuální odpovědnosti a svépomoci; v komu
nální politice, která dlouho zůstala baštou liberálů, jednali poněkud jinak. 
Právě v konfrontaci s nebývalým růstem obyvatelstva bylo třeba řešit zcela 
nové úkoly- od vodovodů, kanalizace, jatek a plynáren po tržnice, městskou 
dopravu, školy, divadla a muzea. Co v celoříšském měřítku zamítali, tj . inter
venci do sociálního života, prováděli sami na rovině obcí (D. Langewiesche): 
dalekosáhlou reglementaci, která podstatné části života vyňala z individuál
ní pravomoci (a z tržního mechanismu, který dovolil stavět a bourat, např. 
asanovat historický střed města bez ohledu na estetická hlediska - ta byla 
ostatně objevena až Camillo Sittem, 1889,jeho kritikou abstraktní symetrie 
Haussmanovy Paříže). 

Komunální byrokracie však zasahovala i proti praxi maximální rentability 
při stavbě činžáků, v otázce výše domu, šířky vozovky, dopravních průlomů: 
při získání erárních pozemků (hradeb) odpadaly ohledy na vlastníky. Pláno
vači na magistrátech se cítili jako představitelé obecného zájmu proti anar
chii (Nipperdey); přitom se vládnoucí, stále ještě liberální, městské špičky 
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zuby nehty bránily proti rozšíření volebního práva, které bylo nejen vázáno 
na určitou výši placených daní, na vlastnictví domu apod., ale platil tzv. chu
dinský paragraf, a získání domovského práva bylo rovněž značně ztěžováno, 
takže volební právo ve městech bývalo dlouho méně demokratické nežli prá
vo volit do širších grémií, např. Říšské rady. 

Paradoxní je přitom směs tuhé sociální reglementace ("komunální socia
lismus") s antidemokratickým, restriktivním politickým systémem. Snad byla 
ve velkých městech ochota k sociální politice i proto větší, že tu nehrozilo 
využití mas konzervativně byrokratickou vládou, snad se nové komunální 
úkoly spíše technického rázu také vymykaly tradiční politice. Jisté je, že 
obrovské problémy urbanizace, integrace venkovských mas a ponenáhlé zlep
šení jejich životních podmínek probíhalo ve střední Evropě bez krajní míry 
strádání a drastické bídy, charakteristické pro anglickou industrializaci 
(W. Mommsen). 

9. Ambivalentní vztah nacionalismu a občanské orientace se plně projevil 
ve fragmentované rakouské společnosti. Jestliže se ani v zemích etnicky ho
mogennějších nepodařilo natrvalo sjednotit a zdisciplinovat různorodé slož
ky obyvatelstva pod národně liberálním praporem, tak v multietnickém Ra
kousku roztřištěnost politického kolbiště od počátku, tj. od roku 1848, bránila 
vytvoření silné nadnárodní liberální koalice . Politický život se nesoustře
ďoval na vlastní velké otázky ústavní, občanské a sociální, jako na nepřimě
řeně nafukované "tabulkové boje" a jiné malicherné potyčky, rozněcované 
ambiciózními agitátory. 

Fragmentace podle etnických hranic nejen zfalšovala politické fronty 
a vnímání reality, ale především znemožnila parlamentarizaci říše: pomáha
la tak udržet u moci staré síly autoritářské vojenské byrokracie, která do urči
té míry právem argumentovala svou vlastní nepostradatelností. Síly nacionál
ně a sociálně rozeštvané společnosti si svými vzájemnými bojkoty, obstrukcemi 
a segregacemi jakoby samy vystavily vysvědčení nezralosti. Za ideologickou 
fasádou se ovšem jako vždy prosazuje všední nezbytí; vytváři, byť nedotváři 
se moderní občanská společnost. 3 Její významná složka, komunální samo
správa, přitom trpí ztrátami energie: vidíme boj o radnice místo modernizace. 
(Určitou obdobou, jak se zdá, byl v Německu boj mezi protestanty a katolíky 
o školy, nemocnice, hřbitovy, dobročinná zařízení; tato politizace, která skon-

3 Srovnej zcela výjimečné aktivity a iniciativy Vojty Náprstka, člena sboru pražských obec
ních starších - od zřízení zoologické zahrady a veřejných lázní, krematoria a stipendia pro 
zahraniční pobyt řemeslníků až po propagaci plynu, elektřiny, telefonu a založení veřejné lido
vé knihovny (Šolle, Náprstek a jeho doba, s. 184n). 
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covala s nadvládou městské honorace a její "konsenzuální" politikou, byla 
však vyvažována odbornou kompetencí profesionalizované správy.) 

10. Nehotovost české společnosti, její spíše maloburžoazní nežli "buržo
azní" ráz, nedostatek politických tradic a pevných struktur, byla v určitém 
ideologickém kontextu považována za přednost. Plebejství je však politicky 
dvojaké: může být autenticky demokratické: sociální liberalismus anglosaské 
komunitní či rousseauovské tradice se inspiroval občanským ideálem repub
likánské ctnosti s pokud možno malými společenskými rozdíly. Na druhé straně 
je plebejství i snadno zmanipulovatelné v antiliberálním smyslu. Zvláště zne
jistění, vyvolané depresemi a krizemi, budí "masové instinkty", pro které zá
kladní svobody a práva znamenají málo a demagogická hesla vše. Místo indi
viduální přičinlivosti, drobné práce, je hledán nepřítel, popřípadě obětní 
beránek, a za ním utopická vidina vyřešených problémů, rozporů a starostí. 

V této souvislosti by se nemělo zapomenout na antisemitskou agitaci, kte
rá i v české maloburžoazii nacházela velký ohlas: od roku 1883 se dosud 
pasivní vrstvy začaly hrnout na politické jeviště a lidé typu nakladatele Skrej
šovského jim prezentovali rovnici liberalismus = židovsko-německý útlak 
(Stolz!). Konstelace se opakovala roku 1897, kdy se vídeňská i pražská na
cionální reprezentace neštítily antisemitské vějičky, která také bezpečně za
brala. 

ll. Dvacáté století liberalismus pohr'bilo. Věk koncernů a organizovaných 
zájmů, masové výroby a masové spotřeby (včetně masové zábavy) jakoby 
nutně produkoval manipulovaného, "dálkově řízeného člověka". Místo indi
viduální svobody se ohlašovaly kolektivní útvary, ať nacionální nebo sociál
ní, které nemají "možnost pohotově předcházet přehlížení jednotlivců a mi
norit" a jejichž politické formy "postupují v intencích principu vylučovacího" 
(Podiven). Jediným zbylým smyslem lidského snažení jako by bylo zabezpe
čení kolektivních potřeb a vnějším výrazem pěstování kolektivních rituálů, za 
nimiž se jednotlivec ztrácel jako kolečko obrovské mašinerie. 

Pocit bezmoci a malosti, ba nelegitimnosti individuálního rozumu a indi
viduálního svědomí (stejně jako individuálního majetku) se spojil s dojmem 
naprostého selhání trhu a soutěže jako regulátorů sociální rovnováhy a snad 
dokonce motoru pokroku. Totalitní hnutí, autoritativní stát, charismatický 

I 
vůdce vycházejí vstříc potřebě jednoznačné pravdy, která nahradila svobod-
nou rozpravu a svobodnou hru zájmů, zápas vždy jen relativních pravd. Úhrn 
těchto procesů byl jistě civilizační katastrofou, a liberalismus svou bezrad
ností na ní nebyl bez viny. Nechybí ovšem hlasy, které právě minulým kata
strofám, včetně fašistické, neupírají, přinejmenším jako nechtěný vedlejší 
produkt, jistý "modernizační" efekt, který teprve vytvořil předpoklady plné-
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ho rozvoje sociální tržní ekonomie a ostatních struktur fungující modemy. 
Snad k tomu lze počítat i některé elementy komunální politiky. 

12. Mám o této tezi své pochybnosti, ledaže "modemu" pojmeme jako 
značně ambivalentní hodnotu se sporným vztahem k občanským svobodám 
a možnou variantou weberovského "domu poddanství". Nejsem si dokonce 
jist, jak dlouho vydrží vystřízlivění po pádu totalitních, kolektivistických fo
rem politiky a společnosti, jak dlouho se udrží dojem vítězství liberální alter
nativy. Občanská společnost jistě jako by až nyní plně dozrála, poprvé je 
akceptována většinou obyvatelstva. Dojem však může klamat. Klasický libe
ralismus přes všechnu demokratickou rétoriku v Čechách nemá velké tradi
ce, a není vyloučeno, že první větší krize jej opět zpochybní ve prospěch 
fundamentalismu té či oné barvy. I v posttotalitním Německu liberální pořá
dek pevněji zakotvil až po dlouhodobém ekonomickém úspěchu, v kombinaci 
s odkázaností na západní spojence. Vyloučit nelze ani to, že sebereformova
nější, sebepružnější liberalismus selže tváří v tvář katastrofálnímu světovému 
vývoji a uvolní místo ekologické nebo jiné diktatuře. 
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PROBLEME DES LIBERALISMUS- ZWÓLF THESEN 

1. Die gegenwartige Unsicherheit, was eigentlich als "liberal" zu beziech
nen wird, ist so alt wie dieser Begriff an sich. Die Personen oder Bewegun
gen, die sich unter die Fahne von Liberalismus stellten, unterschieden sich 
untereinander in den politischen Konzeptionen, in den sozialen und okono
rnischen Vorstellungen, in der Beziehung zur Kirche, zum Adel, zum Heer 
und dem Krieg , zu den Radikalen oder den armen Volksschichten. Es gibt gar 
- vielleicht iibertriebene - Ansichten, da eine allgemein giiltige Definition 
von Liberalismus unmoglich bleibt. 

2. Es geht also methodologisch um ein breiteres Problem von der Benut
zung der allgemeinen Begriffe- z.B. "biirgerlich". Liberalismus ist also so 
eine okonomische, soziale, geistige Unabhiingigkeit, die an den eigenen 
Leistungen des Menschen basiert, so ein System lebenslanges FleiBes, der 
Ordnung und der verniinftigen Selbstbestimmung. Alle diese Eigenschaften 
schaffen sol che "ideell typische" Orientierungsvorstellung zusammen, so ein 
mentales Vorbild, das man kaum empirisch in einer reinen F orm finden kann. 
Es ist ein mittelstandisches Ideal, das urspriinglich mít dem Milieu des pro
testantischen Biirgertums verbunden war, das aber alle eine "Signatur der 
Epoche" auch ausserhalb dieser Schicht giiltig bleibt. 

3. Liberalismus wurde Ianger vor der franzosischen Revolution formuliert, 
und zwar nicht als eine wissenschaftliche Doktrín, sondern als Lebensgefiihl 
der relativ offenen - englischen - Gesellschaft. Er basiert an der Erfahrung, 
da es kaum giinstig sei, den Menschen zum richtigen Handeln zu zwingen, 
weil der aussere Zwang seine "natiirlichen" Grenzen hat. Das eigene Interesse 
der Einzelnpersonen oder Gruppen sei also besser fiir eine zweckgemasse 
Optimalisierung. Der Staat bort in diesem Modell auf, eine leitende Obrigkeit 
zu sein und wird zur dienstleistenden Institution, die nur die Autoritat der 
"Spielregel" sichert. Es gilt nicht nur iiber die Wirtschaft, sondern gar auch 
uber Moral. Die Liberalen brauchen keine Regierung, die eine absolute Wahr
heit eignet, sondern nur ein System von "checks and balances". 

4. Liberalismus erwies von Anfang an eine hohe Einziehungskraft fiir selb
standige und unternehmensfreundige Personen und Gruppen, inclusive eines 
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Teiles des Adels, die fiir Innovationen offen waren. Dagegen die Menschen, 
die mit den traditionellen Institutionen verbunden blieben, mit den Kirchen 
also, die einen Wettbewerb der Ideen und eine Relativierung der Werte be
fiirchteten, gleich wie mit den Staatsmonopolen, aber auch mit den Wirt
schaftsgruppierungen, die auf die Staatsintervention und den Schutz angewie
sen wurden, finden Liberalismus kaum groBziigig. Das alles sieht man auch 
direkt in England. 

Franzosische Revolution und das Jahr 1848 haben dann die Werte der biir
gerlichen Selbstregulierung relativisiert und eine Notwendigkeit einer 
Leistungsbiirokratie, eines starken Staates und einer einfluBreichen Kirche 
auch fiir die liberalismusnahen Gruppen deutlich gemacht. Die Expansi on der 
Ideen von Liberalismus nach Ostmitteleuropa hat dabei nur schmale biirger
lich gebildeten Schichten getroffen. Diese Gruppierungen betrachteten den 
Staat allerdings als ihren Verbundeten. Ihr Modell der Freiheit rechnete niim
lich mit einer Ordnungsgesellschaft, mit einem konstitutionellen Rechtsstaat. 

5. Die liberalen Vorstellungen iiber die Emanzipation und Selbsthilfe, die 
im Prinzip fiir ganze Gesellschaft bestimmt wird, divergierten aber in Praxis 
mit der Mentalitat und der Lebenserfahrung des "gemeinen Volkes". Die Stre
bungen, sein Bildungsniveau im aufkliirerischen und liberalen Geist zu erhohen, 
hiingen aber von der Moglichkeit, seine Lebensschanzen erfolgreich zu er
weitem ab, was praktisch nur in den Konjunkturepochen gelungen ist. In den 
Zeiten der Depression orientierten sich die Volksproteste gerade gegen die 
liberalen Institutionen (Gewerbefreiheit) und die populistischen, politisch 
antiliberalen Tendenzen gewannen am Boden. Paralell dazu entwickelte sich 
aber erfolgreich auch ein biirgerliches Modell des okonomischen oder Kre
dit-Vereins oder anderer strukturellliberalen Selbsthilfeorganisationen. 

6. Es haben sich zwar im Laufe des 19. Jahrhunderts die liberalen Prinzipien 
im westlichen und mittleren Europa durchgesezt, es reduzierte sich gleichzei
tig aber die "nationale" Basis der liberalen Bewegung. Die Honorationspoli
tiker, die man wegen ihreř unformellen Autoritiit und Angehorigkeit zur Patri
zierklique respektiert hat, wurden durch die populistischen Demagogen ersetzt, 
die die Volksmentalitiit besser zu beherschen vermagen. Die alten Liberalen, 
obwohl sie gewohnt waren, sich um die sozial Schwachen zu kiimmem, glaub
ten dem aktiv agierenden Volk nicht. Schon dadurch war fiir sie die Idee des 
allgemeinen Wahlrechts so unglaublich. Dagegen die populistisch fáhigen 
Konservativen waren im Stande, mit der Hilfe von Plebisziten, vom allgemei
nen Wahlrecht oder von der Sozialversicherung ihre liberalen Gegner aus der 
Politik zu vertreiben und nur an das Gebiet der wirtschaftlichen Teilinteressen 
zu begrenzen. Das ist auch der Fall vom Versuch um den deutsch-tschechi-

47 



Documenta Pragensia XIV (1997) 

schen Ausgleich 1871, um die Stremayer Sprachordnungen 1880/82, Punkta
tionen 1890 oder Badeni-Verordnungen 1897/99, das alles also gehorte u.a. 
in den Rahmen der allgemeinen Tendenz, die Liberalen in der Landes- und 
Reichspolitik in die Defensive zu zwingen. 

7. Die Liberalen verteidigten eigene Politik durch die - nicht gerade und 
immer demokratischen - Kompromisse mít der Regierung und durch die Ak
zentierung der nationalen Komponente ihres Programmes, um die biirger
liche Gesellschaft zu homogenisieren. In der Praxis tendierte der Nationalis
mus dazu, seine liberale Verfassungsbasis zu verlassen oder sie in den 
ethnischen Kiimpfen gar total zu vergessen. Die nationale Demagogie siegte 
am Anfang des 20. Jahrhunderts wie bei den Jungtschechen und den tsche
chischen Nationalen Sozialisten in Prag, so bei den Wiener Luegers Christ
sozialen. 

8. Die Liberalen hielten ihre Positionen nur in der kommunalen Politik. 
Die Konfrontation mít dem unerwarteten Wachstum der Stadtbevolkerung und 
neue kommunalpolitische Aufgaben (Stadthygiene, Lebensmittelversorgung, 
StraBenverkehr, Schulwesen usw.) zwang sie allerdings dazu, die in der Reichs
politik abgelehnten Prinzipien der Intervention in das Sozialleben und der 
marktfremden Reglementierung im Rahmen der Stadtpolitik aktiv zu betrei
ben. Sie verweigerten von den kommunalpolitischen Positionen, das allge
_meine Wahlrecht in die Kommunalpolitik einzufuhren. 

9. Es hat sich besonders im sozial fragmentierten Ůsterreich eine ambiva
lente Beziehung vom Nationalismus und von der biirgerlichen Orientierung 
priisentiert. Die Zersplitterung Ůsterreichs ermoglichte nie, eine iibematio
nalliberale Koalition zu gestalten. Das politische Leben hat die groBen Ver
fassungs-, Sozial- und Biirgerrechtsfragen beiseite gelassen und konzentrier
te sich an die nationalgefárbten kleinen Streiten. Diese ethnisch bestimmte 
Fragmentierung der politischen Bahnen machte eine Parlamentarisierung 
des Reiches unmoglich und half den a! ten Kriiften der autoritiiren militiiris
chen Biirokratie als unentbehrlich an der Macht zu bleiben. Auch an der kom
munalen Ebene sieht man eher einen Kam pf um die Rathiiuser als die notwen
dige Modernisierung der kommunalen Verwaltung. 

10. Die unvollstiindig entwickelte Struktur der tschechischen Gesellschaft, 
wo die Oberschichten eher fehlten und die fuhrenden Krafte eher kleinbiir
gerlich als biirgerlich waren, akzentierte die plebejischen Motive in dieser 
Gesellschaft- auch mít ihren antiliberalen Komponenten. In diesem Rahmen 
darf man nicht vergessen, da besonders seit den achtziger Jahren die populisti
schen Politiker, die am besten der Verleger Skrejšovský repriisentierte, den 
Liberalismus als deutsch-jiidischene Unterdriickung den tschechischen 

48 



Bedřich Loewenstein, Probleme des Liberalismus 

Wiihlem erkliirt haben. Dieselben antisemitischen Methoden der Diffamie
rung des Liberalismus haben gleich die Prager, wie die Wiener Nationalisten 
im Jahr 1897 erfolgreich benutzt. 

ll. Es hat im 20. Jahrhundert der Kollektivismus liberale Freiheiten begra
ben. Unter den kollektiven Gebriiuchen und kollektiven Ritualen verschwin
det der Einzelnmensch wie ein Riidchen in einer riesigen Maschinerei. Die 
Gefiihle einer Ohnmacht oder gar Legitimlosigkeit des individuellen Vemunftes 
und Gewissens (gleich wie des individuellen Eigentums) in der Vebindung 
mit dem Gefiihl, da die Miirkte vollkommen vergeben haben, fiihren den 
Menschen in die totalitiiren Bewegungen, in den autoritativen Staat oder zu 
den charismatischen Fiihrem, die eindeutige und einfáche Wahrheiten predi
gen, statt in den freien Kiimpfen der immer relativen Wahrheiten eigene Aus
gangspunkte zu suchen. Erst diese totalitiiren Katastrophen haben allerdings, 
nach einigen Meinungen, die notwendige Modemisierung der ganzen Gesell
schaft vollgezogen und dadurch eine neue Basis fiir das Fungieren der eigen
tlichen marktorientierten Ókonomik und allgemeinen tVlodeme ermoglicht. 

12. Die Aussichten der liberalen Altemative nach dem Zerfall der tota
litiiren, kollektivistischen Formen der Politik 1989 sind in keinem Fal! sicher. 
Der klassische Liberalismus hat in Bohmen keine groBen Traditionen und 
schon die erste groBere Krise konnte ihn durch ein neues Fundamentalismus 
ersetzen. Auch die groBen Probleme der katastrofalen Weltentwicklung ge
ben eher einer z.B. okologischen Diktatur bessere Aussichtsschanzen als dem 
besten Liberalismus. 
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RALPH MELVILLE 

VON DER PATRIMONIALVERWALTUNG 
ZUR GEMEINDESELBSTVERWALTUNG 

IN BÓHMEN UND ÓSTERREICH UM 1848 1 

1. Die Gemeindereformdebatte im Vormiirz: Bohmischer Landtag und 
tschechische Nationalbewegung 

lm bohmischen Vormiirz spielte die Frage der Gemeindereform- vergleicht 
man etwa mit Niederosterreich- eine eher bescheidene Rolle. Konkrete Spu
ren einer breiteren Reformdiskussion finden sich nur bei Karel Havlíček Ende 
1846 und beim bohmischen Landtag 1847. 

Auf der Standischen Versammlung vom Mai 1847, der letzten in der Ge
schichte des bohmischen Standelandtags2, stellte GrafFranz Thun Sohn einen 
Antrag wegen "Veďassung einer Gemeindeordnung fiir Bohmen" und der 
Bildung einer stiindischen Gemeindekommission. Thun wurde unterstiitzt von 
GrafFriedrich Deym, dem Wortfiihrer der bohmischen Standeopposition und 
schiiďsten Kritiker der Regierung unter den Stiindepolitikern, der in der De
batte erkliirte, die Gemeindeordnung se i "eine Lebensfrage", und die italie
nische Gemeindeverfassung als brauchbares Muster empfahl. 3 Die bohmi-

1 Der vorliegende Vortrag faBt Forschungen zusammen, die in einer thematisch wesentlich 
breiter angelegten, im Drnek befindlichen Studie eingehender dargelegt sind: Ra/ph Melville, 
Adel und Revolution in Bohmen. Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in ůster
reich um die Mitte des 19. Jahrhunderts, Mainz 1997. 
2 Vgl. zum biihmischen Landtag und zur Gemeindereform im Vormiirz Jaromír Čelakovský, 
Stav městský na sněmě českém od I. 1794-1847, Casopis Musea Království Ceského 44 (1870), 
S. ~2; Antonín Okáč, Ceský sněm a vláda před březnem 1848. Kapitoly o jejich ústavních 
sporech, Praha 1947; Jiří Klabouch, Die Gemeindeselbstverwaltung in Ůsterreich 1848-1918, 
Wien 1968, S. 15; Valentin Urfus, Právní postavení českých měst a rakouský absolutismus 
v období národního obrození, Sborník archivních prací 19 (1969), S. 386--440. 
3 Hierzu und zum folgenden: SÚA Praha, Ceský zemský sněm (CZS) 1789-1913, kniha 33, 
Protokoll der Stiindischen Versammlung 18. Mai - I. Juni 1847, S. 866-874. 
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schen Stiinde folgten mit dieser Initiative dem Vorbild des niederosterreichi
schen Landtags vom Miirz 1847.4 

Am weitesten ging im bohmischen Landtag ein VorstoB von Graf Albert 
Deym. Dieser stellte den konkreten Antrag, die stiindische Gemeinde
kommission um eine ,,Abordnung gewiihlter Deputierter der koniglichen, dann 
der Landstadte und Gemeinden" zu ergiinzen, und erklarte zur Begriindung: 
"In Angelegenheiten, die zuniichst im lnteresse der Mittelklassen liegen, lasse 
sich nur dann von der Verwendung der Herren Stiinde ein giinstiges Resultat 
erwarten, wenn man dem Mittelstande Gelegenheit biete, sein Anliegen auch 
selbst zu vertreten." 

Mit dem Wahlprinzip und der Ausdehnung des Gemeinderepriisentation 
auf alle Gemeinden, auch die untertanigen Stiidte und Landgemeinden, gab 
Albert Deym unzweideutig zu erkennen, daB er eine breite politische Óffnung 
zum Biirgertum anstrebte und bereit war, den Weg einer umfassenden Land
tags- und Gemeindereform einzuschlagen. In der Konsequenz dieses Antra
ges lag die Aufhebung der Patrimonialverwaltung und eine Erweiterung des 
bisherigen Stiindelandtags. Albert Deyms Antrag wurde von der Stiindischen 
Versammlung zuriickgewiesen. Der Landtag verschloB sich damit der von 
František Palacký geforderten "stiindischen Alternative" zur politischen Lo
sung der tschechischen Frage, wie JosefVálka5 es formuliert hat, und an die 
Palacký zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr recht glaubte, wie die For-
schungen Jiří Kořalkas6 zeigen. · 

Dennoch ist dieser Vorgang - es war die parlamentarische Jungfernrede 
Albert Deyrns- bemerkenswert, zumal Deym bei den Vorkiimpfern der tsche
chischen Nationalbewegung, namentlich bei František Rieger und Karel Havlí
ček- trotz seiner Jugend bereits groBes Ansehen genoB. lm Miirz 1847 war 
Albert Deym zum Geschiiftsfiihrer des "Vereins zur Ermunterung des Gewer
begeistes in Bohmen", des Gewerbevereins (Průmyslová Jednota)7, gewiihlt 

4 lm niederosterreichischen Landtag hatte bereits Anfang Miirz 1847 Anton Ritter von Schmer
ling aus gleichem AnlaB, der Bildung einer stiindischen Kommission zur Ausarbeitung einer 
Gemeindeordnung, diese Aufgabe als "Lebensfrage" bezeichnet. Siehe Viktor Bibl, Die nie
derosterreichischen Stiinde im Vorrniirz. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Revolution des Jahres 
1848, Wien 1911 , S. 304 f. 
5 Josef Válka, František Palacký - historik, in: Milan Myška (Hrsg.), Památník Palackého 
1798- 1968, Ostrava 1968, S. 31-59, hier S. 40-42, siehe auchS. 44-46. 
6 Jiří Kořalka, Palacký a Frankfurt 1840-1860: Husitské bádání a politická praxe, Husitský 
Tábor 6-7 (1983- 1984), S. 239- 360, hier S. 294, Anm. 203 . 
7 Jan Klepl, Průmyslová Jednota a české úsilí před březnem 1848, in: Sto let Jednoty k po
vzbuzení průmyslu v Čechách 1833- 1933, Praha 1934, S. 169-240. 

52 



R. Melville, Von der Patrimonialverwaltung 

worden. Dieser Verein hatte sich bekanntlich Mitte der vierziger Jahre zu 
"einer Art Wirtschaftsparlament"8 Bohmens gewandelt, in dem die Vertreter 
der tschechischen Nationalbewegung den Ton angaben, nachdem sich die 
Repriisentanten des Stiindeadels mit Friedrich Deym, Karl Fiirst Auersperg 
und Wilhelm GrafWurmbrand 1845 zuriickgezogen hatten. 

Karel Havlíček hatte Ende 1846 in einer Artikelserie unter dem Ti tel" Was 
ist die Gemeinde?"9 zentrale Verfassungsfragen auf der Ebene des ganzen 
Gemeinwesens und der Gemeinde im engeren Sinne angesprochen und den 
gemeindeweisen Loskaufvon der Untertiinigkeit, das Wahlprinzip in der Ge
meindevertretung, die Kontrolle des Gemeindevermogens durch die Biirger 
sowie Gewerbefórderung durch die Gemeinde, kommunale Sozialfiirsorge 
und eine Kommunalisierung des Schul- und Bildungswesens gefordert. Die 
Reform der Gemeindeverwaltung erscheint hier als Grundlage und Kem der 
Verfassungsfrage: ,,Manchem wird es vielleicht merkwiirdig erscheinen, wenn 
wir sagen, daB eigentlich mehr auf die gute Ordnung der einzelnen Gemein
den ankommt, auf die Munizipalordnung, als auf die Ordnung des Gesamt
staates in seinen hoheren Stufen. Denn die hOheren Verfassungen im Staate 
beriihren anders als die Munizipalverfassungen nur sel ten das Leben der ein
zelnen Biirger. Diesem muB gewiB mehr daran gelegen sein, daB in seiner 
Gemeinde (Stadt oder Dorf) beispielsweise mit dem Gemeindebesitz klug 
gewirtschaftet wird, als im Staate mit der gesamten Wirtschaft." Havlíček 
hatte erkannt, welches bisher fast ungenutzte Potential auf der Gemeinde
ebene- in Stadt und Dorf- fiir die tschechische Nationalbewegung steckte: 
Es handelte sich um eine neue Dimension des nationalen "Programms", um 
eine bisher nur informell und ungeniigend genutzte Wirkungsebene der tsche
chischen Patrioten. 

Notwendigerweise verband Havlíček diese Entdeckung mit einer Kritik an 
den bestehenden Zustiinden, die der Entfaltung dieses Potentials im Wege 
standen: "Biirgergeist, Biirgergesinnung fehlt in solchen Gemeinden, in de
nen die Biirger in der Gemeindeverwaltung keinen Anteil und keine Stimme 
haben, iiber Ordnung und Zweck der Gemeinde nichts wissen, wo sich die 
Verwaltung nicht offentlich und vor aller Augen abspielt." "Es wiire aller
dings zu wiinschen, daB die Gemeinden in ihrer eigenen Verwaltung mehr 

I 
8 Hans Raupach, Der tschechische Fríihnationalismus. Ein Beitrag zur Gesellschafts- und 
Ideengeschichte des Vormiirz in Bohrnen, Darmstadt 1969, S. 58. 
9 Karel Havlíček Borovský, "Co jest obec?", "Pražské Noviny", Nr. 86-102 vom 8. Novem
ber- 31. Dezember 1847, abgedruckt in: ders., Politické spisy, hrsg. von Zdeněk V. Tobolka, 
Teil 1-2, Praha 1900-1902, S. 126-152, bes. 148-152. 
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Freiheit vom Staat erhielten, daB sie nicht einer so strengen Aufsicht unter
worfen waren, daB sie iiber ihren Besitz freier verfiigen und sich iiberhaupt 
weiterentwickeln und selbst ihre Gemeindeangelegenheiten ohne fremde Ein
mischung regeln konnten." 

Albert Deyms Initiative im Landtag von 1847 ist als ein direktes Eingehen 
auf dieses Programm Havlíčeks zu verstehen. (Es sei daran erinnert, daB sich 
Albert Deym im Marz 1848 zum Vorsitzenden des Wenzelsbadausschusses 
wiihlen lieB und daB er im April 1848 die Herausgeberschaft von Havlíčeks 
"Národní Noviny" iibemahm, fiir die er auch finanziell biirgte.) 

2. Grundherrschaft und Patrimonialverwaltung in Bohmen und ihre 
Verfechter 

Havlíčeks Gemeindereformplan von 1846 war eine Kritik am absolutis
tisch-zentralisti~chen Staat, zugleich aber indirekt an der in den bohmischen 
Liindem im Vormarz noch immer machtigen, die innere Verwaltung bestim
menden Patrimonialverwaltung. Diese rubte auf den landtaflichen Herrschaf
ten und Gutem und war vom grundbesitzenden Adel beherrscht. 10 

Bis zur Revolution von 1848 lebte in der Mehrzahl der osterreichischen 
Liinder die tradierte Grundherrschaft als ein noch immer priigendes Element 
der Herrschafts- und Sozialordnung der Monarchie fort. Auf ihr griindeten 
sich die landstandischen Verfassungen. Die Grundherrschaft bildete die Basis 
der lokalen Herrsch;ft und Verwaltung. Die "Dominien" (,,Herrschaften" oder 
"Giiter") iibten - neben den stadtischen Magistraten - in weiten Teilen der 
Monarchie bis zur Revolution 1848 die erstinstanzliche Ziviljustiz- und all
gemein die "politische" oder Polizeiverwaltung aus. 

Als "politisches" Amt und Patrimonialgericht war die osterreichische Grund
herrschaft in ihrer seit Joseph II. entwickelten letzten Gestalt fest in den Pyra
midenbau staatlicher Behorden eingefiigt. In den vormarzlichen Kommenta
ren zum osterreichischen Verwaltungsrecht wird sie, obwohl doch patrimoniale 
Obrigkeit, zugleich geradezu paradox ein "Organ der Staatsverwaltung" 
genannt, ja sogar deren wichtigstes, "weil sie den Staatsuntertanen am niich
sten steht und ihr die unmittelbare Aufsicht iiber die Vollziehung der Gesetze 

10 Vgl. zum folgenden mit Einzelbelegen R. Melvil/e, Adel und Grundherrschaft in Bohmen 
an der Schwelle des biirgerlichen Zeitalters 1760--1850, in: Adel im Wandel, hrsg. vom Hel
muth Feigl und Willibald Rosner, Wien 1991, S. 75-90; ders., Grundherrschaft, rationelle Land
wirtschaft und Friihindustrialisierung. Kapitalistische Modemisierung und spiitfeudale Sozial
ordnung in Ósterreich von den theresianisch-josephinischen Reformen bis 1848, in: Herbert 
Matis (Hrsg.), Von der Gliickseligkeit des Staates. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Óster
reich im Zeitalter des aufgekliirten Absolutismus, Berlin 1981, S. 295-313. 
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obliegt". Als Patrimonialgerichte und obrigkeitliche Ámter griffen die Domi
nien praktisch "in alle Zweige der offentlichen Verwaltung" ein. Es war also 
in der Wirklichkeit des Vormarz die Patrimonialverwaltung - und nicht die 
Gemeinde, wie Havlíček sicher bewuBt der Entwicklung vorgreifend formu
liert hatte -, auf die es fiir den "Staatsuntertanen", den "Burger" vor allem 
ankam, die ihm am nachsten war. 

Eine Gleichsetzung der Patrimonialverwaltung im osterreichischen Vor
man mit Staatsverwaltung ware eine unzulassige Verkiirzung der Wirklich
keit. Grundherrlichkeit aus eigenem Recht, als ein "Attribut des herrschaftli
chen Besitzstandes", war in der Sphare Offentlicher Verwaltung nicht 
ausgeloscht - es handelte sich eben doch nicht um unmittelbare Staatsver
waltung. Dem Grundherrn, insbesondere dem landstandischen Adel, war 
damit ein entscheidender EinfluB auf die innere Verwaltung der Monarchie 
geblieben. 

Die Dorninien ubten u. a. folgende Funktionen aus: Sicherheits-, Feld-, Forst
und Jagdpolizei; Gesundheitspolizei (arztliche Versorgung, Sanitatssachen); 
Markt- und Gewerbepolizei (Verleihung von Kommerzial-Gewerbe-Berech
tigungen); Armenversorgung (Unterhaltung von Armeninstituten); Aufsicht 
uber die Gemeinden und ihre Finanzen, uber das Schulwesen und die Kirchen 
(Patronatssachen). Es konnte ihnen in Militarangelegenheiten die Konskrip
tion und Rekrutierung, in Steuer- und Gefallssachen die Einhebung der dírek
ten Staatssteuern und ihre Weiterleitung an die staatlichen Finanzbehorden 
ubertragen sein. In die Agenda der Patrimonialgerichte fielen die Regelung 
von Erbschaftsangelegenheiten (sog. "Verlassenschaftsabhandlungen"), Hei
rats-, Vormundschafts- und Waisen-, Kaufvertragssachen, Grundbuchsgegen
stande, dann die erstinstanzliche Ziviljurisdiktion uber die ihnen untertanigen, 
dienstbaren Realitaten und Personen. 

Dabei war nun GroBe, Gestalt und Struktur der Herrschaften von wesentli
cher Bedeutung. Zwischen den einzelnen Landern des Habsburgerreiches 
bestanden hier erhebliche Strukturunterschiede. Die Dominien waren in 
Bohmen im Durchschnitt mehr als doppelt so groB wie in Oberosterreich, das 
Dominikalland war se hon dreimal so groB und das dorninikale Ackerland eines 
Gutes war z. B. in Oberosterreich so gering, daB ein Vergleich mit Bohmen 
kaum mehr sinnvoll erscheint. Bemerkenswert ist, daB das Durchschnitts
dominium in Bohmen ausgedehnter war als in Galizien, mit dem Mahren an
nahernd gleichauflag. Niederosterreich nahm hier eine Mittelstellung gegen
uber den Alpenlandern und Oberosterreich ein. 

In den bOhmischen Landern bildeten die Herrschaften in der Regel raum
lich geschlossene Bezirke und entsprachen damit in ihrer Weise durchaus dem 
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Prinzip der "Fliichenhaftigkeit", einer Voraussetzung fur jede modeme Ver
waltung: Vorherrschend war hier ein Typus mit groBem, oft riesigem Grund
besitz, der sich iiberwiegend in der Hand einer reichen Aristokratie, eines 
Magnatenadels befand. Daneben gab es auch viel mittleren Besitz, wiihrend 
der Kleinbesitz - gerade auch im mittel- und ostmitteleuropiiischen Vergleich 
- nur eine marginale Rolle spielte: Bohmen war im Laufe der Friihneuzeit 
und bis ins 19. Jahrhundert in einem ProzeB, der in den Konfiskationen des 
17. Jahrhunderts zwar einen Hohepunkt, aber keineswegs seinen AbschluB 
gefunden hatte, cum grano salis ein Land ohne Gentry geworden. (Etwa ver
glichen mit dem ungarischen Komitatsadel waren Sozialfiguren wie Jan Jeník 
z Bratřic oder Karl Drahotín Baron Villani marginale Erscheinungen.) 

Charakteristisch fur die bOhmisch-miihrischen Dominien war ferner die 
Konzentration aller grundherrlichen und offentlich-rechtlichen Funktionen, 
"die Vereinigung aller herrschaftlichen Rechte in einer Hand". Das 
heiBt: Innerhalb ihres Herrschaftsgebietes iibten diese Dominien alle grund
herrlichen Rechte und die politische Verwaltung und Zivilgerichtsbarkeit, 
das Patronat, die Steuereinhebung und Militiirverwaltung aus. "Selten hat ein 
bohmischer Untertan auf der Kanzlei einer fremden Herrschaft etwas zu tun", 
beobachtete man im Vormiirz, denn er unterstand der eigenen Herrschaft in 
allen grundherrlichen Belangen. In seinem riiumlich geschlossenen Herr
schaftsgebiet fiel dem vormiirzlichen Dominium in den bohmischen Liindern 
gleichsam ein Verwaltungsmonopol im weitesten Sinne zu, sei es nun aus 
grundherrlichen oder aus landesherrlichen Rechten abgeleitet. 

Dagegen begegnen wir in den Erzherzogtiimern und in Innerosterreich teil
weise geradezu chaotischen, an den Bediirfnissen einer modemen Verwal
tung gemessen "irrationalen" Verhiiltnissen. In Niederosterreich etwa lagen 
die Grunde einer Herrschaft auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Regel 
verstreut uber mehrere Ortschaften und vermischt mit den Besitzungen ande
rer Dominien: "Nirgends bildet eine Herrschaft, sei sie groB oder klein, einen 
ordentlichen Distrikt, allenthalben sind die Untertanen fremder Herrschaften 
mit eingemengt. Die GroBe der Herrschaften wird nach der Anzahl der besitzen
den Untertanen berechnet. Nach der GroBe des Umkreises, wie in Bohmen, 
kann hier keine Herrschaft berechnet werden, weil sel ten ein ganzes Doď, ein 
Markt oder eine Stadt zu einer und derselben Herrschaft gehort." Ein entspre
chend chaotisches Bild bot sich in Niederosterreich auch aus der Sicht des 
Untertanen: "Der [ nieder- und ober ]osterreichische Untertan ist [ . . . ] in Hin
slcht seines Hauses und seiner Person der Regel nach seiner eigentlichen Grund
herrschaft untertiinig. In Hinsicht der Robot, des Zehents, des Dienstes und 
der landesfurstlichen Gaben, [ . .. ] in Hinsicht der Konskription, der Polizei 
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oder Ortsherrschaft aber kann er mehr als zehn anderen Herrschaften pflich
tig sein". 

Es wird einleuchten, daB in solchen Verhaltnissen ein schweres Hindemis 
fiir die offentliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit liegen muBte. Mit der 
Anforderung, ihre Verwaltungstatigkeit zu intensivieren, konnten am ehesten 
die groBen, wirtschaftlich prosperierenden, flachenhaften Dominien in den 
bOhmischen Llindern Schritt halten. In den Erzherzogtiimern und in Inneroster
reich muBten die Herrschaften, denen offentlichen Funktionen iibertragen 
waren, ihre Krafte mehr und mehr anspannen und dabei nur irnmer barter an 
die Grenzen dieses Systems stoBen. Daher forderte der niederosterreichische 
Landtag im Vorrnlirz mit sich steigemder Dringlichkeit die Aufhebung der kost
spieligen Patrimonialverwaltung. Diese Forderung fmdet sich auch in Viktor 
Freiherr von Andrians bekannter Schrift "Ósterreich und dessen Zukunft". 11 

Die bohmischen Standeopposition verlangte dagegen im wesentlichen von 
der Regierung eine Wiederherstellung ihrer historischen, verfassungsmaBigen 
Rechte. Sie seien das Organ des Grundbesitzes, die Obrigkeiten vertraten nicht 
nur ihre eigenen Interessen, sondem- wegen des Patrimonialverbandes
auch das der Untertanen. Auf dem Landtag von 1846 nannte Graf Joseph 
Mathias Thun die Stande "Vertreter des Volkes". In der Patrimonialverwal
tung wollten die bohmischen Stande keine in landesfiirstlicher Delegation 
ausgeiibte Auftragsverwaltung sehen, sondem ein den Herrschaften nach der 
Vemeuerten Landesordnung Ferdinands ll. zukornmendes Recht. Eine Auf
hebung oder auch nur Minderung der offentlichen Funktionen der Grund
herrschaft als patrimoniale Obrigkeit und eine Emanzipation der Landgemeinde 
aus der Untertanigkeit betrieben selbst die "Radikalen" unter den bohmischen 
Standeoppositionellen nicht. 

So erkllirte 1844 Graf Wilhelm Wurrnbrand - und bekraftige dies noch 
unmittelbar vor Ausbruch der Revolution, im F ebruar 1848 -, der Grundherr 
sei der "natiirliche Vertreter" der ihm untertanigen Bauem, solange deren "Un
miindigkeit" andaure. Weitgehende Zustirnmung fiir seine Haltung fand Wurm
brand bei Friedrich Deym. Weder die bohmischen Stande noch die Regie
rung, so Deym 1844, seien "reif, die damit [- d.i. mit der Reprasentation von 
Stadtbiirgem und Bauem-] in Verbindung stehenden umfangreichen Proble
me zu losen". 12 

11 [Viktor Frhr. von Andrian-Werburg,] Ůsterreich und dessen Zukunft, Bd. 1-2, Hamburg 
1842 (3. Aufl 1843), 1847. 
12 Rede des Grafen Wilhelm Wurrnbrand aus dem Jahr 1844 uber die Notwendigkeit einer 
Reforrn der Stiindeverfassung, fiir die Stiindeversamrnlung bestimrnt, aber nich! vorgetragen: 
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lm gleichen Sinne erorterte die Frage der Zukunft der adeligen Grundherr
schaft und der Patrimonialverwaltung Graf Leo Thun-Hohenstein in einer
bisher unverOffentlichten - Denkschrift uber "das Patrimonialverhiiltnis in 
Ósterreich" vom April 1846. 13 Dieses Memorandum, das Thun dem Fursten 
Metternich ubersandte, gewiihrt wie keine andere Schrift vor der Revolution 
von 1848 Einblick in die politischen Grundgedanken der Mehrheit des Stiinde
adels der bOhmischen Liinder zurinneren Ordnung des Habsburgerreiches. 

Thun forderte eindringlich, daB die Patrimonialverwaltung in den altoster
reichischen Liindem erhalten werden musse. Er hielt die Zeit noch Iange nicht 
fiir reif, andere nichtstaatliche Institutionen an ihre Stelle zu setzen, und wamte 
nachdriicklich vor einer Alleinherrschaft der Staatsbiirokratie fiir den Fall, 
daB man den Dominien die politische Verwaltung und Gerichtsbarkeit ent
ziehen und diese verstaatlichen wiirde. Die Patrimonialverfassung habe in 
Ósterreich, so Thun, fiir die Verwaltung der offentlichen Angelegenheiten im 
Regelfall ihre Brauchbarkeit und Funktionsfahigkeit bewiesen. Zwischen 
Obrigkeit und Untertanen herrsche "Billigkeit und Ordnung" vor, die Unter
tanen fánden bei ihren Obrigkeiten im Unglucksfall "Hilfe und Beistand", 
was die Wahrung des inneren Friedens ermogliche. Die obrigkeitlichen Ám
ter verfiigten uber "tiichtigere Beamte, als bei Authebung der Patrimonialver
fassung unter den gegenwiirtigen Umstiinden an ihre Stelle treten wiirden, -
unter ihnen nicht wenige wirklich ausgezeichnete". 

Leo Thun hielt 1846 die Gemeinden in den altosterreichischen Liindem 
offenbar noch auf geraume Zeit fiir entschieden zu schwach, die Patrimonial
iimter als tragende Pfeiler der inneren Ordnung abzulosen. Die Verwirkli
chung einer postfeudalen Neuordnung, deren Notwendigkeit er im Prinzip 
anerkannte, stellte er sich noch sechzig Jahre nach denjosephinischen Refor
men als Endpunkt eines erst bevorstehenden und langwierigen Prozesses vor. 
Konkrete programmatische Forderungen nach Gemeindefreiheit sucht man 
daher im Vormiirz bei Leo Thun vergeblich. 14 

Berichte des Prager Polizeipriisidenten Muth an Graf Sedlnitzky, Prag, 27. Dezember 1844 
(Brandakten), AVA Wien, K. 13143/8556, 1844, abgedruckt bei A. Okáč, Český sněm a vláda, 
S. 366-381, hier S. 373-375; Josef Borovička, Návrh hraběte Wurmbranda z r. 1848 na přemě
nu stavovského sněmu, Věstník královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko
jazykozpytná I (1913), S. 1-29. 
13 SOkA Litoměřice, Zs. Děčín, Familienarchiv Thun-Hohenstein, NachlaB Leo Graf Thun, 
XXI, C70. 
14 Vgl. aber Christoph Thienen-Adlerjlycht, GrafLeo Thun im Vormiirz. Grundlagen des boh
mischen Konservativismus im Kaisertum Ůsterreich, Graz 1967. 
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Thuns Anschauung iiber die Bedeutung der Patrimonialverwaltung war beim 
bohmischen Adel im Vormiirz die vorherrschende, auch wenn man sich be
wuBt war, daB dieser Grundpfeiler der gesellschaftlichen Stellung des Adels 
wankte. Albert Deym mit seiner Initiative zur Repriisentation gewiihlter Ver
treter der Stiidte und Landgemeinden - und damit der politischen Óffnung 
gegeniiber der tschechischen Nationalbewegung - stand im vormiirzlichen 
bohmischen Stiindelandtag allein. Auch bei Ausbruch der Miirzrevolution 
bestand diese Konstellation zuniichst fort. 

3. Das Ende der Patrimonialverwaltung im Bohmen 1848 

Die beiden urspriinglichen Entwiirfe der ersten Prager Biirgerpetition, also 
der Wenzelsbadpetition, jener des radikal-demokratischen "Repeal" und je
ner der biirgerlich-liberalen Tschechen, von František Brauner verfaBten, 
stimmten darin iiberein, daB die bestehende Patrimonialverwaltung und -ge
richtsbarkeit von frei und selbstiindig verwalteten Stadt- und Landgemeinden 
und einem neuen Verwaltungssystem und Gerichtswesen abzulosen seien. 
Femer sollten im bohmischen Landtag kiinftig neben den bisherigen oberen 
Stiinden auch gewiihlte Abgeordnete der Stiidte und der Bauem vertreten sein. 

In der schlieBlich vom WenzelsbadausschuB verabschiedeten Petition in 
ihrer endgiiltigen Fassung war die Forderung nach Beseitigung der Patrimo
nialverwaltung, nach Authebung der Untertiinigkeit, Ablosung der Robot, 
politischer Emanzipation der liindlichen Gemeinden und des Bauemstandes
alle Punkte also, welche Grundherrschaft und Patrimonialverwaltung direkt 
betrafen - wieder entfallen. Diese Eingriffe gelangen den Fiihrem des Stiin
deadels mit Friedrich Deym iiber Adolf Maria Pinkas. 15 Sie bewirkten, daB 
die Antwort aus Wien auf die Petition entsprechend vage blieb. 

František Brauner, ehemaliger Herrschaftsbeamter des Fiirsten Kari Auer
sperg, bekriiftigte nun offentlich die Forderung, die Patrimonialgerichtsbar
keit und die Untertiinigkeit aufzuheben. An die Stelle der Dominien sollten 
neu zu schaffende Bezirksgerichte und politisch-okonomisch autonome Ge
meinden treten. Ein Unterschied zwischen Stadt- und Landgemeinden sei dann 
nicht mehr zu treffen; Dorfgemeinden konnten zu "Kommunalbezirken" zu
sammengeschlossen werden. Genauso unzweideutig begriindete Brauner sei
ne Forderung nach Erweiterung der Landesrepriisentation um Abgeordnete 
aller Stiidte und organisierter Landwahlbezirke mit einer Zuriickweisung der 
altstiindischen Repriisentation. Damit- mit der Forderung nach Beseitigung 

l5 Siehe dazu und zum folgcndcn R. Melville, Adel und Revolution (wie Anm. 1). 
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der Patrimonialverwaltung und der Erweiterung der landstandischen Repra
sentation- formulierte Brauner als erster biirgerlicher Politiker in Bohmen in 
Umrissen ein Programm der postfeudalen Neuordnung des Landes.16 

Auf dieser Linie lag auch die Antwort der Wiener Regierung, das Kabinetts
schreiben vom 8. Aprill848- bekannt als die "bohmische Charte". Mit der 
"Charte" fállte die osterreichische Regierung fiir Bohmen die Entscheidung, 
die Patrimonialverwaltung aufzuheben. Sie gab ihren Willen kund, "die Auf
hebung der [ .. . ] Patrimonialgerichte, die Einfiihrung unabhangiger Bezirks
gerichte, [ . . . ] wie auch die Auflosung des Untertansverhaltnisses" einzulei
ten. Damit waren die Wiirfel uber die feudalen Ordnung in Bohmen gefallen. 
Die alte Herrschafts- und Sozialordnung war aufgekiindigt, die neue Ordnung 
freilich noch nicht errichtet. 

Das legislative Vakuum aufzufiillen, das die Patrimonialverwaltung hinter
lieB, war Aufgabe des geplanten ersten gewahlten bohmischen Landtags und 
zuvor Gegenstand der Beratungen im bohmischen NationalausschuB, der die 
Gesetzesvorlagen fiir den Landtag erarbeiten sollte. Doch offenbar war we
der die tschechische Nationalbewegung noch der bohmische Adel auf diese 
Aufgabe hinreichend vorbereitet. Es gelang zwischen Apríl und Juni 1848 in 
Bohmen nicht, ein schliissiges Gemeindegesetz mit einem Konzept fiir die 
Eingliederung des GroBgrundbesitzes in die neue Ordnung vorzulegen. 

Der Gemeindesektion des Nationalausschusses lag der "Entwurf einer Ge
meindeordnung" von František Plaček, einem Staatsbeamten und Kenner der 
bohmischen Gemeindeverhaltnisse, vor. 17 Plaček machte darin den unbefrie
digenden Versuch, das ganze Problem "GroBgrundbesitz" auszuklammem. 
Die Folge war, daB der Entwurfnicht einmal den Begriff der Gemeinde defi
nieren konnte, da offen bleiben muBte, ob sie nur die alte Bauemgemeinde 
oder die gr6Bere Katastralgemeinde - die das Gutsland mit einschloB - be
deuten sollte. 

Der Adel nahm nicht einmal an der fiir die Gemeindeordnung zustandigen 
Sektion des Nationalausschusses teil. Leo Thun, der bohmische Gubemial
prasident, der Franz Stadions ganz anders geartetes, auf die Integration des 
GroBgrundbesitzes gerichtetes Selbstverwaltungskonzept kannte, ergriff selbst 
die Gesetzesinitiative auch in der Gemeindefrage nicht. Damit fiel die ganze 

I 
16 Vgl. Václav Král, F. A. Brauner za revoluce a reakce 1848-1849, Sborník archivních pra
cí 2 (1952), S. 123-190. 
l7 J. Klabouch, Zur Geschichte der Landesgemeindeordnungen von 1848. Ein unbekannt ge
bliebener Entwurf der Gemeindeordnung fiir Bohmen, in: Hans Lentze u. a. (Hrsg.}, Festschrift 
fiir Ernst C. Hellbling, Salzburg 1971, S. 311-327. 
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Frage zuriick an den Reichstag und vor allem an die neue osterreichische 
Regierung unter Fiirst Felix Schwarzenberg, an den Innenminister GrafFranz 
Stadion. 

4. Graf Stadion und die osterreichische Gemeindegesetzgebung 

Die Wurzeln des osterreichischen Gemeindegesetzes vom 17. Miirz 1849, 
dessen auBerordentliche Bedeutung fiir den Strukturwandel der Habsburger
monarchie besonders Heinrich Friedjung und JosefRedlich sowie zuletzt Jiří 
K.labouch gewiirdigt haben, reichen in den Vormiirz zuriick.18 Stadion hatte es 
bereits zweimal erprobt: in den Kiistenlanden und in Galizien. Seit 1841 Gou
verneur der Kiistenlande, im Mikrokosmos dieser Randprovinz, die strate
gisch und mit dem Handelsplatz Triest allerdings nicht ohne Bedeutung fiir 
die Monarchie war, gelang es ihrn, unter Umgehung der Wiener Zentralstel
len eine Gemeindeselbstverwaltung zu etablieren - ein einmaliger Vorgang 
im vormiirzlichen Ósterreich. Erleichtert wurde Stadion die Durchsetzung 
dieser Reformen insofern, als hier die offentliche Verwaltung bis ZUT Bezirks
ebene hinunter aus Staatsbehorden bestand, also von grundherrlich-patrimo
nialen Elementen frei war: Die Gesellschaft stand dem Staat gleichsam un
vermittelt gegeniiber. 

Ganz anders war die Situation in Galizien mít seinen iiber 2 500 Dominien. 
Als Franz Stadion hier 1847 Gouverneur wurde, hatte er den Auftrag, nach 
dem Aufstand von 1846 die Patrimonialverwaltung aufzulosen und staatliche 
BezirksbehOrden an ihre Stelle zu setzen. Stadion ging seit dem Miirz 1848 in 
Galizien daran, neben der Staatsverwaltung nun die Gemeindeselbstverwal
tung aufzubauen, und dies - trotz der ganz anderen sozialen Verhiiltnisse -
nach dem gleichen Muster wie in Triest. 

Wir konnen hier entscheidende Wesensmerkmale der Stadionschen Gemeinde
gesetzgebung seit dem Vormiirz erkennen, die auch im Schrnerlingschen Gesetz 
vom 5. Miirz 1862 und damit bis zum Ende der Habsburgermonarchie ihre Giil
tigkeit nicht verloren: Unter der Ortsgemeinde wird die Katastralgemeinde ver
standen; es werden Gemeinden hoherer Ordnung gebildet, insbesondere die 
Zusammenfassung mehrerer Ortsgemeinden zu Bezirksgemeinden; das Gemein
dewahlrecht beruht auf dem Zensus und der Einteilung in Wiihlerklassen. 

IS Vgl. zum folgenden R. Melville. Der biihmische Adel und der Konstitutionalismus. Franz 
Stadions Konzept einer postfeudalen Neuordnung Osterreichs, in: Ferdinand Seibt (Hrsg.), Die 
Chance der Verstiindigung. Absichten und Ansiitze zu iibernationaler Zusammenarbeit in den 
biihmischen Liindern 1848-1918, Miinchen 1987, S. 135- 145; J. Klabouch, Die Gemeinde
selbstverwaltung, S. 29-38. 
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In jenen Teilen der Monarchie, in denen der groBe Grundbesitz eine gewich
tige Rolle spielte, waren solche Bezirksgemeinden fiir diesen von groBtem 
Interesse, wie Stadions Gemeindegesetz fiir Galizien erweist. Der Grundbesitz 
eines Dominiums war ja in der Regel iiber eine Reihe von benachbarten Orst
gemeinden verteilt und lieB sich erst in einer Gemeinde hoheren Ordnung 
wieder zusammenfiigeno Diese schloB, wenn sie auch riiumlich an die Stelle 
des friiheren Dominiums trat, das ehemalige Dominikalland in einer Selbst
verwaltungskorperschaft zusarnmeno 

Von besonderer Bedeutung war die Wahlordnungo Die Moglichkeiten, die 
sich durch das Zensus- und Klassenwahlrecht dem GroBgrundbesitz eroffne
ten, zeigt anschaulich Stadions Gemeindegesetz fiir Galizieno Wahlberechtigt 
waren diejenigen Gemeindeglieder, welche eine direkte Steuer zahlteno Die 
Summe der direkten Steuer der Gemeinde war zu dritteln, jedes Drittel hatte 
einer Wahlerklasse zu entsprechen: Je hober die Steuerleistung, desto groBer 
der EinfluBo In den vierziger Jahren des 190 Jahrhunderts machte die Be
steuerung des Grund- und Hausbesitzes in Osterreich noch fast 90 % der ge
samten direkten Steuem aus, wahrend die Besteuerung von Kapitalbesitz nicht 
einrnal 5 % einbrachteo Dieses Besteuerungssystem vorausgesetzt, muBte der 
gr6J3ere Grundbesitz durch einen relativen Zensus in der Regel der ausschlag
gebende Faktor in der Gemeinde werdeno Halt man sich vor Augen, daB in 
Galizien vor der Grundentlastung fast 50% des besteuerten Grundes Domini
kalland waren, in Bohmen fast 42 %, in Mahren iiber 35 %, das sich nun in 
den GroJ3grundbesitz verwandelte, dann wird einsichtig, daB in sehr vielen, 
besonders liindlichen und kleinstadtischen Gemeinden die Steuerleistung eines 
einzigen Grundbesitzers - namlich die des ehemaligen Grundherren - ein 
Drittel der Steuerleistung erreichen oder iiberschreiten muBteo So war es eine 
hochst angemessene Voraussicht, wenn Stadions Gemeindegesetz fiir Gali
zien bestirnrnte: "Wenn in einer Gemeinde ein Drittel der direkten Steuem 
von einem einzigen Grundbesitzer gezahlt wird, so bildet er fiir sich allein 
den ersten Wahlkorper und ist sodann berechtigt, die auf diesen Wahlkorper 
entfallende Anzahl von Gemeindeabgeordneten [o o o] zu wiihleno" 

Es wird daraus ersichtlich, daJ3 die Stadionsche Gemeindegesetzgebung 
keineswegs darauf abzielte, definitv zu vereiteln, daJ3 sich in der Verwaltung 
der Dorfer die adelige Vorherrschaft erhalten wiirde, wie Klabouch meint. 
Sonst hatte er auch nicht zeitweilig die lebhafte Unterstiitzung beim Adel der 
bohmischen Lander gefunden- wie die Leo Thuns, der in der Einfiihrung des 
Zensus einen "ungeheuren Schritt, der [o o o] einen Damm setzt gegen die nach 
meiner Úberzeugung durchaus verderblichen und unhaltbaren modemen Re
prasentationen mit bloJ3er Einteilung in Wahlbezirke nach Kopfzahlen", sah, 
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oder des noch jugendlichen Heinrich Grafen Clam-Martinitz, der "mit einem 
gewissen Selbstgefuhl einen Teil der Vaterschaft" an dem Gesetz beanspro
chen konnte, oder Graf Egbert Belcredis in Miihren, der iiberzeugt war, "daB 
in diesem oder jenem Bezirk niemand als der groBe Grundbesitzer [ . . . ] taug
lich ist, die Leiterschaft in allen Angelegenheiten des Bezirks zu fuhren". 

Die Forschung hat das Gemeindegesetz des Innenministers Franz Stadion 
nahezu einhellig bewertet: Es habe dem aufstrebenden Besitz- und Bil
dungsbiirgertum, den "wohlhabenden Biirgem" (Heinrich Friedjung), der 
"hOheren Mittelklasse" (Josef Redlich), "dem vermogendsten [ .. . ] Biirger
tum" (Jiří Klabouch) die Macht in der Gemeinde iibertragen wollen. In die
sem Sinn urteilte auch Friedjung, wenn er sagt, Stadion sei, obwohl Aristo
krat von Geburt, der Staatsmann der Mittelklasse gewesen. Verkannt wurde 
dabei weitgehend, daB die Stadionsche Gemeindegesetzgebung nicht zuletzt 
die Funktion hatte, den GroBgrundbesitz und darnit den grundbesitzenden Adel 
in die postfeudale politische Ordnung zu integrieren. 

Die besondere Leistung Stadions scheint uns vielmehr zu sein, daB er eine 
fůr ganz ůsterreich gleich gestaltete Norm schuf, in die sich dennoch die 
regional so auBerordentlich mannigfachen sozialen Strukturen einfiigten: Dort, 
wo das Besitzbiirgertum am starksten entwickelt war - also insbesondere in 
den groBeren Stadten - , diesem die Schliisselstellung in der Verfassungs
ordnung gab; dort, wo der grundbesitzende Adel auch nach der Grundent
lastung noch eine starke Position in der Sozialordnung innehatte, auch die
sem einen entsprechenden Rang in den politischen und Herrschaftsstrukturen 
einraumte. lnsgesamt trug der Stadionsche Konstitutionalismus den Charak
ter eines Komprornisses zwischen den alten adeligen Eliten und dem Besitz
biirgertum. 

Das Grundmuster der Stadionschen Gemeindegesetzgebung, daB mit 
Schmerlings Gemeindegesetz 1862/63 in modifizierter Form wieder aufge
nommen wurde, hatte im wesentlichen bis zum Ende der Habsburgermonarchie 
Bestand und bildete- neben der 1848/49 allgemein durchgesetzten einheitli
chen erstinstanzlichen Staatsverwaltung in den Bezirken- einen Grundpfeiler 
des modemen osterreichischen Staates. lm Moment der vollen Realisierung 
der Gemeindeautonomie- nach 1848/49 schlieBlich in der Form des Schmer
lingschen Gesetzes und der ausfuhrenden Landesgemeindegesetze - nahm 
mit einem Schlage in den Stadten das - mehr oder weniger nationale - Biir
gertum die Selbstverwaltung in die Rande. In der autonomen Gemeinde konnte 
sich in Bohmen die tschechische Politik im konstitutionellen Staat erfolgreich 
in der Hauptstadt Prag, in unzahligen Landgemeinden und friiher oder spater 
in vielen Stadten durchsetzen. Daneben erhielt sich der GroBgrundbesitz dort, 
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wo er - wie in den bohmischen Uindem - bedeutend war, auf dem flachen 
Lande, in Bezirken und in zahlreichen ehemals untertiinigen Stiidten, oft noch 
bis 1918 einen betriichtlichen lokalen EinfluB. 
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KOMMUNALE UND HOHE POLITIK 1M SPIEGEL 
DER QUELLEN AUS DER REGIERUNGSZEIT 

VON BUOL-SCHAUENSTEIN UND RAINER-SCHMERLING 

Die Revolution von 1848 bedingte in der Folge auch eine Reorganisierung 
der Komunalverwaltung. Das von Stadion ausgearbeitete Provisorische Ge
meindegesetz vom 17. Miirz 18491,hatte, obwohl zu diesem Zeitpunkt der 
Reichstag - die wohl wichtigste politische Errungenschaft der Revolution -
bereits aufgelost war, grundsatzliche biirgerlich-fóderalistische Forderungen 
beriicksichtigt und basierte auf der Maxime: "Die Grundlage des freien Staa
tes bildet die freie Gemeinde".2 

Den Gemeinden wurde im sogenannten natiirlichen Wirkungsbereich 
Selbstverwaltung eingeraumt, d.h. alle unmittelbar die Gemeinden betreffen
den Angelegenheiten sollten von diesen selbst gelost werden. In diesem Be
reich gab es keine Kontroll-, Aufsichts- oder Berufungskompetenz der poli
tische Verwaltung. Die aktive und passive Teilnahme an den Entscheidungen 
regelte das Zensus- und Kurienwahlrecht, das bestimmten Gruppen wie z.B. 
den Staatsbeamten und der Intelligenz Privilegien garantierte. Andererseits 
verlor aber der Adel seine bisherigen Privilegien und wurde den anderen Ge
meindemitgliedem gleichgestellt. Auf der Ebene der Landesverwaltung soB
ten den Gemeinden sogenannte Ortsgemeinden, diesen die Bezirks- und Kreis
gemeinden iibergeordnet werden. 

1 Reichsgesetzb1att (RGB!.) Nr.l70/l849. Siehe dazu Wi/helm Brauneder - Friedrich Lach
mayer. Ůsterreichische Verfassungsgeschichte. Einfiihrung in Entwick1ung und Strukturen, Wien 
1976, S. 130f. 
2 Zit. bei Jiří Klabouch, Die Gemeindese1bstverwa1tung in Ůsterreich 1848-1918, Wien 1968, 
S. 30. 
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Dieses Provisorische Gemeindegesetz trat allerdings nicht gleich in Kraft 
und wurde iiberdies mit Erliissen von Anfang 1850 eingeschriinkt. 3 Eine weit
reichende Bedeutung fur die Lokalverwaltung hatten dann die von Kiibeck 
entworfenen und am 31 . Dezember 1851 sanktionierten Grundsiitze fiir die 
offentliche Verwaltung.4 Diese besagten u.a., daB alle Entscheidungen der 
Gemeindeorgane der Kontrolle der politischen, also zentralstaatlichen Ver
waltung unterstellt werden sollten. 

Weitere Erliisse, vor allem jener vom 19. Miirz 18525, wonach die Wahl 
der Gemeindefunktioniire von der Bestiitigung der politischen BehOrde ab
hiingig war, entsprach nicht den Intentionen der Stadionschen Gemeindever
fassung, sondem festigte den Zugriff der Zentralverwaltung auf lokale Ent
scheidungsprozesse. Obwohl sich diese Tendenz durchsetzte, wurde sie nicht 
von allen Kabinettsmitgliedem im gleichen MaBe gutgeheiBen. Denn unter 
den Ministem gab es beziiglich der Gemeindeangelegenheiten prinzipielle
ideologische- Auffassungsunterschiede. Die Diskussion um die gemischten 
Bezirksiimter im Jahre 1852 machte dies recht deutlich. ln einer Reihe von 
Ministerratssitzungen konnte iiber diese Frage keine Einigung erzielt werde, 
da Innenminister Bach, Justizminister KrauB und Unterrichtsminister Thun 
grundsiitzlich kontriire Standpunkte vertraten. Wiihrend Bach fiir eine Vereini
gung von Justiz und Verwaltung in dieser unteren Instanz pliidierte, trat KrauB 
- ganz im Geiste der Stadionschen Verfassung- fur eine Trennung, und Thun 
machte sich iiberhaupt fiir die Wiedereinfiihrung der "neostiindischen" vor
miirzlichen Patrimonialgerichtsbarkeit stark. 6 

Diese im Ministerium Schwarzenberg getroffenen Entscheidungen wur
den von der nachfolgenden Regierung unter Buol-Schauenstein in keiner Weise 
revidiert, was durch die personelle Kontinuitiit in der Leitung der Ministerien 
ja auch bedingt war. Die Bestimmung der Lokalverwaltung, d.h. ein neues 
Gemeindegesetz, war allerdings nur in dem weitaus groBeren und komp1exen 
Rahmen einer allgemeinen Verwaltungsreform denkbar. Hier gab es in der 
Regierung, wie eben erwiihnt, zwei sich ausschlieBende Standpunkte. Thun, 
auf der einen Seite, propagierte eine fóderalistische, oder, wie er es selbst 

3 Er1al3 vom 7. 3. 1850, RGB!. 116/ 1850, der die staatlichen Behórden ermiichtigte, den Ge
meinden die Ortspo1izeibefugnisse zu entziehen, und Er1a13 vom 8. 4. 1850, zit. bei J. Kla
bouch, Gemeindese1bstverwa1tung, S. 42, der die Errichtung autonomer Bezirks- und Kreisge
meinden aussetzte. 
4 RGB!. 4/1852. 
s Ebd. 67/ 1852. 
6 Siehe dazu Die Protokolle des ósterreichischen Ministerrates 184S--1867 (ÓMR.) IW2, XXVII. 
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nannte, "provinzielle Gesetzgebung"7, auf der anderen Seite faBte die Mehr
heit der Minister mít Bach, Baumgartner aber auch KrauB, der in dieser zen
tralen Frage seine friihere Position revidierte, eine zentralistische ins Auge. 
Erst wenn dieser Komplex gelost worden war, konnte man an die Ausarbei
tung eines neuen Gemeindegesetzes gehen. "Bei dem Umstande, wo die neue 
Gemeindeordnung noch liingere Zeit ausbleiben diirfte" 8

, wie es Bach in der 
Mínisterkonferenz vom 15. Apríl 1852 formulierte, reduzierte sich die Be
schaftigung der Regierung mít Gemeindeangelegenheiten auf die laufende 
ůbereinstimmung mít den geltenden Gesetzen und blieb weitgehend ein Pro
visorium. 

Alle diese Angelegenheiten wie Kirchen- und StraBenbau, Umlagen, steuer
liche Einnahmen und Befreiungen blieben marginal und auch die Frequenz 
ihrer Aufnahme in die Mínisterberatungen blieb gering. Die Losung der Fra
ge nach Organisierung und Kompetenz der Lokalverwaltung bing vom Aus
gang des Streits iiber die grundsatzliche (verwaltungs)politische Organisie
rung des Reiches ab. Die konservativen Krafte versuchten das vormarzliche 
System weitgehend wiederherzustellen, waren also interessiert, eine differen
zierende oder fóderalistische Verwaltung aufzubauen, wahrend die liberalen 
Krafte danach trachteten, dem Staat ein zentralistisches Gefiige zu geben, 
also eine einheitliche, von der Spitze der politischen Hierarchie zu bestim
mende Verwaltung zu verwirklichen.9 

Der fiihrende Kopf der Zentralisten in der Regierung, Innenminister Bach, 
lieB ab Ende 1854 in seinem Sinne lautende Entwiirfe fiir die einzelnen Lan
desstatuten ausarbeiten. A ber erst Mitte 1856, in der Beratung vom 7. und 1 O. 
Juni10, machte Bach mít seiner Gesetzesvorlage iiber die herrschaftlichen 
Gemeinden und den herrschaftlichen Grundbesitz die ungeloste Frage der 
Lokalverwaltung wieder zu einem wichtigen Thema der Ministerkonferenz. 
Der Bachsche Entwurf sah vor, daB der - bis zur Grundentlastung - herr
schaftliche groBe Grundbesitz aus dem Verband der Ortsgemeinde ausgeschie
den werden und unter ůbemahme all ihrer Verwaltungsfunktionen einen eige
nen Gutsbezirk bilden konnte, der unmittelbar dem Bezirksamt untergeordnet 
war. 

7 Das geschah an1iil3Iich der ministeriellen Verhand1ung iiber die Kirchen- und Pfarrbaukon
kurrenz ŮMR. IIU2, MK. v. 17. 5. 1853111. 
8 Abgedruckt in ŮMR. IIU1, MK. v. 15. 4. 1852/IV. 
9 Zum Ver1auf dieser Auseinandersetzung siehe die entsprechenden Stellen in den Ein1eitun
gen von Wa1traud Heind1 in ŮMR. IIU2, XL-XLIX und ŮMR. IIU5, XIX-XLII. 
10 Abgedruckt in ŮMR. IIU5, MK. v. 7. und 10. 6. 1856. 
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lm Grunde ging es hier um Reste des alten vormiirzlichen Feudalsystems, 
das- stark eingeschrankt- in den Verwaltungsorganismus des "modemen" 
Staates eingebaut werden sollte. Damit unmittelbar verbunden war die Frage 
nach den Privilegien, der prinzipiellen Stellung der Aristokratie in der sich 
wandelnden Gesellschaft. Die Diskussion in der Regierung iiber diesen Ge
setzentwurf zeigte deutlich die unterschiedlichen gesellschaftspolitischen 
Ansatzpunkte innerhalb des Kabinetts. Thun, der in dem Gesetz ein Mittel 
zur Aufrechterhaltung des aristokratischen Elements in bsterreich sah, kriti
sierte einzelne, die Allrnacht der herrschaftlichen Gutsbesitzer einschranken
de Bestimrnungen. Die Verfechter des "modemen" Staates mit Bach an der 
Spitze verteidigten den Entwurf, der das nichtadelige, sozusagen biirgerliche 
Element weitgehend emanzipierte, und konnten sich schlieBlich durchsetzen. 11 

Kurz darauf, in den Konferenzen von 5., 8. und 10. Juli 185612, legte der 
Innenminister seinen Kollegen den Entwurf einer Stadteordnung, am 12. Juli 
185613 jenen det Landgemeindeordnung zur Begutachtung vor. Alle drei Vor
lagen, die von der Ministerkonferenz in einigen Punkten modifiziert worden 
waren, im wesentlichen aber unverandert blieben, wurden von Bach am 7. Jiin
ner 1857 dem Kaiser vorgelegt und dem Reichsrat und der Organisierungs
komrnission zugewiesen, wo sie allerdings nachhaltig verzogert wurden. 14 

Das Bachsche Gemeindegesetz war eine konsequente Fortsetzung seiner 
zentralistischen Politik. Von einer Selbstverwaltung der Gemeinden konnte 
kaum die Rede sei11, denn die jeweÍls zustandige politische Behorde sollte 
nach den Vorstellungen des Innenministers nicht nur die Legalitat, sondem 
auch den Inhalt aller Gemeindebeschliisse iiberwachen, und von sich aus auch 
MaBnahmen in den Gemeinden durchfiihren lassen diirfen. Die kaiserliche 
Erledigung sollte Bach wiihrend seiner Zeit als Minister nicht mehr erleben. 
Erst mit Allerhochsten EntschlieBung vom 24. April 1859 15 wurde angeord
net, daB alle drei Vorlagen, die komplex miteinander verbunden waren, im 
Rahmen eines "allgemeinen Gemeindegesetzes" zu regeln waren. 16 

Der politische Umbruch, das Ende des Neoabsolutismus, hatte auch un
mittelbare Auswirkung auf die Lokalverwaltung. Zunachst wurden unter dem 

11 Siehe dazu ebd. Einleitung von Waltraud Heindl X!Vff. Zur weiteren Behandlung dieses 
Gesetzentwurfes ebd. MK. v. 7. und 10. 6. 1856/1, Anm. 7. 
12 Ebd. MK. v. 5., 8. und 10. 6. 1856. 
13 Ebd. MK. v. 12. 6. 1856 - I. 
14 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettskanzlei MCZ, 167/1856. 
15 RGB!. Nr. 58/ 1859. 
16 Zum Bachschen Gemeindegesetz siehe J. Klabouch, Gemeindeselbstverwaltung, S.51 ff; 
W. Brauneder - F Lachmayer, Verfassungsgeschichte, S. 148, 150. 
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neuen Ministerium Goluchowski Gemeindewahlen- und zwar nach dem Sta
dionschen Provisorischen Gemeindegesetz von 1849 - ausgeschrieben und 
im Friihjahr 1861 auch durchgefiihrt. 17Die Regierung leistete zwar auch Vor
arbeiten fiir ein neues Gemeindegesetz, doch die weitere politische Entwick
lung, das Februarpatent und die Installierung der Regierung Rainer-Schmer
ling setzten diesen Bemiihungen ein Ende. 

Schmerling, Innenminister und Protagonist der neuen konstitutionellen Ara 
in der Regierung, arbeitete schnell und legte bereits vier Monate nach Uber
nahrne seines Ressorts, im Mai 1861, den Entwurf eines Gesetzes zur Rege
lung des Gemeindewesens in den deutsch-slawischen Kronlandem dem Mi
nisterrat vor. 18 Der Entwurfbeinhaltete, wohl aus Opportunitatsgriinden, nur 
die Rahmenbedingungen fiir ein fiir alle genannten Kronlander geltendes 
Gemeindegesetz, die individuellen Bestimmungen sollten die jeweiligen Land
tage, wobei allerdings der Gesetzesantrag von der Regierung auszugehen hatte, 
per Landesgesetz festlegen. 19 

Die bereits von Stadion eingefiihrte Doppelgleisigkeit von autonomer und 
zentralistisch-staatlicher Verwaltung sollte beibehalten werden. Nach nur zwei 
- ausfiihrlichen - Beratungen20 leitete die Regierung den Entwurf an den 
Reichsrat weiter.21 Das geschah in der 12. Sitzung des Abgeordnetenhauses 
dahingehend, daB die Autonomie der Gemeinden gestarkt wurde, und redu
zierte gleichzeitig die ihnen aufgebiirdeten Aufgaben aus der staatlichen Ver
waltung. Das Reichsgemeindegesetz wurde schlieBlich im F ebruar 1862 ver
abschiedet und erhielt am 5. Miirz 1862 die kaiserliche Sanktion.22 Es war 
dies das vierte konstitutionelle Gesetz iiberhaupt. Bedenkt man, daB die voran
gegangenen drei Gesetze ausschlieBlich den Reichsrat betrafen, kann man 
daraus ersehen, welche Bedeutung die neue Regierung der Frage des Gemein
dewesens beimaB. In der Folge erarbeitete Schmerling aus den Gutachten 
aller Uinderstellen und der Landesausschiisse einen Entwurf fiir die Gemeinde-

17 Siehe dazu J. Klabouch, Gemeindeselbstverwaltung, S. 58f., Einleitung XXIV von Stefan 
Malfer in ÓMR, V/5. 
18 ÓMR. V/2, MR. v. 24. 5. 1861. 
19 Z um Reichsgemeindegesetz von 1862 siehe Car/ Brockhausen, Die iisterreichische Gemeinde
ordnung. Grundgedanken und Reformideen, Wien 1905, S. l-37;J. Klabouch, Gemeindeselbs
tverwaltung, S. 59-69; Gustav Kolmer, Parlament und Verfassung in Ósterreich 1848- 1914, 
8 Bde., Wien- Leipzig 1902-1914, hier Bd. I, S. 113ff. 
20 MR. v. 24. 5. 1861/l und Mr. v. 7. 6. 1861/l beide abgedruckt in ÓMR. V/2. 
21 8. 6. 1861 durch Schmerling, Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen des Abge
ordnetenhauses in der Reichsraths-Session vom 29. April 1861 bis 18. December 1862, S. 231. 
22 RGB!. Nr. 18/1862. 
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ordnung und Gemeindewahlordnung fiir Niederosterreich aus, die als Modell 
fiir alle anderen dienen sollten. Nach ausfuhrlichen Diskussionen im Minis
terrat gelangten schlieBlich die Entwiirfe als Regierungsvorlagen an die ein
zelnen Landtage.23 

Auch diese Regierung war, obwohl die Schnelligkeit bei der Verabschie
dung des Reichsgemeindegesetzes ein iibereinstimmendes Vorgehen zu bewei
sen schien, in weltanschaulichen Fragen nicht ganz homogen. Dies zeigte sich 
deutlich bei der Frage, wie das Verhiiltnis der groBen Gutsgebiete zu den 
Gemeinden geregelt werden sollte. lm Schmerlingschen GesetzentwurfhieB 
es, die Landtage sollten bestimmen, "ob und unter welchen Bedingungen" 
diese Gutsgebiete anders als die Gemeinden behandelt werden sollten. Rech
berg, der sich hier als Verfechter der traditionellen feudale Interessen dekla
rierte, verlangte, daB das Wort "ob" aus dem Entwurf gestrichen werde.24 

Doch er konnte sich nicht durchsetzen. 
Eine weitere, politisch wichtige Frage stellte sich fiir die Regierung, niim

lich in welchen Liindem diese Trennung durchgefuhrt, d.h. welchen Landta
gen ein entsprechender Gesetzesentwurf zugeleitet werden sollte. Schmerling 
wollte sie in Galizien, der Bukowina, in Bohmen und Miihren verwirklicht 
sehen. Interessant war dabei seine Argumentation: in Galizien sollten "die 
schlechten politischen Elemente", womit er den polnischen Adel meinte, "von 
dem Bauernstande moglichst femgehalten" werden.ln Bohmen hingegen sollte 
die Trennung "im Ipteresse der Gemeinden moglichst beschriinkt werden". 25 

Das KalkUl ging schlieBlich nicht ganz auf: Der bohmische Landtag lehnte 
die Ausscheidung der Gutsgebiete ganz ab, der miihrische einigte sich auf 
einen KompromiS im Rahmen der Gemeindeordnung, und nur in Galizien 
und der Bukowina wurde die Trennung durchgefuhrt. 26 

Ebenfalls von ideologisch-politischen Gewicht war die Errichtung eines 
autonomen Mittelorgans zwischen Ortsgemeinde und Landtag, mit Namen 
Bezirks-, Gau- oder Kreisvertretung. Vom fóderalistischen Standpunkt gese
hen waren solche Organe wiinschenswert, der zentralistische lehnte sie ab. 
Erstaunlicherweise machte sich der als liberal, also zentralistisch geltende 
Schmerling fiir die Einfuhrung solcher Gemeinden hoherer Ordnung in einer 
Reihe von Liindem stark, u.a. den Liindem der bohmischen Krone, und be
griindete dies mit der administrativen Notwendigkeit und der Opportunitiit 

23 Siehc dazu ŮMR. V/4, MR. v. 18. 9. und I. 10. 1862/III, MR. v. 31. 10. 1862/III. 
24 Siche dazu ůMR. V/2, MR. v. 24. 5. 1861 /I. 
25 Siehe dazu ŮMR. V/2, MR. v. 15. 12. 186211 und MR. v. 17. 12. 18621Il. 
26 Siche dazu J. Klabouch, Gemeindese1bstverwa1tung, S. 77f. 
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einer Regierungsinitiative. Staatsratsprasident Lichtenfels sah in ihnen hinge
gen bl oB eine Moglichkeit zur nationalen Agitation.27 

Obwohl schlieBlich diesbeziigliche Regierungsvorlagen an etliche Land
tage gelangten, wurden die entsprechenden Organe nur in Bohmen, Galizien 
und in der Steiermark verwirklicht. 28 

Nachdem die groBe, prinzipielle Schlacht geschlagen worden war, muBte 
sich die Regierung Rainer-Schmerling in der F olge noch o ft mit Detaillfragen 
des Gemeindewesens auseinandersetzen. Dabei ging es hauptsiichlich um die 
Bestimmungen, die von den einzelnen Landtagen in ihre Landgemeinde
ordnungen angenommen worden waren. 29 Die Einfiihrung dieser Gesetze va
riierte von Land zu Land betriichtlich, und die Regierung, die dieses Werk in 
Gang gesetzt hatte, sollte dessen vollstiindige Verwirklichung nicht mehr er
leben: erst unter dem Ministerium Belcredi traten die letzten drei Gemeinde
ordnungen, in Tirol, Krain und Galizien 1866 in Kraft. 30 

Das tragende Prinzip aller Gemeindegesetze aus den 1850er und 1860er 
Jahren war die Doppelgleisigkeit von autonomer Ortsverwaltung und Ein
fluBnahme der Zentralgewalt mittels der politischen Behorden. Inhalt und Form 
der Gemeinde(selbst)verwaltung waren nur im Rahmen des weitaus groBeren 
Komplexes der prinzipiellen Strukturierung des .Staates zu sehen. Innerhalb 
des Spannungsfeldes der antagonistischen Stimdpunkte- Zentralismus- Fode
ralismus, Autbau des "modemen" Staates-Erhaltung feudaler Gesellschafts
positionen - wurde die Autonomie der untersten Verwaltungsstufe bestimmt. 
Ausgehend vom Stadionschen Provisorischen Gemeindegesetz wurden in der 
Ara des Neoabsolutismus den Gemeinden immer mehr Selbstverwaltungsrechte 
weggenommen, bis sie schlieBlich zu Ausfiihrungsorganen der Zentralver
waltung absanken. Erst unter dem Druck gesellschaftspolitischer Veriinde
rungen gegen Ende dieser Periode war das Regime bereit, einige Zugestiind
nisse in autonomer Richtung zuzugestehen. Die neue (semi)konstitutionelle 
Epoche brachte wesentliche Verbesserungen der Lokalverwaltung. Trotzdem 
verblieb der Zentralgewalt ein groBes MaB an EinfluBnahme, so durch die 
schon genannte Doppelgleisigkeit der Verwaltungen und durch die gezielte 
Einwirkung bei Festlegung von Detaillbestimmungen. 

27 Diese Auseinandcrsctzung fand im MR. v. 17. ll. 1862/IIlc), ŮMR. V/5, statt. 
28 Siehe dazu Einleitung von Stcfan Malfcr XXV!f. ebd. 
29 Siehe dazu u.a. bMR. V/7, MR. v. 19. 10. 1863NI, MR. v. 17. ll. 1863/Il, MR. v. 14. 3. 
1864/I, MR. V. 31. 3. 1864/II, MR. v. 12. 4. 1864- IUI. 
30 Zur Einfiihrung der Gemeindeordnungen mit Verweisen auf dic Publikation in den einzel
nen Landesgesctzbliittem siehe J. Klabouch. Gemcindeselbstverwaltung, S. 72f. 
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JIŘÍ MALÍŘ 

NACIONALIZACE OBECNÍ SAMOSPRÁVY A LIMITY 
DEMOKRATIZACE KOMUNÁLNÍ POLITIKY PŘED 

ROKEM 1914 NA PŘÍKLADU MORAVY 

Základním předpokladem a určujícím faktorem rozvoje komunální politi
ky v období habsburské monarchie byla podoba a způsob fungování obecní 
samosprávy. Uplatnění principu volitelnosti a zastupování zájmů rozšiřovalo 
pole pro rozvoj veřejného života i pro formování komunální politiky. Dokon
ce se dá říci, že obecní samospráva představovala jakousi startovací čáru 
a zároveň školu politiky pro zdejší zemské a říšské poslance a lídry politic
kých stran. Na druhé straně censovní a kuriový volební systém do obecních 
zastupitelstev, který vtiskl obecní samosprávě i komunální politice honorační 
charakter, projevil značnou rezistentnost vůči jejím inovacím. Reformy obec
ní samosprávy, které by vycházely vstříc dobovým demografickým, sociál
ním, národnostním a demokratizačním trendům spojeným s procesem moder
nizace, byly v půlstoleti před rokem 1914 minimální. Příčinou zakonzervování 
stávající podoby obecního zřízení byly protichůdné důsledky změn v nacio
nální a sociální oblasti. Nacionalizace každodenního života brzdila demokra
tizaci volebního systému do obecních zastupitelstev a podvazovala politic
kou diferenciaci na lokální úrovni. Ve svých důsledcích posilovala většinové 
cítění a znesnadňovala tak konsenzus většiny s menšinou a řešení věcných 
problémů prostřednictvím komunální politiky. 1 

Tato teze o negativním vlivu nacionalizace na flexibilitu samosprávy se dá 

1 Pozornost věnovaná v tomto příspěvku negativnímu dopadu nacionalizace na obecní samo
správu a komunální politiku nemá zastřít celkový obecně nesmírně pozitivní význam působení 
obecní samosprávy i komunální politiky pro vytváření parlamentárních návyků a politické kul
tury tehdejí společnosti . Bez zakořenění základních principů demokratického chování již 
v desetiletích před první válkou by bylo mnohem problematičtější budovat demokratické zá
klady první republiky. 
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demonstrovat na tzv. "boji o radnice" moravských měst.2 Šlo o proces, při 
němž se o výraznější podíl na moci v národnostně smíšených moravských 
městech a obcích hlásilo uvědoměle české obyvatelstvo. Jeho nároky na větší 
zastoupení v samosprávě vyrůstaly z celkového sociálněekonomického vze
stupu české společnosti a z jejího zvýšeného nacionálního sebevědomí. Nará
žely ovšem na silné pozice a zájmy hospodářsky a mocensky etablovaných 
vrstev německého měšťanstva moravských měst, které v pocitu ohrožení 
a opírajíce se o svou větší daňovou poplatnost bojovaly o uchování svého 
prioritního postavení, a to bez ohledu na národnostní složení obyvatel měst: 
"ln Mahren wird nicht nur um Bezirk und Stadt, es wird um jedem Ort, jede 
Gasse, jedes Haus gekampft, wenn es sich darum handelt, dem Deutschthum 
Stellung und Geltung zu erhalten", hodnotil roku 1896 situaci v moravských 
městech německý poslanec Max Menger. 3 

Tento urputný zápas o radnice národnostně smíšených měst však ve sku
tečnosti zpočátku nebyl podmíněn v prvé řadě nacionálními motivy. Nelze ho 
proto vždy interpretovat pouze nacionálně, jak to činila pozdější nacionální 
publicistika a vzpomínková literatura, která skutečné nacionální konflikty 
z přelomu století promítala i do počátků obecní samosprávy, kdy národní pří
slušnost při konkurenci zájmů v obecních zastupitelstvech nehrála ještě tak 
závažnou roli. 4 

Původní princip obecní samosprávy byl v Předlitavsku konstruován tak, 
že národnostní otázka v tomto systému neměla hrát žádnou roli. Právo volit 

2 K této otázce viz příspěvek Jiří Malíř, Obecní samospráva a národnostní problematika na 
Moravě před 1914 (Deset poznámek k "boji o radnice" moravských měst), in: Národnostní 
problémy v historii měst. Sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti stého výročí 
české správy města Prostějova v Prostějově ve dnech 22. a 23. září 1992, Prostějov 1993, 
s. 75-78, o nějž se tento referát opírá. 
3 Zur gegenwlirtigen politischen Lage. Nach zwei in M. Schonberg gehaltenen Reden des 
Abgeordneten Dr. Max Menger. M. Schonberg 1896, s. ll ; Srv. též Kari Tiirk, Bohmen, Miihren 
und Schlesien, Miinchen 1898, s. 67-80; Der Mlihrische Landtag 1906--1912, Hohenstadt 1913, 
s. 5- 7; řada dobových příkladů citována též in: Johann Spunda, Die verlorenen Inseln. Ein 
Beitrag zur Erforschung der nationalen Auseinandersetzungen und Umvolkung in Mittelmiihren, 
Bohemia 2 (1961), s. 357-413, 3 (1962), s. 273- 566. 
4 Srv. např. vzpomínkové práce: Ondřej Přikryl, Z těžkých dob Prostějova I-IV., Prostějov 
1929- 1930; týž: Červánky Prostějova I-IV., 1934; Richard Fischer, Cesta mého života III, Olo
mouc 1936; Bohumír Knechtl, Třicet let našeho zápasu v Olomouci, Olomouc 1923; Hynek 
Bulín, Jiskry a plameny. Vzpomínky na dobu zápasů i vítězství, Brno 1930; Václav Šlesinger, 
Zápas půl století. Boj o českou Moravu 1848-1918, Brno 1946. Zatímco z české strany je boj 
o radnice prezentován jako osvobozování od nespravedlivé vlády německé menšiny, německé 
prameny vyjadřují pocit ohrožení a potřebu mobilizace sil proti údajné české agresivitě. Srv. 
pozn. 3. 
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a být volen bylo podmíněno buď výší daňové poplatnosti, která rozdělovala 
oprávněné voliče do několika, zpravidla tří voličských sborů podle výše vo
lebního censu, nebo na základě příslušnosti k vzdělaným vrstvám.5 Podle Ji
řího Klaboucha obecní volby nebyly aktem politickým, ale aktem správy ma
jetku.6 

Při nerozvinutém národním vědomí byly lokální a hospodářské zájmy čas
to důležitější než národní a politická hlediska. Příkladů, kdy daňovým poplat
níkům bylo jedno, zda starosta je původem Čech nebo Němec, je možno uvést 
sdostatek. Češi v Místku klidně ještě v 90. letech volili do městského zastupi
telstva německého hospodského. Národní identitu vnímali lokálně: "My sme 
nésú ani Češi ani Němci, my sme sú Mistečani. "7 

O dobově téměř irelevantní váze národní příslušnosti v počátcích obecní 
a městské samosprávy svědčí i skutečnost, že vůdce moravských Čechů Alois 
Pražák byl v letech 1861-1864 volen do jinak německého obecního výboru 
města Brna a jím napsaný volební program byl přijat za volební program 
německého volebního komitétu. 8 Nebo jiný příklad: na německou kandidátní 
listinu při obecních volbách v Uherském Hradišti byl v roce 1880 postaven 
a také zvolen JosefStancl, pozdější staročeský zemský poslanec a český sta
rosta tohoto města. 9 

V této souvislosti je možno souhlasit s tezí rakouského historika Ernsta 
Bruckmiillera, že vznik národně vyhraněného měšťanstva (Biirgertum) probí
hal jako proces v oblasti myšlenkového, společenského, politického a sociál
ně psychologického rozštěpení národně amorfního měšťanstva. 10 Proto také 
publicistické poukazy na odnárodňování části českých obyvatel nelze brát 
doslova. Případy, že např. starosta Prostějova a poslanec Johann Zajiczek, ač 

5 Podrobně viz Zákon obecní a řád volební pro Markrabství moravské daný dne 15. března 
1864. Úvodem a výkladem opatřil Dr. Ant. Mezník, Brno 1864. 
6 Jiří Klabouch, Gemeindeselbstverwaltung in Ósterreich 1848- 1918, Wien 1968. 
7 Lenka Balášová, Národně osvobozenecké snahy ve městech Frýdku a Místku v druhé polo
vině 19. století, Brno 1991 (dipl. práce), s. 38. 
8 František Kameníček (cd.), Paměti a listář Dra Aloise Pražáka, Díl I, Praha 1926, s. 30-31 . 
9 Uherské Hradiště . Dějiny města, Brno 1981, s. 343. 
10 "Die Entstehung des national bestimmten Biirgertums nicht nur als cin ProzeB der Verbiirg
lichung ethnisch einheitlicher vor-biirgerlicher Schichten angesehen werden kann, sondern viel
mehr als ein ProzeB auf dem Gebiet der gedanklichen, gesellschaftlichen, politischen und sozial
psychologischen Spaltung des national amorphen Stadbiirgertums. Nicht einmal die Zugehorig
keit zur sprachlich und kulturell deutschen Bevolkerung in der vor-nationalcn Periode war fiir 
die spiitere nationale Bestimmung entscheidend." E. Bruckmiiller, Ein "deutsches" Biirger
turn? Zu Fragen nationaler Differenzierung der biirgerlichen Schichten in der Habsburgermo
narchie vom Vormiirz bis um 1860, Geschichte und Gesellschaft 16 (1990), Heft 3, s. 349. 
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původem Čech, vystupoval na zemském sněmu jako představitel německých 
liberálů, nebo kdy naopak kroměřížský starosta Benjamin Deml, ač původem 
Němec, byl zvolen do zemského sněmu za české federalisty, byly dozvukem 
přednacionálního vývoje měšťanstva. 

Německý jazyk a kultura byly v tomto období běžným prostředkem soci
ální mobility českého původu a i v období procesu národního uvědomění 
setrvačně působily na přetrvávání národní indiferentnosti. 11 Tím lze také vy
světlit, proč statisticky doloženému poměru českého a německého obyvatel
stva v jednotlivých moravských obcích a městech (podle obcovací řeči) ne
odpovídalo národní složení obecních zastupitelstev a městských rad. K určité 
míře korelace mezi národnostním složením obyvatel obcí a národnostním slo
žením jejich zastupitelstev docházelo až v posledních dvaceti letech před první 
světovou válkou. Zatímco v roce 1880 z dvaceti pěti největších moravských 
měst mělo českou radnici jen pět z nich (Přerov, Frenštát, Velké Meziříčí, 

Telč, Hranice), do roku 1914 získala českou správu řada dalších měst jako 
Třebíč, Uherské Hradiště, Kroměříž, Prostějov, Vyškov, Příbor ad. 12 

Otázku, kdy dochází k této intenzivní nacionalizaci obecní samosprávy, 
kdy se i v obecních volbách na prvním místě prosazují nacionální a politické 
aspekty, není možno jednoznačně a globálně zodpovědět. Situace se lišila 
podle lokálních poměrů případ od případu a souvisela mnohem více než se 
samotným složením obyvatel obcí spíše s různým stupněm nacionalizace ži
vota místní společnosti. Jisté je, že po prvních náznacích nacionálně vede
ných obecních voleb v 60. letech, např. v Třebíči a Prostějově13 , se "boj 
o radnice" plně rozhořel až po roce 1879, po přerušení české pasivní rezisten
ce, ale hlavně pak od 90. let. 

S ústupem honorační politiky na úrovni říšské a zemské politiky a vše
obecnou politizací po rozšíření volebního práva na "pětizlatkové voliče" 
v polovině 80. let a zavedení všeobecné volební kurie při volbách do posla
necké sněmovny říšské rady roku 1897 se postupně měnilo politické klima 
i v maloměstech. Oproti honoračně orientovaným českým Měšťanským Be
sedám a Čtenářským spolkům a německým Casinům a Biirgerressource se 

11 Jiří Malíř. Zur Problematik der tschechischen biirgerlichen Vertretung im miihrischen Land
tag in den Jahren 1861- 1913, in: Biirgertum in der Habsburgermonarchie, Wien - Kolo 1990, 
s. 223- 241. 
12 Srv. tabulku č. I. 
13 Jan Janák, Třebíč a Prostějov - dvě první velká města na Moravě s českou správou, in: 
Národnostní problémy v historii měst. Sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 
stého výročí české správy města Prostějova v Prostějově ve dnech 22. a 23 . září 1992, Prostějov 
1993, s. 20-36. 
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prosazovaly demokratičtěji, ale také nacionálněji orientované spolky jako 
Sokol, Matice školská, Národní jednoty nebo německé Turnvereine, Schul
vereine, Bunde der Deutschen, které vtahovaly do veřejného života širší vrst
vy obyvatelstva a také je mnohem více nacionalizovaly. Např. v Místku do
chází k separaci českého a německého obyvatelstva a k rozsáhlejším 
nacionálním sporům při volbách do městského zastupitelstva právě po zalo
žení místního Sokola roku 1887.14 Tento proces, který ve svých důsledcích 
vedl k prosazení moci většinové národnosti a její petrifikaci na úkor menšiny, 
byl až do 90. let pozvolný. V některých případech, jako tomu bylo v případě 
Uherského Brodu, Prostějova, Třebíče, Hranic, dokonce došlo k několikerému 
střídání české a německé vlády na radnici. 15 

Příčiny, proč přes relativně pozdní nacionalizaci obecní samosprávy a ko
munální politiky v markrabství moravském, které v mnohém ohledu bylo po
važováno za bezproblémovou zemi, dokonce za "Musterland", došlo k vý
raznému nacionálnímu vyhrocení boje o radnice moravských měst a obcí, 
byly několikerého druhu. V podstatě spočívaly v zakonzervovanosti obecní
ho zřízení, v němž demografické a sociálně-ekonomické faktory vývojových 
změn národnostní struktury obyvatelstva na Moravě nenacházely patřičné 
vyjádření a rovnováhu. Jestliže censovní a kuriový volební princip obecního 
zřízení v 60. letech dostačoval tehdejšímu stavu společnosti a její politické 
kultury, v pozdějších desetiletích disproporce mezi honoračním charakterem 
obecní samosprávy a mezi zcela změněnou společenskou situací a odlišným 
nacionálním klimatem stále narůstala. 16 

Důsledky této nevyváženosti byly do značné míry naprogramovány už 
charakterem osídlení na Moravě. Jazyková hranice zde nebyla tak ostrá jako 
v Čechách. Města a obce v českém vnitrozemí Moravy měly více nebo méně 
početnou německou národnostní menšinu a naopak i v městech s převahou 
německého obyvatelstva (Jihlava, Znojmo, Brno, Olomouc) žily početné čes
ké menšiny. Navíc mnohá z těchto měst byla obklopena českým zázemím 
a vytvářela tak německé jazykové ostrovy. Roku 1890 z 307 moravských měst 

14 Srv. L. Balášová, Národně osvobozenecké snahy, s. 39-41, 58-60. 
15 Srv. tabulku č. I. 
16 Tato disproporce byla zvláště patrná v obcích, které prošly dynamickým nárůstem počtu 
obyvatel. Např. počet obyvatel Přívozu u Ostravy vzrostl v letech 1880-191 O více jak 4x (srv. 
tab. I), obecních voleb roku 1902 se z asi ll 000 obyvatel mohlo účastnit jen asi tisíc oprávně
ných voličů. Srv. Antonín Barcuch -Eva Rohlová, Příspěvek k národnostní problematice města 
Přívozu ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století, in: Národnostní problémy v historii 
měst. Sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti stého výročí české správy města 
Prostějova v Prostějově ve dnech 22. a 23. září 1992, Prostějov 1993, s. 127-132. 
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a městeček bylo jen 50 s výlučně českým a 36 s výlučně německým obyvatel
stvem. Obyvatelstvo ostaních 221 měst a městeček bylo vždy víceméně ná
rodnostně srníšené. 17 S rozmachem nacionalismu tak jenom malá část měst 
zůstala díky relativně jednolitému národnímu složení ušetřena národnostních 
půtek. 

Dopad složité národnostní situace moravských měst pro obecní samosprá
vu a komunální politiku byl násoben volebním systémem založeným na prin
cipu daňové poplatnosti, který v národnostně smíšených obcích v samospráv
ném zastoupení několikanásobně zhodnocoval hospodářskou převahu obyvatel 
hlásících se k německé národní společnosti na úkor početnějšího, ale hospo
dářsky a daňově méně zdatného českého obyvatelstva. Uvážíme-li, že celko
vý kapitál českých podnikatelů na Moravě byl ještě na konci 19. století osm
náctkrát menší než kapitál moravských Němců, a to ještě značná část českého 
kapitálu měla agrární charakter18, je vcelku logické, že volební zastoupení 
podmíněné výší daňových výnosů se muselo projevit v národně nerovnoměr
ném zastoupení. 19 

Přes veškeré lokální zvláštnosti bylo pro sociálně-ekonomickou a národ
nostní strukturu většiny moravských měst společné to, že největšími daňový
mi poplatníky a tím i voliči prvního a druhého voličského sboru byli němečtí 
a židovští podnikatelé, zatímco Češi kromě jedinců městské honorace a s drob
nými řemeslníky a živnostníky tvořili nanejvýš jádro třetího sboru. Např. 

v Třebíči roku 1861 k 35 největším poplatníkům I. voličského sboru patřil 
německý podnikatel K. Budischowsky, který tehdy platil223 zl. přímých daní. 
Tato rodinná firma (K. Budischowsky a synové) patřila k největším daňovým 
poplatníkům i v roce 1913, kdy platila 9 892 K. přímých danU0 Rozdíl spočí-

17 To se týkalo i řady dalších politických obcí, které formálně dlouho nepatfily mezi města či 
městečka, ale díky své velikosti a funkci měly městský či předměstský charakter (Židenice 
a Komárov u Brna, Zábřeh a Přívoz u Ostravy, Nová Ulice u Olomouce ap.). Srv. Obyvatelstvo 
měst a městeček v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dle nejnovějšího sčítání lidu, Sestavil 
Ant. J. Zavadil, Kutná Hora 1891 . 
18 Srv. Josef Vy tiska, K některým otázkám rozvoje průmyslu na Moravě a ve Slezsku v letech 
1890--1913, ČMM 74 (1955), s. 80--106; Jan Janák, K sociálně ekonomickým kořenům fede
ralistické a centralistické politiky na Moravě v 60. a 70. letech 19. století, in: Pocta Františku 
Palackému. Václavkova Olomouc 1976, Olomouc 1979, s. 57-72. 
l9 Roku 1890 měl např. Prostějov 19 512 obyvatel, z nichž bylo 16 161 s českou a 3 198 
s německou obcovací řečí. Daňový census, který pro I. volební sbor roku 1890 obnášel 357 K 
84 h, způsobil, že při obecních volbách roku 1890 mělo oprávnění volit jen 2 535 voličli, 
z nichž většina byla německá, resp. volila ve prospěch německé kandidátky. Srv. Několik črt 
z posledních 15 let města Prostějova, Prostějov 1907, s. 6, 64. 
20 Srv. Jan Janák, Třebíč. Dějiny města II, Brno 1981 , s. 79, 100. 
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val v tom, že od 90. let se hospodářsky začali prosazovat také čeští podnika
telé, kteří byli stále častěji voleni i v prvních dvou voličských sborech zahrnu
jících největší daňové poplatníky.21 V některých městech jako Kroměříž, Tře
bíč, Prostějov svým počtem postupně vyvažovali dřívější jednostrannou 
převahu německých podnikatelů a vytvářeli předpoklady pro získání většiny 
ve třetím a druhém voličském sboru a tím i k převzetí radnic nacionálně čes
kou většinou. 22 

Důležitým faktorem, který umožňoval zostřování národnostních vztahů 
v obecní samosprávě, byly zvláštnosti a mezery v zákonodárství o obecním 
zřízení. Zákonodárné vymezení obecní samosprávy spadalo do kompetence 
říšské rady, jeho konkrétní ustanovení však podléhala zemskému zákonodár
ství. Na Moravě byl obecní zákon příjat roku 1864. Zemské zákonodárství 
z mnoha důvodů dostatečně pružně nereagovalo na měnící se sociální a ná
rodnostní poměry, neumožnilo např. zřídit okresní samosprávu. Absence okres
ního stupně samosprávy, který by absorboval část nacionálních konfliktů na 
regionální úrovni, příspívala na Moravě k větší koncentraci národnostních 
sporů v obecní samosprávě a k nedostatečné kanalizaci vzrůstajícího nacio
nálního napětí. Jiná samosprávná grémia, jako byly okresní silniční výbory 
nebo okresní starostenské sbory, představovala v tomto ohledu pouze částeč
nou kompenzaci a spíše svědčila o rozchodu právní normy se skutečností. 
Moravské vyrovnání z roku 1905, jehož jedno ustanovení ponechávalo roz
hodnutí o používání úředního jazyka na rozhodnutí obecní rady (jen v obcích 
s menšinou do 20 %), mohlo přispět k uklidnění v národnostně smíšených 
obcích jen v omezené míře.23 

Také skutečnost, že na Moravě byl relativně velkému počtu měst přiznán 
zvláštní statut (Brnu, Olomouci, Jihlavě, Znojmu, Kroměříži, Uherskému 

21 V Třebíči roku 1913 bylo z 30 členů obecního výboru celkem 9 továrníků nebo podnikatelů 
obou národností. Tamtéž, s. 101. 
22 Např. Adresář českých a křesťanských obchodníků a živnostníků atd. v Prostějově (Prostě
jav 1891) uvádí 524 českých firem, z toho v oddíle továrníci 13, v oddíle hostinští a kavárníci 
56, živnosti stavební 31, "obchodníci střižným zbožím, suknem, pak vyrabitelé zboží tkalcov
ského" 54, krejčí, kožešníci, kloboučníci 77 firem atd. Adresář vznikl a sloužil v prvé řadě jako 
součást volební kampaně, která v letech 1890-1892 vedla k prosazení české většiny 
v prostějovském zastupitelstvu. Srv. O. Přikryl, Z těžkých dob Prostějova IV, s. 89, kde řada 
dalších dokladů o hospodářském vzestupu českých podnikatelských vrstev a o jeho promítnutí 
do boje o radnici. 
23 Zákony a nařizení zemská pro Markrabství moravské, roč. 1906, částka I, číslo 1-4, Brno 
1906, s. 1-54. K praktickému dopadu zásad moravského vyrovnání a přetrvávání sporů v ná
rodnostní oblasti srv. Gerald Stourzh, Die Gleichberechtigung der N ationalitiiten in der Verfas
sung und Verwaltung Osterreichs 1848-1918, Wien 1985, s. 213-229, 306--316. 
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Hradišti), nepřispívala ke klidnému řešení národnostních problémů. Faktická 
neměnnost statutů těchto měst znamenala, že na překotný růst a dynamicky se 
vyvíjející změny v sociální a národnostní skladbě obyvatel statutárních měst 
nenavazovaly odpovídající reformy ve správě těchto měst. Výsledkem bylo 
zostřování nacionálního i sociálního napětí.24 Zvláštní statuty byly z české 
strany, zejména v případě měst s německou radnicí, ale s převážně českým 
okolím, jako bylo Brno nebo Olomouc, pociťovány jako anachronismus, na
opak z německé jako nezbytná národní obrana. 

Zásadní význam pro zauzlení poměrů v národnostně smíšených obcích 
měl zmíněný censovní a honorační volební systém, který zvýhodňoval majet
né příslušníky obce. Podmínka určité výše daňové poplatnosti a domovského 
práva způsobovala, že volební oprávnění měl jen zlomek obyvatel (často ne 
více jak 1 O % ). Nerovnost volebního práva- rozdělení voličů do dvou až tří 
voličských sborů podle výše odváděných daní - působila většinou v nepro
spěch početnějších, ale méně daňově poplatných českých příslušníků obce. 
Ti sice často ovládli III. voličský sbor, ale o zbylých dvou třetinách obecního 
zastupitelstva rozhodovaly první dva několikanásobně méně početné sbory 
majetnějších, převážně německých voličů.25 • 

Dopad tohoto volebního mechanismu byl v praxi znásoben dalšími jevy. 
Většinový princip uplatňovaný při hlasování a rozhodování a velké kompe
tence, které měl starosta, způsobovaly, že i při těsném vítězství jednoho 
z národních táborů měla menšina jen malou možnost ovlivňovat vedení obce. 
To vedlo i v případě oprávněných voličů ke značné neúčasti při obecních 
volbách. Důsledkem byla zakonzervovanost personálního složení obecních 
výborů i městských rad26, někdy také dlouhá vláda rodinných klik. Např. 

24 I tam, kde jako v Brně došlo pod tlakem nevoličů roku 1905 k přijetí nového statutu, který 
zaváděl podobně jako při volbách do zemského sněmu IV. volební sbor postavený na principu 
všeobecného a rovného volebního práva, se situace novým statutem v zásadě nezměnila, ba 
národnostní napětí se ještě vystupňovalo . Ze IV. sboru bylo voleno jen 9 z celkového počtu 57 
členů zastupitelstva Brna. Protože ani němečtí a čeští demokraté nepostupovali jednotně a dali 
přednost volební kooperaci s národně orientovanými stranami, do brněnského zastupitelstva se 
nejenže neprosadil žádný český kandidát, ale prohloubilo se národnostnl štěpení i v sociální 
demokracii, jejíž čeští a němečtí kandidáti se vůbec poprvé při volbách postavili proti sobě 
navzájem. Srv. Die neue Briinner Gemeindewahlordnung sanktionisiert, Tagesbote aus Miihren 
und Schlesien 55 (4. 5. 1905) č. 207, s. I; Dějiny města Brna II, Brno 1973, s. 67--68; Hans 
Mommsen , Die Sozialdemokratie und die Nationalitiitenfrage im Habsburgischen Vielvčilker
staats 1., Wien 1963, s. 399--400. 
25 Pavel Marek, K zápasu o správu Prostějova v letech 1890-1892, Zpravodaj Muzea Prostě
jovska 1984/ 1, s. 16-21. 
26 Výměna většiny jejich členů se děla na základě buď jejich úmrtí, přesídlení nebo na vlastní 
žádost. Srv. Uherské Hradiště, s. 339. 
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v Olomouci spřízněné rodiny Primavesi, Brandhuberů, Machanků, Mandel
bliihů, Engelů ovládaly město po celé období 1861-1914.27 

Třecí plocha mezi Čechy a Němci v moravských městech byla často zdrs
ňována také technickou stránkou obecních voleb. Plnění podmínek zápisu 
voličů do voličských listin (výše daní, délka pobytu, čestní občané, tzv. spo
lečníci obce) bylo natolik proměnlivé a obtížně kontrolovatelné, že docháze
lo k mnoha nechtěným, ale i vědomým nepřesnostem. Těchto mezer uměly 
lépe využívat "staré" obecní reprezentace, které byly lépe zasvěceny do da
ňových poměrů v obci, do vypisování voleb, zařazování voličů do jednotli
vých voličských sborů, distribuce legitimačních lístků, jmenování čestných 
občanů ap. Opozice měla naproti tomu k dispozici jen velmi omezené pro
středky: mohla podat vyšší správní instanci protest proti neregulémosti volič
ských seznamů, průběhu voleb nebo obecního hospodaření.28 

Svou úlohu při prosazování národnostních přístupů v obecní samosprávě se
hrál i institut plných mocí při obecních volbách a veřejnost voleb, které skýtaly 
možnosti k ovlivňování voličů a k vyvíjení nátlaku na ně, zvláště ve spojení se 
silnou hospodářskou závislostí části voličů, která byla při volbách snadno zne
užitelná k národně politickým cílům. Např. v Židlochovicích, kde v roce 1890 
žilo asi 1 600 Čechů a 1 000 Němců, měl velkou váhu při udržování německé 
vlády v obci hospodářský tlak místního cukrovaru na voličstvo. 29 Obdobnou roli 
sehrávala v Přívoze Severní dráhaFerdinandovajako největší daňový poplatník 
v obci.30 Naopak česká strana používala při volebním nátlaku na národně neroz
hodné hospodářského bojkotu. Pod heslem "Svůj k svému!" např. zvítězili Češi 
roku 1892 ve volbách v ProstějověY V posledních letech před první světovou 
válkou hrál hospodářský nátlak významnou roli i při částečné změně národnost
ních postojů židovských voličů moravských obcí, kteří se od konce století 
v některých městech začali v obecních volbách přiklánět na českou stranu. 32 

27 Václav Nešpor. Dějiny Olomouce, Brno 1936, s. 266-267; Miihrens Miinner der Gegen
wart I. , Briinn 1885, s. 53. Z hlediska neoficiálních osobních vazeb osvětluje vytváření lokál
ních městských elit a jejich rezistentnost vůči změnám Tomáš Weiser v tomto sborníku. 
28 Např. roku 1890 česká opozice v Prostějově podala při obecních volbách 528 reklamací 
na nepřesnosti ve volebních seznamech. 
29 V. Šlesinger. Zápas půl století, s. 61-69. 
30 A. Bercuch- E. Rohlová, Příspěvek k národnostní problematice města Přívozu, s. 127-132. 
31 Pavel Marek, Prostějov v moravské politice na přelomu 19. a 20. století, in: Národnostní 
problémy v historii měst. Sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti stého výročí 

české správy města Prostějova v Prostějově ve dnech 22. a 23 . září 1992, Prostějov 1993, 
s. 14-19; týž, K zápasu o správu Prostějova v letech 1890-1892, Zpravodaj . Muzeum Prostě

jovska v Prostějově 111984, s. 10-21 ; srv. též J. Spunda, Die verlorenen Inseln, s. 335- 336. 
32 Srv. níže. 
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Proti nesrovnalostem při volbách bylo možno se odvolat k první instanci 
státní správy. Reklamace volebních výsledků však v praxi vedla k neúměrně 
dlouhému pozastavení obecní samosprávy státními úřady (to byl např. případ 
Jev íčka roku 1896 nebo Hranic roku 1903) a vůbec ke zvýšenému zasahování 
úřadů do obecních záležitostí. Obecní zastupitelstva byla někdy vyššími úřa
dy rozpouštěna a obce byly dočasně vedeny komisaři (např. roku 1873 Tře
bíč, roku 1906 Uherské Hradiště). Tyto zásahy státní moci byly v prvních 
letech samosprávy motivovány politicky, v pozdějších desetiletích předevím 
nedostatky v hospodaření měst a obcí. Roku 1872 a 1873 bylo několik zastu
pitelstev rozpuštěno pro jejich odpor k novým školským zákonům a pro je
jich účast na petičním hnutí proti zákonu o přímých volbách do říšské rady. 
O zasahování úřadů do obecních záležitostí svědčily v období státoprávních 
bojů let 1867-1873 výkyvy ve výsledcích obecních a zemských voleb a jejich 
vzájemná souvislost a závislost na změnách vládní politiky (Uherský Brod, 
Třebíč, Prostějov) . 33 

V případě Moravy bylo národnostní napětí v rovině obecní samosprávy 
o to konfliktnější, že výsledky v obecních volbách byly velmi citlivým fakto
rem celozemské politiky. Německá majorita na moravském zemském sněmu 
stále více závisela na výsledcích zemských voleb v městské volební kurii. 
Tyto výsledky zase do značné míry korespondovaly s výsledky voleb do za
stupitelstev moravských měst, neboť voličské listiny pro obecní volby slouži
ly jako podklad také pro přípravu volebních listin v zemských volbách a vo
lební kampaně při obecních a zemských volbách se zúčastňoval přibližně stejný 
okruh agitátorů, voličů i aktivních politiků. Ne náhodou mezi zemskými po
slanci bylo značné procento starostů . Např. ještě roku 1913 seděli za němec
ké politické strany v zemském sněmu starostové nejvýznamnějších morav
ských měst (Brno, Olomouc, Moravská Ostrava, Jihlava, Mikulov, Břeclav, 
Moravská Třebová, Šumperk, Šternberk), zatímco za české strany to byli jen 
starostové Boskovic a Valašských Klobouk a čtyř vesnic. Všichni brněnští 
starostové v letech 1861-1916 a olomoučtí v letech 1896-1918 byli zároveň 
zemskými poslanci za německou liberální, resp. pokrokovou stranu.34 Mo-

33 Srv. Jan Janák, Odpor proti osnově o přímých volbách do říšské rady a počátky moravské 
aktivni politiky, Sbomik Matice moravské 85 (1966), s. 55-79, zejména 70-73; týž, Třebič 
a Prostějov - dvě prvni velká města na Moravě s českou správou, in: Národnostni problémy 
v historii měst. Sbomik přispěvků z konference uspořádané u příležitosti stého výroči české 
správy města Prostějova v Prostějově ve dnech 22. a 23 . záři 1992, Prostějov 1993, s. 20-36. 
34 Srv. Jiří Malíř, Das deutsche und das tschechische Biirgertum in Miihren und seine Land
tagsvertretung, in: Opera historica 2. Edicio Universitatis Bohemiae Meridionalis 1992, České 
Buděj ovice 1992, s. 97- 108, zde s. I O I. 
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censké poměry v moravských městech a výsledky obecních voleb tak často 
rozhodovaly o rozložení sil také na moravském zemském sněmu. Postupný 
přechod dalších a dalších radnic moravských měst do českých rukou byl pro
to také jedním z důvodů ochoty moravských Němců k národnostnímu vyrov
nání s Čechy v roce 1905.35 

Boj o radnice moravských měst se stával důležitým politickým faktorem také 
tím, že priorita nacionálních zájmů podvazovala politickostranické poměry 
v jednotlivých obcích a stávala se brzdou politické diferenciace na lokální úrov
ni. V řadě moravských měst přetrvávaly ještě na počátku 20. století prakticky 
dvě strany- česká a německá. V Prostějově, největším městě na Moravě s českou 
radnicí, i po vítězství české kandidátky v roce 1892 držel až do roku 1914 
moc ve svých rukou nadstranický tzv. volební výbor Národní strany, který byl 
vlastně původně volební koalicí prostějovských staročechů a mladočechů 
z roku 1892, namířenou zprvu proti Němcům a teprve po zajištění pevné čes
ké většiny také proti novým českým politickým stranám. 36 K vytvoření po
dobných národních bloků došlo i v jiných městech, např. v Uherském Hradišti 
při obecních volbách roku 1889, 1890, 1896, 1900.37 Národnostní faktor 
v obecní samosprávě postupně zesílil natolik, že i sociální demokracie vstu
povala do obecní politiky národně rozštěpena, jak tomu bylo např. při obec
ních volbách roku 1905, 1908 a 1911 v Brně nebo roku 1890 v Prostějově.38 

Dalším problémem nacionálního zápasu v moravských městech se stala 
úloha židovského obyvatelstva v procesu národní separace. Na Moravě exis
tovalo po roce 1849 celkem 51 židovských politických obcí, jejichž počet se 
později snížil jejich sloučením s křesťanskými obcemi na 27.39 Navíc řada 
dalších měst a obcí měla židovské menšiny, které díky svému hospodářskému 
a daňovému potenciálu představovaly vlivný faktor při obecních volbách 
a často tvořily jazýček na vahách mezi Čechy a Němci. 40 I když si Židé volili 

3S Srv. Der miihrische Landtag 1906-1912, Hohenstadt 1913, s. 5-9. 
36 Pavel Marek, Prostějov na přelomu 19. a 20. století, Zpravodaj . Muzeum Prostějova 
v Prostějově, 2/1985, s. 16-24. 
37 Uherské Hradiště, s. 346-350. 
38 Srv. výše pozn. č . 24. 
39 Srv. tab. č . 2. Blíže k židovským obcím viz Emil Goldmann, Die politischen Judengemein
den in Miihren, Zeitschrift fůr Volkswirtchaft, Sozialpolitik und Verwaltung 7 ( 1898), 
s. 557-595; Antonín Sevčík, Židovské obce na Moravě, Brněnský archívní věstník 1958, č . 2, 
s. 22-23. 
40 V Olomouci se počet židů v letech 1853-1869 zvýšil z 12 na 776, z nichž většina byla 
podnikateli a úředníky, tedy s volebním právem. Srv. J. Horejsek, K problémům migrace 
obyvatelstva na střední Moravě, in: Národnostní problémy v historii měst, Prostějov 1993, 
s. 113-116. 
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v každé židovské politické obci vlastní obecní zastupitelstvo, měli často vo
lební právo i v přilehlé křesťanské obci, protože tam také podnikali a platili 
daně. Židovské obce totiž kromě Boskovic a Holešova tvořily vždy jednu 
katastrální obec s přilehlou obcí křesťanskou . 41 

Ve většině židovských obcí byla obecní samospráva bez ohledu na složení 
obyvatelstva jazykově německá. Např. v Rousínově tomu tak bylo až do 1914, 
i když se zde v roce 1900 k české řeči hlásilo 413 a k německé jen 119 obyva
tel.42 V křesťanských obcích volili Židé dlouho ve prospěch Němců. Jejich 
volební postup např. umožnil v letech 1870--1890 vládu německé menšiny 
v jinak převážně českém Uherském Brodě.43 Později však je možné sledovat 
příklon židovských voličů k českým kandidátkám, to je případ Uherského 
Hradiště roku 1886, Uherského Brodu roku 1890, nebo Prostějva roku 1892.44 

Celkově se do roku 191 O počet židovských politických obcí, v nichž se větši
na jejich obyvatel hlásila k češtině jako obcovací řeči, zvýšil na více jak polo
vinu (14 ze .27).45 

Bylo to ovšem často způsobeno také tím, že i židovské obce přestávaly být 
složením svého obyvatelstva výlučně obcemi židovskými. Závěrem se dá říci, 
že boj o radnice se v národnostně smíšených obcích stále více stával součástí 
globální národnostní politiky v zemi i celé monarchii. V řadě moravských 
měst docházelo zejména v letech 1880--1905 k významným zvratům v národ
nostním složení vedení obecní-samosprávy a k výrazné nacionalizaci komu
nální politiky. Díky populačnímu a hospodářskému posilování českého živlu 
se přes veškerá volební omezení zvyšoval počet měst a obcí s českou radni
cí.46 Nechyběly však ani případy opačné (Místek, Moravský Krumlov, Pří
voz) . V posledních letech před válkou se však národnostní poměry v obecní 
samosprávě ustálily. Najedné straně už ve většině obcí vládla správa většino
vé národnosti. Na druhé straně tento proces znamenal, že i tam, kde existova
la velmi silná národnostní menšina, obecní rada většinové národnosti mini
malizovala podíl menšiny na řízení obce. Platilo to jak o městech s německou 
radnicí a českou menšinou (Brno, Olomouc, Jihlava, Moravská Ostrava), tak 
o městech s radnicí českou a německou menšinou (Hranice, Lipník). Základ
ní trend tak směřoval k jednonárodní správě, ovšem za cenu lpění na skupino-

41 Srv. Jaroslav Klenovský, Židovská čtvrť v Boskovicích, Brno 1991 , s. 5. 
42 František Čada - Jan Janák - Stanislav Hladký, Rousínov, Brno 1982, s. 136. 
43 Uherský Brod, minulost i současnost slováckého města, Brno 1972, s. 198-201. 
44 Tamtéž, Uherské Hradiště , s. 339. 
45 Šlo o židovské obce Třebíč, Boskovice, Lipník, Holešov, Rousínov, Ivančice, Strážnice, 
Bzenec, Slavkov, Dolní Kounice, Hranice, Lomnice, Přerov a Veselí . Srv. příl. č . 2. 
46 Třebíč , Uherské Hradiště, Kroměříž, Hranice, Vykov, Holešov. 
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vém a tudíž nedemokratickém volebním systému a za cenu zvýšené národ
nostní averze mezi národně většinovou a menšinovou částí obyvatel obcí. 

Zároveň je třeba vidět, že komunální politika většiny měst přes celkovou 
gradaci nacionálního faktoru v obecní samosprávě a bez ohledu na její národ
nostní složení právě v desetiletích před první světovou válkou vcelku úspěšně 
zvládala budování moderní městské infrastruktury (vodovody, kanalizace, 
elektrifikace, plynofikace, městská zeleň atd.), a to i za situace, kdy z toho 
plynoucí zvýšené nároky na obecní pokladnu přiváděly finanční hospodaření 
obcí do obrovských potíží, které pak sekundárně nahrávaly nacionálně moti
vované opozici.47 

47 Otázce komunálního hospodaření měst a obcí byla dosud v literatuře věnována nedostatečná 
pozornost. Stejně tak více zájmu by si zasloužilo objasnění dalších otázek- regionální rozdíly 
ve váze nacionálního faktoru v komunální politice, souvislost permanentní finanční krize 
v hospodaření obcí s intenzitou nacionálních třenic, míra vlivu státních úřadů v okresních měs
tech na komunální politiku, vnitřní stranická a zájmová diferenciace národních táborů v jednot
livých městech a analýzy obecních voleb ad. - Jejichž zodpovězení by mohlo upřesnit a dife
rencovaněji vyhodnotit dopad nacionalizace samosprávy na proces demokratizace komunální 
politiky. 
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PŘÍLOHA I 

Obce s více jak 5 000 obyvateli (podle stavu roku 1910) a tendence 
v národnostním složení jejich samosprávy do roku 1914* 

Obec (pořadí dle 1880 celk. počet s českou sněm. přechod k české 
počtu obyvatel) 1910 obyvatelt obc. řečí obc. řečí nebo k německé 
.. . .. ..... • • • • o o •••• . ~qsprá,v~ 

l.Bmo 1880 82 660 32142 48 591 D 
1. (Briinn) 1910 125 737 41 943 81 617 

2. Jihlava 1880 22 378 3 450 18 745 D 
4. (Iglau) 1910 25 914 5 212 20 523 

3. Olomouc 1880 20 176 6 123 12 879 D 
6. (Olmiitz) 1910 22 245 8 030 13 253 

4 . Prostějov 1880 18 417* 13 659* 4 516* D::::}T 1867,1892 
3. (ProBnitz) 1910 30 077 . 27 876 1 806 •· T::::}D 1870 

5 . . Štemberk 1880 14 243 58 14 108 D 
ll. (Stemberg) 1910 14 601 160 14 357 

6. Mor. Ostrava 1880 13 448 8 229 3 682 D 
2. (Miihr. Ostrau) 191 O 36 754 13 349 17 299 

7. Znojmo 1880 12 254 1 389 10 636 D 
8. (Znaim) 1910 18 825 2 366 16 090 

8. Kroměříž 1880 ll 816 8 899 2 836 D::::}T 1887 
10. (Kremsier) 1910 16 528 15 599 808 

* Počty obyvatel obcí jsou uvedeny včetně armády. Údaje o národnostním složení samosprávy 
jednotlivých obcí, zejména pro starší období, nelze vždy dobře zjistit ani je absolutizovat. 
Jde jen o naznačení tendence. 

t Bez židovské politické obce. 
* Včetně židovské politické obce. 
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Obec (pořadí dle 1880 celk. počet s českou sněm. přechod k české 
počtu obyvatel) 1910 obyvatelt obc. řečí obc. řečí nebo k německé 
••• •• o . ~Qsp~v~ 

9. Přerov 1880 10 985 9 004 1 523 T 
7. (Prerau) 1910 20300 18 600 1 517 

10. Nový Jičín 1880 10 274 1 106 9 017 D 
13. (NetJtitschein) 1910 13 859 2 047 ll 575 

ll . Šumperk 1880 8 562 31 8 416 D 
14. (M. Schonberg) 191 O 13 329 353 12 765 

12. Třebíč 1880 8 081 6 273 1 773 D~T 1867,1882 
17. (Trebitsch) 1910 ll 651 ll 244 381 T~D 1873 

13. Hranice 1880 7 384 5 048 2 034 T~D 1885 
22. (M.VVeisskirchen)l910 8 728 6 956 .1 417 D~T 1903 

14. Hodonín 1880 6 512 3 988 1 715 D 
16. (Goding) 1910 12 197 5 952 5 223 

15. Svitavy 1880 6 351 262 6 067 D 
21. (Zwittau) 1910 9 649 123 9 471 

16. Frenštát 1880 6 107 6 060 39 T 
31. (Frankstadt) 1910 6 178 6 082 43 

17. Mor. Třebová 1880 6 056 301 5 681 D 
25. (Mahr. Triibau) 1910 7 592 78 7 438 

18. Mikulov 1880 5 648 137 5 474 D 
32. (Nikolsburg) 1910 6 170 120 6 014 

19. Velké Meziříčí 1880 5 623 4 848 757 T 
37. (GroBmeseritsch) 1910 5 314 5 168 135 

20. Břeclav 1880 5 257 1 898 3 067 D 
24. (Lundenburg) 1910 8 517 3 639 4 696 
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Obec (pořadí dle 1880 celk. počet s českou sněm. přechod k české 
počtu obyvatel) 1910 obyvatelŤ obc. řečí obc. řečí nebo k německé 
.. ... . . ~Qsp~v~ 

21. Lipník 1880 5 256 3 861 1 312 D 
33. (Leipnik) 1910 6 Oll 4042 1 891 

22. Vyškov 1880 5 221 3 042 2 150 D~T 1903 
30. (Wischau) 1910 6228 5 878 337 

23. Telč 1880 5 116 4 813 291 T 
? (Teltsch) 1910 4481 4420 37 

24.Rýmařov 1880 5 105 5 073 D 
41. (Romerstadt) 1910 5 018 4993 

25. Uničov 1880 5 001 229 4 667 D 
42. (M. Neustadt) 191 O 5 003 112 4 863 

? Příbor 1880 4 710 4 311 342 D~T 1890? 
36. (Freiberg) 1910 5 405 5 123 226 

? Vsetín 1880 4 585 4278 187 T 
26. (Wsetin) 1910 7 584 7 281 102 

? Kojetín 1880 4460 4 346 68 T 
29. (Kojetein) 1910 6 337 6 215 72 

? Kr. Pole 1880 4427 4009 364 T 
15. (Konigsfeld) 1910 13 078 12 155 788 

? Třešť 1880 4374 3 975 378 T 
40. (Triesch) 1910 5 113 4 961 126 

? Místek 1880 4323 3 336 932 T~D 187? 
23. (Místek) 1910 8 709 5411 3 122 

? Boskovice 1880 4 311* 3 879* 422* T 
35. (Boskowitz) 1910 5 668 5 488 162 
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Obec (pořadí dle 1880 celk. počet s českou sněm přechod k české 
počtu obyvatel) 1910 obyvatelŤ obc. řečí obc. řečí nebo k německé 

o •• •••• . ~QSP.~V~ 

? Holešov 1880 4274 3 829 425 D=>T 1878 
34. (Holleschau) 1910 5 954 5 774 126 

? Líšeň 1880 3 938 3 861 51 T 
38. (Losch) 1910 5 280 5 250 8 

? Přívoz n.O. 1880 3 698 2 231 1 027 T=>D 1895 
9. (Oderfuhr) 1910 16462 5 146 8 156 

? Uh. Hradiště 1880 3 659 1 712 1 898 D=>T 1886 
3 8. (Ung. Hradisch) 191 O 5 174 4 717 369 

? Husovice 1880 3 541 3 120 397 T 
19. (Husowitz) 1910 ll 012 9 988 962 

? Nová Ulice u Ol. 1880 2 673 441 1 617 D 
27. (Neugasse) 1910 6 455 2 092 4 122 

? Nový Hrozenkov 1880 2 668 ? ? T 
39.(Neuhrosenkau) 1910 5 261 5.208 ll 

? Vítkovice 1880 2 591 1 396 992 D 
6. (Witkowitz) 1910 23 151 4 557 15 990 

? Židenice 1880 2 178 2 019 158 T 
12. (Schimitz) 1910 14 199 13 538 586 

? Hodolany-Rolsberk 1880 2 070 1 815 252 T 
28. 1910 6 418 5 610 712 

? Zábřehn. O. 1880 1 439 1409 6 T 
20. (Zabřecha.O.) 1910 9 809 7 602 1 111 

? Mariánské Hory 1880 475 465 6 T 
18. (Marienberg) 1910 ll 040 8011 547 
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PŘÍLOHA U 

Změny v obcovací řeči obyvatel židovských politických obcí 
1880-1910 

Židovská přítomné obc. řeč obc. řeč 
politická obec obyvatelstvo česká německá 

(seřazeno dle počtu obyv.) 1880=}1910 1880=}1910 1880=}1910 
• •• • o • • • • •• • . . . .. .. 

1. Mikulov (Nikolsburg) 1 994 1 873 7 69 1 963 1 773 

2. Prostějov (Prossnitz) 1 666 1 385 ? 825 ? 541 

3. Třebíč (Trebitsch) 1264 1 378 61 1 088 1 169 282 

4. Boskovice (Boskowitz) 1 157 950 138 471 995 471 

5. Lipník (Leipnik) 938 917 272 556 659 350 

6. Holešov (Holleschau) 917 853 306 537 589 291 

7. Pohořelice (Pohorlitz) 719 505 45 49 660 445 

8. Rousínov (NeurauBnitz) 676 647 233 498 442 148 

9. Uher. Brod (Ung. Brod) 646 575 72 77 560 434 

10. Šáfov (Schaffa) 548 350 10 7 526 336 

ll. Ivančice (Eibenschitz) 531 596 132 413 386 171 

12. Strážnice (Strassnitz) 518 464 154 309 318 132 

13. Bzenec (Bisenz) 494 373 61 213 320 155 

14. Miroslav (Misslitz) 479 333 23 41 451 287 

15. Slavkov (Austerlitz) 477 649 228 544 244 99 
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Židovská přítomné obc. řeč obc. řeč 
politická obec obyvatelstvo česká německá 

(seřazeno dle počtu obyv.) 1880~1910 1880~1910 1880~1910 . . . . . ... . . . . 

16. Břeclav (Lundenburg) 424 322 24 60 375 258 

17. Podivín (Kostel) 392 407 31 177 351 222 

18. D. Kounice (Kanitz) 381 337 149 220 132 116 

19. Kyjov (Gaya) 380 301 36 126 344 165 

20. Hranice (M.Weisskirchen) 301 296 49 183 242 107 

21. Lomnice (Lomnitz) 270 296 71 233 199 57 

22. Jevíčko (Gewitsch) 217 188 27 78 190 109 

23. Písečná (Piesling) 215 208 7 8 218 200 

24. Uh. Ostroh (Un. Ostra) 212 146 41 67 152 71 

25. Přerov (Prerau) 205 369 17 305 181 60 

26. Lednice (Eisgrub) 136 99 30 10 102 82 

27. Veselí n. M. (Wessely) 20 23 4 17 16 6 

Prameny k oběma přílohám: 

Spezia1-0rts-Repertoirum von Miihren. Hrsg. von der K. K. Statistischen Centra1-Commis
sion, Wien 1885 (Spezia1-0rts-Repertoirum der im iisterreichischen Reichsrathe vertreten Kii
nigreiche und Liinder. Hrsg. von der K. K. Statistischen Centra1-Commission X. Miihren, Wien 
1885); Spezia1-0rts-Repertoirum von Miihren. Bearbeitet auf Grund der ergebnisse der 
Volksziihlung vom 31. Dezember 1910. Hrsg. von der K. K. Statistischen Zentralkommission, 
Wien 1918, 238 s. (Speziai-Orts-Repertoirum der iisterreichischen Liinder. Bearbeitet aufGrund 
der ergebnisse der Vo1ksziih1ung vom 31. Dezember 1910. Hrsg. von der K. K. Statistischen 
Centrai-Commission X. Miihren, Wien 1918); Emil Goldmann, Die politischen Judengemeinden 
in Miihren, Zeitschrift fiir Vo1kswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung 7 (1898), s. 557- 595. 
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DIENATIONALISIERUNG DERGEMEINDESELBSTVERWALTUNG 
UND DIE LIMITE DER DEMOKRATISIERUNG 

DER KOMMUNALEN POLITIK VOR 1914. BEISPIEL MÁHREN 

Der Autor formuliert in seinem Aufsatz die These, daB der bestimmende 
Faktor der Entwicklung der deutschen Politik vor 1914 die Gestalt und Art 
und Weise des Funktionierens der Gemeindeselbstverwaltung war. Die Re
formen der Selbstverwaltung, die den modemen Forderungen der Zeit entge
genkamen, waren ein halbes Jahrhundert vor 1914 minimal. Gleichzeitig wird 
hier die These ausgesprochen, daB die Nationalisierung des alltiiglichen Le
bens die Demokratisierung des Wahlsystems bremste und die Problemlosung 
mittels der Kommunalpolitik behinderte. Diese Thesen fundiert der Verfasser 
an dem Beispiel des "Kampfes um die Rathiiuser" der miihrischen Stiidte. 
Anfangs war dieser Konflikt in erster Linie durch nationale Motive bedingt, 
welche die spiiteren Interpretationen schildem. Bei dem nicht entwickelten 
miihrischen NationalbewuBtsein waren die lokalen und wirtschaftlichen Inte
ressen wichtiger, als nationale und politische Gesichtspunkte. Dies belegt der 
Autor mit Beispielen von Alois Pražák und Benjamin Demls. Die Zeit der 
intensiven Nationalisierung der Gemeindeverwaltung kann nicht eindeutig 
bestimmt werden, da die lokalen Verhiiltnisse sich stark voneinander unter
schieden. Eine sichtbare Verschiebung kann erst nach der Einfuhrung der all
gemeinen Wahlkurie im J ahre 1897 beobachtet werden. Es gab mehrere Ursa
chen der spiiteren Nationalisierung der Gemeindeselbstverwaltung. Sie 
beruhten in der Konservierung der Gemeindeordnung, in der die demogra
phischen und sozialokonomischen Ánderungen keinen Ausdruck fanden und 
dementsprechend ein Gleichgewicht zwischen den nationalen Gruppierungen 
nicht gegeben war. Die Verschiirfung der Nationalkonflikte in den Gemeinde
selbstverwaltungen ermoglichte auch Miingel in der Gesetzgebung, die wenig 
flexibel auf die sich iindemden Verhiiltnisse reagierte. Die Ungleichheit des 
Wahlrechts wirkte sich zu Ungunsten der zahlreicheren, doch okonomisch 
schwiicheren Tschechen aus. lm ersten und zweiten Wahlkorps bildeten die 
deutschen und jiidischen Untemehmer den Kem der Wiihler, die Tschechen 
dann erst im dritten Korps. Diese Verteilung rief weitere Reibfliichen hervor, 
deren Folgen Wahlmanipulation, fehlende Teilnahrnen an Wahlen, Bildung 
von Familienclans in der Gemeindeverwaltung, Wirtschaftsdruck auf die 
Wiihler, usw. waren. 
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Die Wahlergebnisse in den Landeswahlen korrespondierten oft mit den 
Ergebnissen der Gemeindewahlen. Schrittweise wurde die Prioritiit der natio
nalen lnteressen zur Bremse der politischen Differenzierung. In einem Teil 
der Gemeinden iiberdauerten am Anfang des 20. Jahrhunderts praktisch zwei 
Parteien- die tschechische und die deutsche. Eine wichtige Rolle bei di esem 
Kampf spielte die jiidische Minderheit, die sich jedoch im langfristigen Pro
zeB von der deutschen Gruppierung zur tschechischen neigte. lnsgesamt bewiil
tigten die meisten Stiidte trotz der Gradation des nationalen Faktors in der 
Kommunalpolitik im Prinzip erfolgreich den Aufbau der modemen Stadt
infrastruktur. 
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PETER URBANITSCH 

DASFORSCHUNGSPROJEKT 
"STADTBŮRGERTUM IN CISLEITHANIEN 1861-1918" 

NEUE QUELLEN UND ZUGANGE ZUR ERFORSCHUNG 
DER KOMMUNALPOLITIK. * 

In der internationalen Biirgertumsdiskussion ist schon verschiedentlich 
darauf hingewiesen worden, daB es die Stadte sind, die den angestammten 
Lebensort des Biirgertums bilden und daB "in der kleinraurnigen Lebenswelt" 
am ehesten "erkennbar wird, was fiir den einzelnen , biirgerliche Gesellschaft' 
konkret bedeutet hat und wie ,Fortschritť, ihre zentrale Utopie und zugleich 
Grundeďahrung des vergangenen Jahrhunderts, von den Menschen erlebt und 
verarbeitet wurde". (D. Langewiesche). Dennoch ist die Zahl jener Studien, 
die sich fiir den Raurn der habsburgischen Monarchie mit der Gesellschaft 
einzelner Stadte im 19. Jahrhundert und der Rolle des stadtischen Biirgerturns 
im ModernisierungsprozeB jener Jahre beschaftigen, vergleichsweise gering. 
Die groBen stadtischen Zentren (wie Wien, Prag, Budapest oder auch einzel
ne Landeshauptstadte) fanden in der letzten Zeit zwar unter verschiedenen 
Blickwinkeln Beachtung, eine Untersuchung mittelgroBer oder kleinerer Stadt
gemeinden fehlte jedoch bislang fast zur Ganze. Dabei legt die spezifische 
Form der Stadtlandschaft Cisleithaniens die Beschaftigung mit Klein- und 
Mittelstadten nahe: lm ersten Dezennium des 20. Jahrhunderts gab es nur 7 
Stadte mit iiber 100 000 Einwohnern, welche von der zeitgenossischen Wissen
schaft als "GroBstadte" eingestuft wurden. 

Den zahlenmaBig ganz eindeutig dominierenden Klein- und Mittelsllidten 
der "Provinz" kam hinsichtlich des Modernisierungsprozesses eine ambiva
lente Rolle zu: gegeniiber den Metropolen blieben sie imitatorische Epigonen 

* Das vorliegende Manuskript basiert auf einer Reihe von intemen Berichten der Projektleiter 
und Mitarbeiter sowie auf den Ergebnissen mehrerer Diskussionsrunden zwischen allen Be
teiligten. Ihnen allen sei dafiir herzlich gedankt. Es ist geplant, die Ergebnisse des Projektes in 
mehreren Publikationen vorzulegen. 

95 



Documenta Pragensia XIV (1997) 

uml/oder idyllische Refugien, gegeniiber dem Umland hingegen fungierten 
sie als beispielgebende Zentren. lm Widerstand gegen Abddingung in die 
Peripherisierung, im Streben nach Bedeutungsgewinn, im BewuBtsein der 
Ohnrnacht gegeniiber makrookonomischen und makropolitischen Wandlungen 
und den parallelen Versuchen zu deren Beeinflussung, in der Auseinander
setzung zwischen Beharrungstendenzen und Veriinderungswiinschen erwuchs 
ein Spannungsfeld, innerhalb dessen die "biirgerliche" Fiihrungsschicht der 
Stiidte die Doppelrolle von Akteuren und Getriebenen iibemahm - so die 
These, die es zu verifizieren oder zu falsifizieren gilt. 

Aus diesem Grund ist von Univ. Prof. Dr. Hannes Stekl (Institut fiir Wirt
schafts- und Sozialgeschichte, Universitiit Wien) und Dr. Peter Urbanitsch 
(Kommission fiir die Geschichte der Habsburgermonarchie, bsterreichische 
Akademie der Wissenschaften) ein Forschungsprojekt "Stadtbiirgertum in 
Cisleithanien 1861-1918" initiiert worden. Es verfolgt die Absicht, innerhalb 
eines genuin biirgerlichen Lebensbereichs den Problemen der sozialen Ein
heit oder Vielfalt des Biirgerturns, der Kontinuitiiten und des Wandel seiner 
inneren Struktur, seiner politischen Einstellungen wie seiner kulturellen Hand
lungsmuster nachzugehen. Diese Problemkreise sollen an Rand einiger Stiidte 
Cisleithaniens empirisch vergleichend untersucht werden. Der Auswahl der 
dabei beriicksichtigten Stiidte liegen einerseits unterschiedliche Stadttypen 
zugrunde, andererseits gaben in manchen Fiillen Erwiigungen einer giinstigen 
oder ungiinstigen Quellenlage den endgiiltigen Ausschlag fiir die Aufnahme 
einer bestimmten Stadt in das Untersuchungssample. 

Letztlich wurden ll Stiidte aus dem Kembereich der westlichen Reichs
hiilfte der Monarchie in die Untersuchung einbezogen: Baden bei Wien (Nie
derosterreich), Wiener Neustadt (Niederosterreich), Wels (Oberosterreich), 
Wolfsberg (Kiimten), Brixen (Tirol), Bregenz (Vorarlberg), Aussig (Bohmen), 
Beroun (Bohmen), Miihrisch SchOnberg (Miihren), Olmiitz (Miihren), Unga
risch Hradisch (Miihren). Die Analyse unterschiedlicher, wenn auch fiir jede 
Stadt moglichst gleichartiger Quellen nach einem einheitlichen Frageraster 
bietet die Voraussetzung fiir eine komparative Betrachtungsweise, wo durch 
die Herausarbeitung gemeinsamer Entwicklungsstriinge bzw. der Aufweis 
signifikanter Unterschiede moglich werden sollte. Zusiitzlich zu diesen ll 
Stiidten werden zur Abrundung verschiedener Aspekte Beispiele auch aus 
anderen Stiidten herangezogen, so etwa aus Leoben (Steyermark) oder Hal
lein (Salzburg). 

Das Konzept dieser Untersuchungen geht davon aus, bei der Ermittlung 
des "biirgerlichen" Anteils der Stadtbevolkerung eine apriorische F estlegung 
auf einen starr definierten Biirgerbegriff zu vermeiden. Die Umschreibung 
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der als biirgerlich einzustufenden Bevolkerungsgruppen soll vielmehr von 
gewissen Parametem von Biirgerlichkeit her erfolgen: Den politischen Parti
zipationsrechten im weiteren, den politischen Aktivitiiten innerhalb der Ge
meindeverwaltung im engeren Sinn; einer gewissen Vermogenshohe (welche 
nach zeitgenossischen Einkommenserhebungen bzw. Haushaltsbudgets jeweils 
dem "gehobenen Standard" entsprach); der Beschiiftigung von hiiuslichen 
Dienstboten, welche eine Entlastung von zahlreichen manuellen und wenig 
prestigetriichtigen Arbeitsverrichtungen gewiihrleisteten; einem (repriisenta
tiven) Auftreten in der biirgerlichen Č>ffentlichkeit von Vereinen unterschied
lichster Art. Ein derartiges methodisches Vorgehen vermeidet die vorschnelle 
Ausgrenzung bestimmter Sozial- bzw. Berufsgruppen, ermoglicht eine priizi
sere Abkliirung der Position von Beamten wie hoheren Militiirs und erlaubt 
gerade in Mittel- und Kleinstiidten die flieBenden Grenzen zum agrarischen 
Umland klarer zu fassen. Die genaue Kenntnis der lokalen Verhiiltnisse, die 
durch die in der Geschichte "ihrer" Stadt bestens ausgewiesenen Mitarbeiter 
eingebracht wird, ermoglicht es femer, den Grad der "Modemisierung von 
innen" bzw. der "Modemisierung von auBen", die tatsiichlichen Leistungen 
der autonomen Stadtverwaltungen und damit daš Verhiiltnis von "Peripherie" 
und "Zentrum" nuanciert darzustellen. 

Wie aus der obigen Darstellung ersichtlich ist, kommt in diesem For
schungsprojekt innerhalb eines thematisch breitgefacherten Ansatzes dem 
Fragenkomplex "Biirgertum und Stadtpolitik"- und damit Fragen der Stadt
geschichte und -entwicklung - eine zentrale Rolle zu. Deshalb soll dieser 
Aspekt des F orschungsprojekts im folgenden etwas niiher vorgestellt werden. 

Unser spezifisches, primiir der Biirgertumsforschung verpflichtetes For
schungsinteresse beeinfluBt selbstverstiindlich auch die Auswahl der heranzu
ziehenden Quellenbestiinde. Wir gingen von der Ůberlegung aus, daB das alt
osterreichische Gemeindewahlrecht, wie es 1849 konzipiert und nach 1861 in 
die Tat umgesetzt wurde, injeder Gemeinde (nur in den Stiidten mit eigenem 
Statut gab es abweichende Regelungen) jedermann (und auchjeder Frau) das 
Wahlrecht gewiihrte, der Steuer zahlte, also uber ein bestimmtes MaB an Be
sitz bzw. an einem aus selbstiindiger Tiitigkeit erworbenen Einkommen ver
fůgte. Unselbstiindige (Lohnarbeiter, Gesellen, Dienstboten etc.) hatten kein 
Wahlrecht. Es ist von Zeitgenossen des ofteren hervorgehoben worden, daB 
dieses Recht eigentlich nicht an die Person gebunden war: "Genau besehen 
sind es nicht so sehr die als Gemeindemitglieder bezeichneten Steuertriiger, 
als vielmehr die Grundstiicke, Hiiuser und Gewerbe selbst, welche durch die 
Hand der Besitzer wiihlen", meinte ein angesehener Staatsrechtslehrer 1917. 
Deshalb konnte das Gemeindewahlrecht auch Frauen zukommen, sofeme sie 
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uber ein selbstandiges Verrnogen verfiigten. Dariiber hinaus waren bestimmte 
Personengruppen ohne Rucksicht auf ihr Verrnogen bzw. Einkommen wahl
berechtigt: einerseits die Ehrenbiirger, andererseits Pfarrer, Arzte, Rechts
anwalte und Advokaten, hohere Beamte, bestimmte Kategorien von Lehrern 
etc., also die ,,Honoratioren", die ihre soziale Position und ihren Beruf einer 
hoheren Bildung verdankten. Der Kreis der in der Gemeinde Wahl
berechtigten spiegelt also- zumindest anfanglich- ganz deutlich ein zentra
les biirgerlich-liberales "Dogma" wider: die Praponderanz von "Besitz" und 
,,Bildung". 

Schon ein kursorischer ůberblick zeigt, daB am Beginn der konstitutionel
len Ara rund 12 bis 17% der Stadtbewohner wahlberechtigt waren (in kleine
ren Stadten sogar noch mehr), daB also uber die Halfte der stadtischen Haus
halte als "biirgerlich" eingestuft werden konnen und zumindest de jure in den 
politischen MitbestimmungsprozeB eingebunden waren. In den Jahren vor 
dem ersten Weltkrieg war es- vor allem in den sich dynamischer entwickeln
den Stadten- zu Verschiebungen dieser Relationen gekommen. Hatten etwa 
in der nur langsam wachsenden Bischofsstadt Brixen auch 1912 noch rund 
16% das Wahlrecht, waren es in der aufstrebenden VeiWaltungs- und Indu
striestadt Wels viel weniger. Trotz nur geringfiigiger forrnaler Ánderungen 
des Wahlrechts fiihrten der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung (und di
verse Steuerreforrnen) dazu, daB der vordem fast rein "biirgerliche" Charak
ter der Wahlberechtigten verlorenging. Nunmehr waren auch Personen steuer
pflichtig (und damit wahlberechtigt), die aufgrund der anderen oben eiWiihnten 
Parameter von Biirgerlichkeit nicht "dazugehorten". Aus diesem Grund ha
ben wir bei den weiteren Untersuchungen unseres Gesamtprojekts (nicht aber 
fiir den hier interessierenden Teilbereich "Stadtburgerturn und Politik") fiir 
die Zeit nach 1900 in den groBeren Stadten aus dem 3. Wahlkorper nur jene 
beriicksichtigt, deren Steuerleistung uber 7 K 20 H. lag ( das mit diesem Satz 
belegte Verrnogen entsprach einem Einkommen von 1 200 K, ab dem die neu 
eingefiihrte Personaleinkommensteuer zu entrichten war, wovon wiederum 
nur etwas mehr als 7 %der cisleithanischen Bevolkerung betroffen waren). 

Aus dem oben Gesagten geht hervor, welch groBe Bedeutung die Wahler
listen fiir die Abgrenzung des "burgerlichen" Elements haben. Sie geben in 
der Regel Auskunft uber Name, Geschlecht, Anschrift, Beruf, die Hohe der 
Steuerleistung (manchmal sogar aufgeschlusselt in die einzelnen Sparten des 
Steueraufk:ommens) und die Einteilung in Wahlkorper. Durch die in den Lis
ten enthaltenen Inforrnationen konnen diese dem Forscher gewisserrnaBen als 
"Entree" in die biirgerliche Welt dienen; sie fungieren aber auch als Grundge
riist fiir eine "personenbezogene Datenbank", die durch zusatzliche Daten 
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aus den unterschiedlichsten Quellentypen erganzt wird. Dazu zahlen in erster 
Linie die Erhebungsbogen der Volkszahlungslisten, die innerhalb der Haus
halte die Erfassung der einzelnen Personen nach Narne, Alter, Stand, Stellung 
irn Haushalt, Konfession, Geburts- bzw. Heirnatort, Beruf, Berufsstellung er
rnoglichen. Natiirlich werden nur die Daten jener Personen erhoben, die in 
den Wahlerlisten enthalten sind. Die Erfassung nach Haushalten laBt dariiber 
hinaus die Verwendung von personlichen Dienstboten- ein weiterer der schon 
erwahnten Pararneter von Biirgerlichkeit- greitbar werden. 

Abgesehen vonjenen Materialien, die Aussagen iiber das soziale und wirt
schaftliche Pro fil der Biirger gestatten (Heiratsrnatriken, Verlassenschaftsakten, 
Vermogensaufstellungen, Testamente, Lebenserinnerungen etc.) werden auch 
Quellengattungen herangezogen, die die Einbindung in die biirgerliche 
Óffentlichkeit dokurnentieren. Vereinsakten und -publikationen sind hier zu 
nennen oder auch AdreBbiicher, die- wie z.B. im Falle von Aussig- auBerst 
wertvolle Informationen zu Autbau und innerer Strukturierung der biirgerli
chen Gesellschaft enthalten. Fiir eine ernpirische Aufarbeitung der Leistun
gen der Stadtverwaltung bzw. der in ihrern Rahrnen tatigen Biirger dienen 
einerseits gedruckte Quellen (Rechenschaftsberichte politischer Korperschaf
ten, Zeitungen, Stadtchroniken). Um viele der uns interessierenden Fragen 
exakt beantworten zu konnen, ist freilich der Riickgriff auf archivalische 
Bestande in den Gerneindeakten unerlaBlich. 

In diesen Gerneindeakten befinden sich - allerdings leider nicht irnrner
auch die sogenannten Wahlakten, die, wenn sie einigermaBen vollstandig vor
handen sind, alle auf den Wahlvorgang beziiglichen Materialien enthalten. 
Diese reichen von der Ausschreibung der Wahl iiber die Anlegung der Wahler
listen sarnt den dazugehorigen Unterlagen, der Einteilung in Wahlerkurien, 
den bei den BezirksbehOrden (bzw. irn Fall der Stadte rnit eigenern Statut bei 
der politischen LandesbehOrde) eingebrachten Reklarnationen und den ge
sarnten Instanzenzug dieser Rekurse, iiber Stirnrn- und Gegenlisten, Aufstel
lungen hinsichtlich der Wahlbeteiligung und der Ergebnisse bis zu den Wah
len in die Gemeindeausschiisse und zurn Biirgermeister sowie die Mitteilung 
davon an die vorgesetzte politische Behorde. 

Eine rninutiose Auswertung dieser Quellen kann nun in der Tat eine ganze 
Reihe neuer Einsichten, nicht zuletzt hinsichtlich der politischen Irnplikatio
nen, vermitteln. Es war z.B. nicht ohne Belang, ob vor Gerneinderatswahlen 
eine groBere Zahl von Ehrenbiirgern ernannt wurden ( die unabhangig von 
ihrern Wohnort und der Steuerleistung wahlberechtigt waren) und in welchen 
Wahlkorper die sogenannten Honorationen eingereiht wurden. Beide 
MaBnahrnen konnten dazu beniitzt werden (und wurden es auch), um die Mehr-
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heitsverhiiltnisse in einem Wahlkorper- und damit letztlich das Gesamtergebnis 
der Wahl- zu beeinflussen. 

Die soziale Zusammensetzung der einzelnen Korper, aber auch die Steuer
leistung der Wiihler, kann vieles i.iber die Interessen aussagen, die in der Gestal
tung der aktuellen Stadtpolitik vorrangig Beri.icksichtigung fanden. In der 
oberosterreichischen Stadt Wels stieg beispielsweise im 1. Wahlkorper der 
Anteil der groBeren Untemehmer von 1861 bis 1883 um mehr als das Vier
fache; 5 %der Wahlberechtigten kamen fiir fast 45 %der Steuem auf, inner
halb dieser insgesamt 83 Personen stellten die Industriellen die groBte Gruppe 
dar. Obwohl in einem agrarisch gepriigten Umland liegend, hatte sich Wels 
am Ende des 19. J ahrhunderts auch als Industriestandort etabliert. Kennt man 
diese Zusammenhiinge, versteht man besser, warum ein (stiidtisches) huma
nistisches Untergymnasium nachjahrelangen Diskussionen im Gemeinderat 
erst 1901 eingerichtet wurde und selbst dann noch viele Stimmen fiir die Er
richtung einer hoheren Gewerbeschule eintraten. 

Áhnliches zeigt sich in Wiener Neustadt. Hier hatten im Gemeindeaus
schuB die Repriisentanten von Handel, Gewerbe und Industrie stets ein deut
liches ůbergewicht gegeni.iber anderen Berufsgruppen (z.B. in der Periode 
1886-1897 12 gegeni.iber 4 Beamten oder 3 Angeh6rigen Freier Berufe ). Das 
Gymnasium ging zwar schon 1871 aus Ordensbesitz in den der Stadt i.iber, zu 
einem Neubau kam esjedoch erst 1910; die Realschule erfreute sich demge
geni.iber stets des (auch fmanziellen) Wohlwollens der Stadtviiter! DaB nach 
der Errichtung eines neuen (bisch6flichen) Gyrnnasiums in Brixen das Ge
biiude des alten Jesuitengymnasiums ausgerechnet in eine Kaseme umgewan
delt und von der Gemeinde die "Ansiedlung" eines Kaiserjiiger-Bataillons 
forciert wurde, hiingt wohl mit der starken Ausrichtung der konservativen 
Mehrheit der Stadtvertretung auf "Thron und Altar" zusammen. 

Geht man von den Wahlberechtigten weiter zur tatsiichlichen Wahlbeteili
gung, zeigt die Analyse der nackten Zahlen kein eindeutiges Bild. Es gab 
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Kurien, hiiufig war die Wahl
beteiligung in dem 1. Wahlkorper am stiirksten. Es gibt allerdings auch Ge
genbeispiele: offenbar besaBen die fiihrenden Personlichkeiten auch andere 
Moglichkeiten, um ihren EinfluB und ihre Interessen zur Geltung zu bringen. 
Indie Tiefe gehende Untersuchungen machen die groBe Rolle des Vereinswe
sens als eines informellen Treffpunkts der stadtischen Eliten deutlich. 

Die in einigen Fiillen erhaltenen Stimmlisten (lange Zeit hindurch waren 
die Wahlenja offentlich) bieten die Chance, dem Stimmverhalten der Bi.irger 
bis ins Detail nachzugehen. In Leoben z.B. machten in den 60er und 70er 
Jahren die Beamten von ihrem Stimmrecht so gut wie keinen Gebrauch; 
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offenbar gab es Weisungen von "oben", die die Beamten an die ,,Pflicht" erin
nerten, uber den Parteiungen zu stehen und fiir das Gemeinwohl als solches 
zu agieren- was ein bezeichnendes Licht auf das damalige Politikverstandnis 
wirft. Allerdings wurde auch von vielen Praktikem ein deutlicher Unterschied 
zwischen "Politik" im engeren Sinne und der Besorgung kommunaler Ange
legenheiten im Rahmen der Selbstverwaltung gemacht. Eine solche Unter
scheidung mag um die Mitte des 19. Jahrhunderts berechtigt und von den 
Initiatoren der Gemeindeselbstverwaltung beabsichtigt gewesen sein- sie sa
hen die Gemeindeselbstverwaltung primar als Akt der Vermogensverwaltung 
an - , mit dem Ausbau der stadtischen Leistungsverwaltung wurde die Tren
nungjedenfalls obsolet. 

Fiir die praktische Umsetzung einer solchen Leistungsverwaltung spielten 
die Mitglieder der Gemeindeausschiisse und die Biirgermeister die entschei
dende Rolle. Eine Untersuchung dieser politischen Fiihrungsschicht, ihre Ver
bindung zu den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen Eliten, ihre Absichten 
und Interessen, ihre Leistungen und Versaumnisse ist folgerichtig ein zentra
ler Aspekt des vorliegenden Forschungsprojekts- ein Aspekt, der sich mit 
den Bemiihungen anderer Forscher eng beriihrt. Eines der Ergebnisse dieser 
Untersuchung liegt im Aufweis einer starken personellen und zeitlichen Ko
harenz dieser Fiihrungsschicht. In den meisten Stadten sind es wenige "grol3e 
Manner", die oft viele Jahr hindurch die Geschicke "ihrer" Kommune bestim
men. Amtszeiten von 15 Jahren und mehr sind bei Biirgermeistem keine Sel
tenheit, die Amtsdauer von Ausschul3mitgliedem konnte unter Umstiinden 
auch das Doppelte betragen. Es ist noch zu friih, iiber die Griinde fůr ein 
derartiges Verhalten zu spekulieren, eine der Folgen davon scheint eine man
gelnde Innovationsbereitschaft der stadtischen politischen Fiihrungsschicht 
zu sein. Haufig stellte sich heraus, dal3 das, was an Innovation und Modemi
sierung tatsachlich vorgenommen wurde, auf Anst613e von aul3en zuriickzu
fůhrenist. 

Die politisch berechtigten Biirger agierten nicht, sie reagierten, wobei die
se Anst613e durch zugewanderte, aber bereits integrierte Individuen, durch 
Naturkatastrophen oder auch durch sanfte Gewalt von seiten der Landes
ausschiisse oder der politischen Verwaltung erfolgten. Es ist bemerkenswert, 
dal3 die politische Polarisierung innerhalb der Stadtbevolkerung nifht so sehr 
nach unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich sachlich-meritorischer Pro
bleme beziiglich der Stadtentwicklung vor sich ging (wenn auch einzelne Sach
fragen mitunter heftige Kontroversen auslosten, die jedoch nach Schlul3 der 
Debatte in der Regel keine fortdauemde Spaltung der Biirgerschaft nach sich 
zog). Die Bruchlinien der auch im klein- und mittelstandischen Milieu um 
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sich greifenden "Lagerbildung" folgten zumeist "extem", von auJ3en in die 
Stadt hineingetragenen ideologischen, konfessionellen oder ethnischen Vor
gaben, was freilich auf das konkrete Verwaltungshandeln in den Stiidten nicht 
ohne EinfluB blieb. 

1st man um eine gerechte Beurteilung dieses Verwaltungshandelns bemiiht, 
wird man nicht umhin konnen, neben dem eben erwiihnten parteipolitischen 
Spannungsfeld den Umstand in Rechnung zu steHen, daB den allermeisten 
kleinen und mittleren Selbstverwaltungskorpem ein wichtiges Attribut fiir eine 
erfolgreiche Selbstverwaltung fehlte: das Geld. Freilich ist die umfassende 
Rekonstruktion der kommunalen Finanzen aus mehreren Griinden, die im 
Einzelnen hier nicht dargelegt werden ki:innen, ein miihevolles Unterfangen. 

Selbst buchhalterische Tricks ( egal ob sie aus Unwissenheit erfolgten oder 
aus bi:iser Absicht) konnten nicht dariiber hinwegtiiuschen, daB spiitestens seit 
den 90er Jahren die meisten Kommunen mit den Aufgaben, deren Erfiillung 
die Bi.irger :von ihnen verlangten, finanziell heillos iiberfordert waren und daB, 
wollten sie diesen Aufgaben nachkommen, sie sich in neue Abhiingigkeiten 
begeben muBten. "Die freie Gemeinde, die mit eigener Kraft ihre eigenen 
Interessen besorgt, existiert schon lange nicht mehr, sie ist untergegangen in 
dem Wettrennen um die Gunst derer, die Geld zu verteilen vermi:igen," ur
teilte ein prominenter Verwaltungsjurist im Jahr 1911. BezirksausschuB, 
LandesausschuB, Landtag, Bezirkshauptrnannschaft, Statthalterei warenjene 
Institutionen, die je liinger umsó intensiver in den EntscheidungsprozeB bei 
stiidtischen Vorhaben eingebunden wurden. Es ist daher unbedingt notwen
dig, auch das Archivmaterial dieser Ki:irperschaften und Behi:irden mit heran
zuziehen, will man ein zuverliissiges Bild von den Leistungen der Kommunal
politik gewinnen. 
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MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
A NÁRODNÍ ŠKOLSTVÍ 

V roce 1848 přejalo městské zastupitelstvo i agendy politického senátu. 
Pod č. 1 a 9 agendy městské rady byly uvedeny i školní záležitosti, a to dosa
zování a propouštění učitelů a správa školních fondů. 1 Samo řízení národních 
škol se stále řídilo školním zákonem z roku 1805 a na něj navazujícími výno
sy.2 Jimi byla správa škol vložena do rukou církve a to tak, že hlavní dohled 
nad školou náležel místnímu duchovnímu, kťerý měl široké pravomoce včet
ně dozoru nad způsobem a obsahem výuky, chováním učitele i žáků a školní 
docházkou. 3 U triviálních škol byl též ustanovován z řad laiků místní dohliži
tel, který byl navrhován obcí spolu s farářem a potvrzován vrchností.4 Ten 
však neměl nad školou žádnou pravomoc, pouze dohlížel na materiální zále
žitosti jako školní stavení, nářadí a knihy spolu s pomůckami a zastupoval 
školu vůči obci. Na úrovni okresu na školní záležitosti dohlížel vikář, kterého 
volil ordinariát a potvrzovala zemská vláda.5 Do jeho povinností patřil též 
dohled na stavby škol a na vrchnosti, zda plní své povinnosti, určené j im 
zákonem, vůči triviálním školám. 

Praha tvořila zvláštní okrsek s vlastním dohližitelem. Přes rozhodující slo
vo církve ve školních záležitostech se městských úřadů tato otázka úzce dotý
kala, a to především správou materiálního zajištění. 6 Náklady na stavbu škol 
a jejich provoz nesly společně obce, vrchnost a patronové far, přičemž rozdě
lení nákladů bylo přesně určeno . Z titulu patronátních práv tudíž Praha finan-

Miloš Kratochvíl, O vývoji městské správy pražské od roku 1848, Praha 1936, s. 21- 23. 
Politické zřízení obecních škol v cís. král. dědičných zemích, Praha 1822, 275 s. 
Tamtéž, odd. 1., § I . 

4 Tamtéž, odd. IX., § 22-25. 
Tamtéž, odd. 1., § 2-13. 
Tamtéž, odd. XIX.,§ 18-47. 
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covala i tzv. pražské venkovské školy na Smíchově, v Libni, Velké V si, Dolních 
Chabrech, Kojeticích a Olšanech.7 

Tuto situaci, kdy Praha nesla většinu nákladů na školy ve své působnosti, 
přičemž jí vůči nim nenáležely pravomoci správní, zachoval i Obecní řád 
pražský daný vyhláškou ministerstva vnitra ze dne 27. 4. 1850. Zde se sice 
praví, že záležitosti školní a církevní se mají obstarávat dosavadním způso
bem, již se však předpokládá budoucí změna těchto ustanovení. Tím se proje
vila též snaha o jisté omezení práv církve ve školství, jehož projevem bylo 
zřízení zemského školního úřadu a zemské školní rady. Té byla roku 1850 
svěřena správa škol obecních a středních. 8 Ovšem již roku 1855 byla škola 
opět prohlášena za církevní ústav a plně podřízena biskupům. 

Změnu této situace přinesly až školské reformy let 1864-1873. Nejprve 
byla v obecním zřízení z roku 1864 obcím v rámci jejich samostatné působ
nosti přiznána účast na správě obecních škol a škol středních, pokud je obce 
vydržovaly. 9 Dále bylo dáno do působnosti obecních výborů užívání patro
nátních práv, jež příslušela k obci. 10 Nejdůležitější pak byly zákony z roku 
1869, jimiž byly obecné školy zřízené nebo vydržované zcela nebo zčásti 
státem, zemí či obcí, prohlášeny za ústavy veřejné a k jejich správě byly zří
zeny místní školní rady, v nichž měli býti zástupci obce, učitelstva a církve. 11 

Na úrovni politických okresů byly zřízeny okresní rady školní, přičemž Praha 
jako město se zvláštním zřízením obecním tvořila sama o sobě okres. Tyto 
rady byly tvořeny představeným politického okresu, v případě Prahy primá
torem jako předsedou, zástupci církví, učitelů, které volilo okresní shromáž
dění, a zástupci, které volilo okresní zastupitelstvo. V případě Prahy pak měst
ské zastupitelstvo volilo tolik členů komise, kolik v ní bylo zástupců církví 
a učitelů. Na náklady obecního školství byly zřízeny zvláštní zemské a okresní 
fondy. 

Zákony z roku 1870 pak upřesňovaly dále pravomoci zmíněných orgánů 
s tím, že práva jmenovací přenesly ze školních obcí na školní okresy a dále 
upravily zřizování a vydržování veřejných škol národních. 12 V Praze byla 
veškerá kompetence v těchto záležitostech dána městskému zastupitelstvu. 13 

1 Jan Dolenský, Dějiny pražského školství v letech 1860-1914, sv I., Dějiny obecní správy od 
r. 1860 d. II., Praha 1920, s. 62-63. 
8 Tamtéž, s. 62. 
9 Obecní zřízení království Českého 1864, kap. IV., § 28. 
10 Tamtéž, kap. IV., § 34. 
ll Zákon č. 26 ze dne 8. 2. 1869 Ř.z. ; zákon č. 62 ze dne 14. 5. 1869 Ř.z. 
12 Zákon č. 14 ze dne 21. I. 1870 Z.z.; zákon č. 22 ze dne 19. 2. 1870 Z.z. 
13 Zákon č. 22/1870 Z.z., § 40. 
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Další změny přinesly zákony z roku 1873 a pravomoce v nich obsažené 
platily prakticky až do vzniku samostatného československého státu. 14 Praze 
byla sice na jedné straně přiznána veškerá správa veřejného školství, kterou 
mělo obstarávat městské zastupitelstvo a jeho výkonné orgány, ale zároveň 
bylo určeno, že veškeré náklady na obecné školství si hradí město samo a byly 
zřízeny dvě okresní školní rady (německá a česká) . Místní školní rady v Praze 
zřízeny nebyly a jejich funkci převzala městská rada. 

Podle tohoto zákona mělo míti zastupitelstvo široké pravomoci jak místní 
tak okresní školní rady, ale podle výkladu zástupců města byla okresní školní 
rada určena pouze jako orgán k dohledu nad školami a k vedení školní admi
nistrativy. 15 Oproti tomu obě školní rady, odvozujíc své pravomoci od ven
kovských školních rad16, snažily se vésti rozhodování v duchu zákona, čímž 
docházelo k častým kompetenčním sporům, přičemž nadřízené správní úřady 
často rozhodovaly ve prospěch školních rad. 17 Jedním z důvodů bylo, že škol
ní rady, místní i okresní, byly prohlášeny za úřady státní. 18 Výsledkem kom
petenčního boje bylo drobné omezování práv města ohledně správy škol. 19 

Situaci dobře charakterizovala podoba školského referátu, kdy po aktivaci 
obou úřadoven školských rad zde byly výkonné orgány čtyř úřadů, t.j . měst
ské rady a magistrátu pro školské záležitosti, a obou c.k. okresních školních 
rad. 20 Ač tyto úřady byly prostorově a personálně totožné, měly každý svůj 
protokol a oznámení mezi nimi se děla cestou písemnou. Tato situace trvala 
až do roku 1904, kdy byly spisy těchto úřadů sloučeny v agendu jedinou. 

Vznik samostatné Československé republiky sice zásadním způsobem 
ovlivnil školství po stránce obsahové, avšak jeho struktura zůstala v zásadě 
nezměněna. Roku 1919 byly z pravomoci městského zastupitelstva vyjmuty 
německé národní školy21 , německá okresní školní rada byla zrušena a školy 
byly podřízeny přímo ministerstvu školství a národní osvěty. Zásadním pro 
strukturu školství měl být až zákon č. 292 ze dne 9. 4. 1920, který předpokládal 

14 Zákony č. 16, 17 ze dne 24. 2. 1873 Z. z. 
15 Viz pozn. 7, s. 31. 
16 Pravomoci ·okresních školních rad byly uvedeny v z. č. 17/1873 Z.z. , § 26 pro okresy ven
kovské a § 29 pro okresy městské . 

17 Viz pozn. 7, s. 31- 36. 
18 Výnos ministerstva kultury a vyučování ze dne 14. 7. 1872 č. 119 Ř.z. 
19 V roce 1894 bylo městské zastupitelstvo zbaveno dosavadní autonomie v udílení učitel
ských přídavků, v roce 1899 byla omezena jeho pravomoc ohledně organizace právních pomě
rů industriálních učitelek , v roce 1903 byl městské radě odňat vliv na jmenování učitelů do 
vyšších platových stupnic atd. 
20 Viz pozn. 7, s. 47-48. 
21 Zákonč.l89zedne3 . 4 . 1919Sb.z. 
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zřízení žup. U každého župního úřadu měla být zřízena župní školní rada.22 

V hlavním městě Praze měla být zřízena samostatná školní rada v témž slože
ní a s touže pravomocí jako župní rady školní. Rada měla být složena z župa
na jako předsedy (v případě Prahy tedy primátora), dále z předsedova ná
městka, zástupců učitelstva, zástupců občanstva a referentů pro věci 
pedagogické, administrativní a právní, přičemž zástupců občanstva mělo být 
vždy dvakrát tolik co zástupců učitelů. Působnost těchto rad měla být poměr
ně široká, neboť měly rozhodovat o všech věcech veřejné i soukromé výcho
vy a vyučování v župě. Přešla na ně tedy působnost zemské školní rady ohled
ně národního školství. Náklady na veřejné školství měly hradit školní obce, 
zatímco náklad na učebnice a školní pomůcky měl hradit stát. Menšinové 
školy byly cele vydržovány státem. 

Vzhledem k tomu, že realizace župního zřízení byla stále oddalována, byly 
jako prozatímní orgán zřízeny okresní školní výbory se stejnou působností 
jako dřívější okresní školní rady.23 Řada zákonů, která následovala, se pak 
týkala především záležitostí pedagogických a platových poměrů učitelů.24 

Situace v pražském školství se značně zkomplikovala vytvořením Velké 
Prahy. Na jejím politickém území bylo vytvořeno pět školních okresů, mezi 
kterými byly značné právní rozdíly. V okrese, který tvořila vnitřní Praha, byl 
jediný reálný právní subjekt v oblasti školství, a to sama obec, která byla 
výhradním nositelem všech povinností a práv plynoucích z vydržování ná
rodních škol, a to v oboru své vlastní, nikoli přenesené, působnosti. V před
městských školních okresech Karlíně, Žižkově, Vinohradech a Smíchově tomu 
bylo jinak. Zde byla správa rozdělena mezi tři právní subjekty- obec, místní 
školní rady a okresní školní výbory. 

Situaci dále komplikovalo to, že hranice předměstských školních okresů se 
nekryly s hranicemi politické obce Velké Prahy, neboť na některých místech 
předměstské okresy přesahovaly hranice Prahy, jinde naopak pražské území spa
dalo pod pravomoc venkovských okresů. Proto bylo nutné v těchto lokalitách 
provést nové "přiškolení", přičemž bylo vyjednáno s venkovskými školními 
okresy hrazení poměrných nákladů, pokud žáci setrvali ve školách, do kterých 
chodili před provedením nového "přiškolení". Tento stav trval až do roku 1926, 
kdy byla provedena unifikace školní správy na území hlavního města Prahy. 25 

22 Zákon č. 292 ze dne 9. 4. 1920 Sb.z., § 3 
23 Zákon č. 608 ze dne 6. ll. 1920 Sb.z. 
24 Zákon č. 306 ze dne 9. 4. 1920 Sb.z.; zákon č . 226 ze dne 13. 7. 1922 Sb.z.; zákon č. 394 ze 
dne 20. 12. 1922 Sb.z.; zákon č. 251 ze dne 13. 7. 1922 Sb.z.; zákon č . 103 ze dne 24. 6. 1926 
Sb.z. 
25 Vládní nařízení č. 244 ze dne 22. 12. 1926 Sb.z. 
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Tímto aktem došlo ke značnému přesunu kompetencí.26 Na přičleněných 
územích byly sice ponechány místní školní rady, ale ty se musely vzdát svých 
kompetencí a omezily se na funkci dozorčí, poradní a výkonnou pouze v těch 
mezích, jaké bylo jejich zmocnění dané ústředním zastupitelstvem. Tato spo
lupráce se natolik osvědčila, že později byly podobné rady zřizovány i ve 
vnitřním městě, kde dříve nebyly. Na místě dřívějších pěti školních výborů 
byl vytvořen jediný městský školní výbor, který nebyl právním subjektem 
a jeho pravomoc byla omezena mimo záležitosti jemu taxativně určené záko
nem. Školská správa byla tedy rozdělena mezi školní výbor a městské zastu
pitelstvo tak, že prakticky vznikly tři skupiny agend: 

1. Záležitosti, které byly plně v kompetenci městské správy a ke kterým 
školní výbor činil pouze návrhy, t.j. zastupování městského okresu navenek, 
jmenování učitelů, udělování dovolených, poukazování platů, udílení osob
ních přídavků a odměn, opatřování vyučovacích pomůcek a knih do školních 
knihoven. 

2. Záležitosti, k nimž bylo zapotřebí souhlasného vyjádření obou činitelů. 
K nim patřilo zřizování škol, tříd neb učitelských míst, zavádění nepovinných 
předmětů, opatření většího finančního dosahu, stanovení školních obvodů, 
přijímání dětí z cizích školních obvodů apod. 

3. Záležitosti, které vyřizoval městský školní výbor sám, tedy zejména 
věci čistě pedagogicko-didaktické povahy a odborné záležitosti učitelů. 

O rozsahu těchto agend svědčí následující čísla - takto vzniklý městský 
školní okres měl v roce 1927 celkem 252 škol, z nichž 97 bylo měšťanských 
a 155 obecných, v nich bylo 1 420 tříd s 50 900 žáky, jež učilo 1 860 učitelů. 
Celkové náklady dosahovaly 75 milionů korun. V této podobě potom zůstala 
pražská školská správa až do doby, kdy byla protektorátními výnosy zcela 
přivedena pod kontrolu státu.27 

Snahu o maximální míru autonomie ve školských záležitostech projevova
ly městské orgány již od roku 1848. Tehdy šlo nejdříve především o záleži
tosti jazykové a o omezení vlivu církve, později o nepoměr mezi vynakláda
nými prostředky a mírou vlivu na rozhodování o jejich použití. O rozvoji 
pražského národního školství svědčí i růst nákladů. V roce 1848 pečovalo 

26 Viz podrobněji L. Jarolímek, Unifikace okresní školské správy ve Velké Praze, Věstník hl. 
města Prahy, roč. 34/1927 č. 15, s. 308-309 ač. 16, s. 335-338. 
27 Zejména zákony č. 308 a 366/1942 Sb.z. a z.č. 97, 98 a 302/1943 Sb.z. 
28 Zákon č. 36 ze dne ll. 5. 1908 Z.z. 
29 Viz Schematismy pražského učitelstva a Rozpočty obce hlav. města Prahy pro příslušné 
roky. · 
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město ve svém vlastním obvodě o 9 škol hlavních a 17 triviálních škol farních 
a náklady na ně se pohybovaly kolem 40 000 zl. 

Až do devadesátých let byl vzrůst počtu škol povlovný- roku 1877 4 školy 
měšťanské, 19 obecných českých, 1 měšťanská a 3 obecné německé, roku 
1891 7 škol měšťanských, 24 obecných českých, 2 měšťanské a 5 obecných 
německých. Náklady však v této době stoupaly měrou mnohem větší -
477 167 zl. roku 1877, 1 153 028 zl. roku 1891. Od této doby se pak prudce 
zvyšuje počet škol jednak stavbou nových škol, jednak připojováním příměst
ských obvodů. Roku 1897 bylo v Praze již 27 škol měšťanských a 38 škol 
obecných a do počátku 1. světové války vzrostl na 47 měšťanských a 52 obec
ných škol českých. Počet německých škol zůstal prakticky nezměněn- 2 ško
ly měšťanské a 6 obecných. Náklady na školství vzrůstaly přes 1,5 milionu zl. 
až na 3,6 milionu roku 1912. 

V této době již město určitými částkami dotoval stát, především od roku 
1908, kdy bylo rozhodnuto Praze ulehčit tím, že část nákladů na školství v při
pojovaných částech měl nésti stát fixní částkou. 28 Výše příspěvku byla určo
vána tak, že od nákladu školního, vloženého obcí do okresního školního roz
počtu ve stejném roce, jako se uskutečnilo spojení, byl odečten výnos školného 
a 10% okresní školní přirážky v téže obci. Největší nárůst počtu národních 
škol pak znamenal vznik Velké Prahy. V roce 1927 bylo v Praze 97 škol 
měšťanských a 155 obecných, které znamenaly přes 33 milionů Kč vynalože
ných městem. Do roku 1938 byl již nárůst podstatně menší- 99 škol měšťan
ských a 185 obecních, přičemž výdaje zůstávaly na úrovni kolem 30 milionů 
korun.29 

Na závěr lze říci, že pražské školství vždy stálo v centru pozornosti měst
ských samosprávných orgánů a bylo předmětem jejich stálé péče, přes nema
lé finanční oběti, které to městu přinášelo . Bylo považováno za jeden z pro
středků seberealizace národního života a základ jeho duchovních hodnot. 
Finanční náklady a péče věnovaná rozvoji školství pak přinášely vytrvalou 
snahu o co největší míru autonomie pražské školské správy, respektive o co 
největší pravomoci městského zastupitelstva a rady v této oblasti. Před vzni
kem Československé republiky tohoto bylo dosaženo zčásti zákony z let 1869 
až 1873, avšak faktická pravomoc, deklarovaná těmito zákony, byla prosazo
vána jen ztěžka. Sjednocení školské správy v roce 1926 v rukou městských 
orgánů znamenalo završení těchto snah, i když ne úplné. Další vývÓj t období 
protektorátu a posléze definitivní postátněni a unifikace školství pd rÓce 1948 
znamenaly konec vlivu města na školství v tom rozsahu a způsobu, o který 
usilovalo. 
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PRAGER SCHULVERWALTUNG 1848-1938 

Die Stadt Prag hatte im Jahr 1848 mehrere Funktionen des politischen 
Senates iibemornrnen - u.a. auch die Schulverwaltung, bzw. Schulpatronat 
iiber die Schulen der benachbarten Gemeinden (Smichau, Lieben, Kojetitz, 
usw. ). Prag wurde zum selbststandigen Schulbezirk. Prag muBte also vor allem 
einen betrachtlichen Teil der Finanzierung des Schulwesens iibemehmen. Es 
wurde 9 Hauptschulen und 17 Trivialschulen in der Innenstadt verwaltet und 
mit dem Aufwand von 40 000 Gulden finanziert. Die eigentliche Lehre blieb 
allerdings bisher in den Handen der Kirche. 

lm Jahr 1869 wurden die durch den Staat, das Land oder die Gemeinde 
mindestens teilweise finanzierten Schulen Offentlich erklart. Es wurde dann 
fiir die Verwaltung der Prager Schulen ein gewiihlter Schulrat unter dem Vor
sitz des Prager Oberbiirgermeisters eingerichtet. Den Gesetzen aus dem Jahr 
1873 nach ( die dann bis zum J ahre 1919 in der Giiltigkeit geblieben sind) hat 
die Stadt das ganze Volksschulwesen finanziell und administrativ iibemom
men und dessen Verwaltung den tschechischen und deutschen (staatsnahen) 
Bezirks-Schulraten anvertraut. Es gab vor dem I. Weltkrieg 4 7 Biirgerschulen 
und 52 Volksschulen mit der tschechischen Schulsprache und 2 Biirgerschu
len und 6 Volksschulen mit der deutschen Sprache in Prag. Die Stadt hat sie 
mit 7 Mio Kronen finanziert. 

1919 wurde der deutsche Schulrat aufgelOBt und die Prager deutschen 
Schulen direkt dem neuen Schulrninisterium untergeordnet. Nach der Griin
dung des vereinigten GroB-Prags 1922 entstnaden an seinem Territorium 5 
Schulbezirke, die sich an der Autoritat der stadtischen Selbstverwaltung stiitz
ten. Es wurde 155 Volksschulen und 97 Biirgerschulen mit insgesamt 50 900 
Schiillem und 1860 Lehrem durch die Stadt finanziert und verwaltet. 
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ZÁSOBO V ÁNÍ PRAHY ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 

První světová válka prověřila hospodářskou připravenost Rakousko-Uher
ska a je třeba říci, že alespoň v oblasti zásobování byla tato připravenost 
naprosto nedostatečná. Nejvíce se to projevilo v obilní politice, pro kterou 
nebyl před válkou připraven žádný program. Nebyly zabezpečeny ani trvalej
ší zásoby obilí, jejichž potřeba vyplývala už jen z prostého faktu, že monar
chie i za míru spotřebovala o něco více obilí, než vyprodukovala. Obilí si 
nezajistila ani města, ačkoliv je mohla volně i nuceným výkupem nakoupit 
podle nařízení z 1. srpna 1914 o zásobování obyvatelstva nepostradatelnými 
spotřebními předměty. 

Nařízení se týkalo i zatajování zásob a vyhánění cen do výše. Porušení 
povinnosti dodávky a zatajení zásob bylo považováno za trestné. Zemské 
politické úřady dostaly vyvlastňovací právo na zásoby předmětů nezbytné 
potřeby ve prospěch obcí. Provedení tohoto oprávnění bylo ale vázáno na 
příliš složité podmínky, takže ve skutečnosti ho nebylo nikde použito. Přesto 
zabránilo nařízení z 1. srpna některým větším škodám. 

Centrálním zásobovacím úřadem v Rakousko-Uhersku byl Vyživovací úřad 
zřízený při ministerstvu vnitra. Ten byl od 1. prosince 1916 nahrazen Úřadem 
pro výživu lidu. Během války pak vznikla řada válečných ústředen, které byly 
organizovány státem a specializovaly se na určitou část zásobování. Jejich 
úkolem bylo hlavně rozdělování jim příslušných surovin a udržování cen těchto 
surovin v rozumných mezích. Byly vlastně jakýmisi kartely a trusty pod státní 
ochranou. Byl to například válečný obilní ústav ( 1915), ústředny pro kukuři
ci, pro krmiva, cukr (1915), líh (1915), ovoce (1918), zeleninu (1918) a další. 
Bylo ovšem bohužel častým zjevem, že "pokud pro některé odvětví nebyla 
zřízena ústředna, zboží bylo alespoň dosažitelným, ode dne zřízení ústředny 
však obyčejně zmizelo z trhu". 1 

1 Obzor národohospodářský XXII, 1917, s. 320. 
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Stejně tak chyběl i dobře fungující aparát pro zpravodajství a statistiku 
žní. Veřejnost byla od počátku války nesprávně informována o stavu země
dělství a zásobování. Odhady sklizně roku 1914 byly mylné a byly dokonce 
ohlašovány i přebytky.2 Zpočátku bylo dokonce propagováno heslo "všeho 
dost".3 

Chybou bylo i to, že neexistovaly dohody mezi východní a západní částí 
monarchie, každá měla jiná nařízení o vymílání, jiné zákazy o vývozu. Neby
la pořádně zabezpečena doprava zásob na určené místo ani zajištěny zásoby. 
Přísné zachování dualismu způsobilo rozštěpení obilní politiky, což vedlo ke 
značné ztrátě času, takže různá zásobovací opatření se značně opožďovala 
oproti Německu (například zrušení dovozních cel). 

Postupně došly úřady k přesvědčení, že zásoby nebudou stačit do dalších 
žní, což vedlo k tzv. nastavení zásob. Bylo nařízeno důkladnější vymílání 
obilí4 (tím se ovšem mouka stala méně kvalitnější), byly vydány předpisy 
o pečení chleba pouze ze směsí mouky, byl vydán zákaz zkrmování obilí, 
později byla zakázána i výroba drobného pečiva a užívání obilí a brambor 
k průmyslovým a technickým účelům. 5 Tak začala tzv. politika nastavování 
(Streckung), která spočívala v tom, že se hodnotné potraviny nastavovaly méně 
kvalitními. Jako náhražky byly používány mouky ječná, kukuřičná, ovesná, 
prosná, čiroková a pohanková, sladové výrobky, výrobky z brambor, škroby 
a cukry, byly dokonce navrhovány takové suroviny jako jetel, seno a lišejníky. 6 

Je samozřejmé, že chléb s uvedenými náhražkami v až šedesátiprocentním 
množství byl často téměř nepoživatelný, hlavně ke konci války. 

Kromě chleba byly "natahovány" i ostatní potraviny a to zavedením lístků, 
zákazem či omezením výroby některých výrobků z potravin (např. zákaz vý
roby smetany) nebo zákazem zkrmování (např. zákaz zkrmování mléka mla
dým dobytkem). Systém "nastavování" potravin různými náhražkami by byl 
býval užitečný a zřejmě i dostatečný pro krátkou válku. Při delším trvání vál
ky byla ovšem tato metoda neudržitelná. 

2 Chybné odhady J. Stoklasy in: K. Viškovský, Boj o chléb, Praha 1915, s. 10. 
3 K. Viškovský, Boj o chléb, Praha 1915, s. 17. 
4 Pšenice do 85 %, žita do 82 % a ječmene do 70 %. 
5 Tak například nařízením z ll. srpna 1915 byla zrušena řada nařízení o tržbě s moukou, 
míchání různých druhů a náhražek, o způsobu vymílání aj. Současně bylo vydáno nové nařízení 
o výrobě chleba a pečiva, podle nějž byla omezena výroba drobného pečiva a byly stanoveny 
podrobné předpisy o váze a ceně chleba. 
6 Užitím náhražek se zabýval hlavně J. Stoklasa v knize Výživa obyvatelstva ve válce, Praha 
1916. Autor zde popisuje mnoho pokusů s tzv. nouzovými chleby a o některých i tvrdí (např. 
o chlebu s odpadkovým masem), že jsou velmi výživné a chutné. 
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Zásobování Prahy odpovídalo zcela hospodářskému stavu monarchie. Praha 
nepatřila mezi oblasti protěžované při zásobování potravinami a byla plně 
odkázána na příděly. V Praze byla každým rokem ustavována Aprovizační 
komise. Skládala se z členů dozorčí rady pro tržnictví, ze členů správní rady 
ústředních jatek a dobytčího trhu. 5. srpna 1914 se vytvořila mimořádná ko
mise ,,Ředitelství zásobovací a přejímací komise", jejíž agendu obstarávala 
samostatná kancelář, Aprovizační ústavy kr. hl. rn. Prahy. Aprovizační ústavy 
byly velkým obchodním podnikem, který se snažil obstarávat pro pražské 
obyvatelstvo veškeré potraviny, uvedl v činnost obecní pekárnu, nakupoval 
dobytek, sádlo, maso a vedl i ošacovací akce. 

Velká Praha byla jediným aprovizačnírn obvodem. Pražská obec se nejpr
ve pokusila o umožnění účasti dosavadních velkoobchodníků s moukou při 
distribuci této poživatiny. Byly podány i návrhy na zřízení zvláštní společnosti, 
která by mouku distribuovala za provizi 4 koruny na 100 kg mouky (z čehož 
3 koruny tvořily dopravní a jiné náklady). K tornu ale nedošlo proto, že větši
na předměstských obcí byla proti účasti na takovém velkoobchodu. 

Detailní prodej mouky v Praze byl původně ponechán dosavadním ob
chodníkům, ale zkušenosti, kterých se při tomto způsobu prodeje nabylo (to
tiž že první příděly byly nedostatečné a ke všemu byly špatně rozvrženy na 
jednotlivé obchody), vedly k tornu, že místodržitelství nařídilo pražské obci, 
aby detailní prodej převzala do vlastní režie. Od září 1915 se proto prodej 
soustředil do pouhých 19 prodejen. Naproti tornu v některých pražských před
městích, kde ovšem byly poměry přehlednější a spotřeba menší, se účast malo
obchodníků v distribuci mouky celkem osvědčila. 

Od ll. dubna 1915 zavedlo pražské místodržitelství první potravinové 
lístky. Zboží pekař prodával na ústřižky chlebenek a o prodeji vedl záznamní 
knihu, kterou současně s ústřižky předkládal příslušné chlebové komisi. 

Díky zásobám opatřovaným aprovizačnírni ústavy prožila Praha ještě rok 
1915 poměrně dobře. Zásobování se začalo zhoršovat až v roce 1916. Tehdy 
byly postupně zaváděny lístky téměř na všechny důležité potraviny. Rostly 
nákupy obyvatel Prahy na venkově a potraviny se hojně pašovaly do Prahy. 
Velkým problémem se staly fronty před prodejnami, které byly jen částečně 
odstraňovány nuceným nákupem vždy jen v určité příslušné prodejně a zave
dením lístků na určité dny. 

Na jaře 1917 byl již patrný hospodářský rozvrat monarchie. Na všechny 
základní potraviny byly stanoveny úřední ceny a také Praha se dostala do 
těžké zásobovací krize. Propukly hladové nepokoje, které odvrátily magistrát 
od provedení příkazu místodržitelství ze začátku července snížit dosavadní 
příděly. Ty byly sníženy až v lednu 1918, kdy se už stejně nedařilo dávky plně 
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uspokojovat. Tehdy měla obec pouze malou zásobu brambor, z ostatních po
travin však vůbec nic. 

Roku 1918 byl vydán zákaz soukromého zásobování, který znamenal vy
dání městského obyvatelstva skutečnému hladu. Příděly potravin byly už tak 
mizivé, že nestačily téměř ani k živoření a ani tyto příděly obyvatelstvo často 
nedostalo. 

V roce 1918 zásobovací krize vyvrcholila. V červnu se už dostalo jen půl 
bochníku na hlavu na týden, nebyly brambory, maso se prodávalo jediný den 
v týdnu. Koncem léta 1918 byla v Praze hlášena onemocnění z hladu. V dů
sledku podvýživy se zvýšila i obecná nemocnost a rozšířily se epidemie (úpla
vice). 

Válečná tíseň dala vzniknout i mnoha zvláštním zaměstnáním. Utvořila se 
živnost, která pronajímala osoby ke stání ve frontách na půl dne, den i měsíc. 
Když byla vydána instrukce, že přednost při nákupu mají těhotné ženy, starci 
a nemocní, byly najednou fronty plné lidí s takovým přednostním právem. 
K tomuto účelu se například půjčovaly těhotenské legitimace. 

Obchodníci si začali pomáhat tím, že buď dodávali místo prodaného zboží 
jiné, často bezcenné nebo nedodali vůbec nic. Střední vrstva, hlavně inteli
gence, která neměla možnost válečných výdělků, vybírala v této zásobovací 
nouzi vklady ze spořitelen a záložen, utrácela věna a chystané výbavy a po
sléze začala rozprodávat domácí zařízení a umělecké předměty, za které lidé 
válkou zbohatlí nabízeli vysoké ceny. 

Velký význam měla obecní zásoba brambor, která se volně prodávala až 
do února 1915. V létě byly pak prodávány brambory uherské a holandské. Od 
roku 1916 však byla většina domácností odkázána na obecní prodejny a začal 
se projevovat nedostatek brambor. Pražským domácnostem pomohlo povole
ní posílat brambory z venkova na dopravní osvědčení (tzv. příbuzenské bram
bory). V sezóně 1917-1918 ovšem legální možnost soukromého zásobování 
již téměř neexistovala a často docházelo ke krádežím brambor z vagónů. 

Zásobování masem se komplikovalo i tím, že v pražských ústředních jat
kách nebyly mrazírny, kam by bylo možno uložit momentální přebytky. Ne
byla zřízena ani masná pokladna, kterou by maso procházelo. Tržní cena tak 
závisela na obeslání trhu, na což působila spekulace velkoobchodu. Roku 
1916 velmi poklesl dovoz vepřového i hovězího dobytka na pražský masný 
trh a stoupl zájem o masové konzervy. 

V roce 1917 byly ustaveny obecní prodejny masa, které jako jediné dostá
valy příděl a kde se na nákupní legitimace prodávalo 2x týdně po 0,25 kg 
masa. Došlo také ke stanovení maximálních cen pro skopové a koňské maso 
a pro drůbež, protože po nich stoupla poptávka v důsledku nedostatku kvalit-
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ního masa. V průběhu roku 1918 byla postupně snižována týdenní dávka masa 
na osobu; v červenci to bylo O, 17 kg a v září už jen O, 1 kg masa na týden. 

Ačkoliv Rakousko-Uhersko patřilo před válkou k vývozcům cukru (ex
portovalo se 60% celkové produkce), už 7. července 1915 musela být zřízena 
cukerní ústředna k lepší distribuci cukru a brzy se objevil nedostatek, který 
byl vysvětlován jednak vládními nařízeními o omezení pěstování řepy z dů
vodů obav, že nebude možné cukr vyvážet kvůli válečným událostem (k če
muž ovšem nedošlo a i přes válečné poměry nabyl vývoz do ciziny značného 
rozsahu), a jednak i tím, že v obavách ze zdražení cukru došlo k jeho hroma
dění v domácnostech. 

V Praze byly od 2. dubna 1916 zavedeny na cukr poukázky. Téhož roku se 
uskutečnila zvláštní přídavková akce cukru na zavařování ovoce. Větší nedo
statek se projevil od roku 1917, kdy byly také zmenšeny dávky cukru na 0,5 kg 
za4 týdny. 

Dodávky mléka byly až do podzimu 1915 celkem uspokojivé i když došlo 
k malému zvýšení cen. V lednu 1916 se v Praze dostalo denně asi 0,25 litru 
mléka na osobu. Od prosince 1916 zahájila činnost magistrátní mléčná úřa
dovna pro Prahu, protože zásobování mlékem nepatřílo do agendy aprovizač
ních ústavů. Roku 1917 se nemajetným matkám a dětem do dvou let z nema
jetných rodin příděl oval o v Praze mléko zdarma jakožto součást vyživovací 
akce.7 Od února 1918 se pak pro Prahu vyrábělo ovesné mléko. 

Také vejci byl pražský trh ještě roku 1915 zásoben celkem dobře. Od čer
vence 1916 jich byl ovšem nedostatek, od léta 1917 byla značně drahá a od 
srpna 1918 se už v Praze neprodávala vůbec. 

Předražování se projevilo i u tuků, což souviselo se snižujícími se dodáv
kami vepřů z Uher, a tak byly od 29. listopadu 1915 stanoveny maximální 
ceny sádla. Roku 1916 se projevil i vážný nedostatek másla, který měl příčinu 
v poklesu kvality mléka. Od září 1916 byly zavedeny lístky na tuky a v roce 
1917 máslo téměř zmizelo z trhu. Dodávky ostatních tuků byly nepravidelné, 
pravidelněji se dodával pouze válečný margarín. 

Ovoce bylo roku 1916 víc než roku 1914 a jeho ceny dokonce poklesly. 
Zelenina však částečně podražila. Nedostatek se projevil roku 1917, protože 
pro Prahu neexistovala tržní nucenost (zavedena až v květnu 1918). 

Ceny kávy byly vysoké už v roce 1916, kdy byl nařízen soupis všech zá
sob u obchodníků a ve skladištích. V listopadu 1916 byla zřízena Kávová 
ústředna ve Vídni a zavedeny kávové lístky. V kavárnách se káva směla podá
vat pouze v určitých hodinách. 

7 Věstník obecný, Praha 1917, s. 198. 
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Výroba piva byla citelně dotčena rekvizicemi sladu pro vojenské účely, 
neúrodou ječmene a nutností nastavovat jím nedostatečné zásoby normálních 
chlebovin. Ke všemu byla několika nařízeními výroba piva omezena. 8 Od září 
1916 byl prodej piva povolen jen v určitých výčepních hodinách a maximálně 
1 litr na osobu a den. 

I když se zásobování začalo lepšit již koncem roku 1918, následky váleč
ného hospodářství se projevovaly ještě po několik let. 

8 Od června 1915 byla výroba omezena na 75% a od prosince 1915 na 55% předválečné 
výroby. 
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BARBORA LAŠŤOVKOV Á 

DIE LEBENSMITIELVERSORGUNG VON PRAG 
IN ERSTEN WELTKRIEG 

Thema ist die Versorgung der GroBstadt Prag und deren naheren Umge
bung mit Lebensmitteln und ihre Organisation im Verlauf des Ersten Welt
krieges. Lašťovková konstatiert und zeigt an belegten Beispielen auf, daB der 
Staat als solcher praktisch iiberhaupt nicht auf den Ausnahmezustand vorbe
reitet war, den der Ausbruch des Krieges mit sich brachte. Das zeigte sich vor 
allem bei der Versorgung der Bevolkerung mit Lebensmittelerzeugnissen, an
gefangen bei den Grundnahrungsmitteln, bis hin zu den Zusatzerzeugnissen. 
Am Anfang des Krieges fehlte namlich jedwede Organisation der auBer
gewohnlichen Versorgungslage. Die strenge Erhaltung des Dualismus der 
Monarchie fiihrte zu einer bedeutenden Verspatung von MaBnahmen, die eine 
entsprechende Versorgung der Bevolkerung Zisleithaniens mit Grund
nahrungsmitteln sichern sollten. Die Situation war vor allem in den Ballungs
gebieten mit einer groBen Bevolkerungskonzentration, wie in der Stadt Prag, 
schwierig, die dariiber hinaus nicht zu den bevorzugten Gegenden gehorte. 

In ihrem Beitrag analysiert die Autorin weiter den EintluB der Kriegs
maBnahmen auf die Versorgungspolitik und das Regime der sogenannten 
"gestreckten" Lebensmittel, also ihr Ersatz durch weniger qualifizierte Erzeug
nisse. 

Lašťovková befaBt sich mit den sozialen Auswirkungen der Versorgungs
politik auf die Bevolkerung von Prag und der naheren Umgebung und zwar 
sowohl aus der Position des Konsumenten, als auch aus dem Blickwinkel der 
Lieferanten und Handler. Der Hauptteil des Beitrags ist der Versorgung mit 
Getreideprodukten gewidmet, insbesondere mit Brot und zwar vom direkten 
Einkauf bis hin zur Situation im Kleinhandel. Besondere Aufmerksarnkeit 
widmet die Autorin der Versorgungslage mit Zucker und Fleisch. Kurz wird 
auch die Situation bei der Versorgung mit Zuckererzeugnissen wie Fette, Obst, 
Kaffe und Bier analysiert. 
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MILADA HLOCHOV Á 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA MĚSTA PRAHY 
V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ 

Chceme-li hovořit o komunální politice Prahy v 1. polovině 20. století, 
nemůžeme opomenout století předchozí, protože tehdy byl položen základ 
této politiky. Jakmile po pádu Bachova absolutismu, po volbách ll. 3. 1861, 
získalo v městské samosprávě převahu české měšťanstvo, snažilo se pozved
nout Prahu na úroveň ostatních hlavních měst Evropy a hledalo cesty, jak se 
hospodářsky i politicky vyrovnat ostatním evropským metropolím. 

Praha stála v čele Svazu českých měst, jehož kancelář byla na Staroměst
ské radnici. Písemnosti Svazu se dokonce zpočátku zapisovaly do městských 
podacích protokolů, ačkoliv ukládány byly od počátku samostatně . Praha re
prezentovala Svaz českých (a později československých) měst i na meziná
rodním fóru: byla členkou Unie měst v Bruselu. Aby se pražská městská rada 
seznámila s postupy jiných samospráv, vysílalo město delegace do zahraničí 
a rada též nejednou žádala jiná velká města o zaslání kopií obecních rozpočtů 
a závěrečných účtů pro porovnání a zdokonalení vlastního účetnictví i pro 
jeho lepší kontrolu. Městské radě šlo též o orientaci v komunálních, škol
ských a sociálních projektech jiných municipalit a o poznání, jak jsou jinde 
řešeny problémy městské samosprávy i v oblasti tzv. přenesené působnosti . 

Město tehdy začalo rozmnožovat svůj majatek koupěmi- na rozdíl třeba 
od Vídně nedostalo po zrušení statutu pevnostního města na konci 60. let 
pevnostní a hradební pozemky zadarmo, ač to vláda původně přislíbila, ale 
muselo je od eráru draze vykupovat. V té době zahájila Praha i dlouhodobou 
akci na zkrášlení prostředí města zřízením zeleného pásu na jeho obvodě, a to 
i cestou výkupu a zpřístupnění velkých zahrad veřejnosti . Dále se město vě
novalo opatřování pomníků a soch pro veřejná prostranství. 

Město se dále snažilo kupovat komunálně významné podniky od soukro
mých majitelů: získalo např. "koňku" nebo paroplavební společnost na Vlta
vě a posléze i na Labi. Praha zakládala i vlastní podniky- obecní pojišťovnu 
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(1865), obecní plynárnu (1866), Městskou spořitelnu (1875), Ústřední jatka 
(1895) čí Pohřební ústav hl. m. Prahy. Ve své režii město provozovalo i četné 
restaurace, ať již odkoupené či vlastními prostředky postavené. 

Do pražské komunální politiky patřilo i opatření dobré pitné vody pro 
obyvatele, dláždění ulic i chodníků, veřejné osvětlení i městská doprava, re
gulace potoků i Vltavy, náplavky, nábřeží, mosty i nádraží. Ve své režii mělo 
město též branické lomy a vápenku. O prozíravosti Prahy svědčí i projekt 
moderní kanalizace s čističkou, přijatý roku 1894 sborem obecních starších, 
který byl v přepracované verzi uskutečňován ještě v prvém roce první světo
vé války a znamenal záruku proti válečným epidemiím nejen pro celou teh
dejší Prahu, ale i pro samostatné předměstské obce Smíchov, Bubeneč, Kar
lín a Vysočany. S nemenší předvídavostí uzavřela roku 1899 Praha s Vmohrady, 
Žižkovem, Karlínem a Smíchovem dohodu o vybudování jednotné vodovod
ní sítě pitné vody, přiváděné sem od Káraného. Tento vodovodní projekt byl 
uskutečněn v letech 1908-1913. 

Problém nedostatku stavebních parcel a ozdravění vnitřního prostředí se 
Praha, zejména po vzoru Paříže, pokusila řešit celoplošnou asanací městských 
částí se zastaralou zástavbou, zejména I. a V. čtvrti- Starého Města a Josefo
va. Třebaže pražská asanace nebyla tak radikální jako v Paříži, přece zname
nala zničení mnohých kulturních památek a to nejen přes odpor veřejnosti, 
ale dokonce i proti výslovnému zákazu státní památkové komise. 

Za svou povinnost měla Praha i péči o své přestárlé a nemocné obyvatele 
i příslušníky Gak jí ukládal zákon o domovské příslušnosti), stejně jako 
o nezaměstnané dělnictvo. 

Velké stavby (Nová radnice, Obecní či Reprezentační dům, Městský sirot
činec arcivévodkyně Gisely na Hradčanech, městské chudobince, most Sva
topluka Čecha, regulace Podskalí, stavba nádraží) způsobily, že se obci nepo
dařilo udržet vyrovnaný rozpočet, a to přesto, že na některé stavební investice 
obdržela roku 1902 nepřekročitelnou státní subvenci ve výši 16 000 000 ko
run. Město vypracovávalo od 90.let 19. století vlastně rozpočty dva: řádný a 
mimořádný (z něhož se hradily zejména stavby v rámci přenesené působnosti 
a zčásti i nákupy nemovitostí). Subvence byla Praze proplácena vždy až na 
konci účetního roku po konečném vyúčtování. Významná byla proto aktivita 
starosty Dr. Groše, který za pomoci poslance říšské rady, ministra-krajana 
JUDr. Bedřicha Pacáka dosáhl vyplácení roční subvenční kvóty 1 600 000 
korun ne-li hned na počátku, pak alespoň v průběhu účetního roku. 

Praha pečovala o své stavební, ale i věcné a písemné památky. Založila 
městský archiv i muzeum, zrestaurovala Staroměstskou radnici i s orlojem, 
opravila brány a věže, pokud nebyly na překážku stále rostoucímu dopravní-
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mu ruchu. Aby podpořila vzrůstající zájem o městské dějiny, založila a do 
obecní režie přijala vydavatelství Sborníku příspěvků k dějinám (královské
ho) hlavního města Prahy, kde vycházely práce k dějinám historické Prahy 
i předměstských obcí. 

Město podrobovalo přísné kontrole vedení obecních fmancí. Ty byly pře
zkoumávány nejen volenými obecními staršími, kteří dostávali rozpočet obce 
k dispozici v městské účtárně, ale i laickou veřejností. Své rozpočty i závě
rečné účty totiž vydávala městská rada každoročně tiskem ve Statistických 
knížkách, Administračních pak Statistických zprávách nebo v publikaci "Pra
ha- Důchody obecní". Nakonec byly roční účty samostatně tištěny i pro ko
munální podniky. Tuto politiku zveřejňování hospodářských výsledků měst
ská rada důsledně dodržovala až do roku 1941 . 

Brzy se ukázalo, že městu- vzdor poměrně velkému obecnímu majetku 
a výdělkům obecních podniků- nestačí na úkoly, které si předsevzalo, finan
ce ani se státní subvencí. Roku 1911 si proto město Praha vypůjčilo od c.k. 
rakouského ústavu pro úvěr pozemkový částku 30 000 000 K. Ani to však 
nestačilo: finance se nedostávaly zejména na modernizaci městských podni
ků. Roku 1913 proto Praha uzavřela novou půjčku ve výši 17 6 034 000 K, za 
niž se zaručila komunálními podniky. Získaná částka byla investičně rozvr
žena na: 

1. městské elektrické podniky - cca 35,5 milionů K. 
2. obecní plynárny- cca 3 miliony K. 
3. asanaci města- téměř 22,5 milionů K. 
4. školství- něco přes 8 milionů K. 
5. ostatní obecní investice - více než 107 milionů K. 
Z půjčky bylo vydáno na ostatní investice zhruba 20 milionů na novou 

soustavnou kanalizaci, cca 15 mil. na budování mostů a nábřeží, dále na úpra
vu staré obecní vodárny 5':6 mil., na novou společnou vodárnu pražské aglo
merace připadal podíl Prahy, krytý z této půjčky cca 10 mil., na jatka a tržnici 
8,5 mil., na novou radnici 2 mil., na Obecní dům 8 mil., na zakoupení Sylva
-Tarouccovského paláce, na nemovitosti (hradby, kasárna a reality), zakoupe
né k zužitkovacím a regulačním účelům asi 22 mil., na nemocnici, sirotčinec, 
obecní či řemeslnický dům a městské hr'bitovy téměř 2,5 mil., na dlažby, na 
regulaci Rokytky a Podskalí asi 1 O milionů. Část sumy byla pojištěna na bu
dovách a realitách zakoupených nebo předaných městu připojenými obcemi 
(do roku 1901 to byly jen Holešovice-Bubny a Libeň) . 

První světová válka znamenala značné hospodářské oslabení Prahy, ta však 
přesto neustoupila od své dosavadní investiční politiky. Po vzniku Českoslo
venska vzrostly finanční potíže města, které se roku 1922 rozrostlo o dalších 
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33 obcí, na něž však ze státních daní nedostávalo příspěvky jako jiné, byť 
menší samosprávné okresy. Československé banky nemohly nadto Praze po
skytnout dostatečnou půjčku, protože v zemi nebylo dostatečné množství ka
pitálu. O státní podpoře novému hlavnímu městu se vůbec neuvažovalo. Není 
proto divu, že si v meziválečné době Praha často stýskala, že se k ní nový stát 
chová macešštěji než staré Rakousko. Přesto se město své dosavadní hospo
dářské politiky nevzdalo: 

Praha zakoupila od Jana Schwarzenberka zbytek jeho jinonického panství 
a společně s ním založila nové Průmyslové podniky hl. m. Prahy a později 
k nim připojila i své branické lomy a vápenku. Městu bylo zřejmé, že nový 
podnik nestačí stavebními hmotami pokrýt potřeby obce, Průmyslové podni
ky hl. m. Prahy ale zaručovaly, že město nebude vydáno na pospas pováleč
ným spekulantům, kteří vyháněli ceny stavebnin do neúnosné výše. Praha 
dostala do rukou podnik, v němž si sama mohla ověřovat jak ceny různých 
stavebních materiálů, tak také to, kolik může požadovat jako rozumnou cenu 
na oferentech obecních staveb. 

Daně a obecní přirážky, plynoucí Praze ze zákona, doplňovala obec i dob
rovolnými příspěvky, vybíranými např. při vydávání honebních lístků (na fond 
pro potírání žebroty) či při svatbách (na sirotčí fond) . Dále jí plynuly poplat
ky za tzv. pochozí komise (povolání a kontrola staveb), poplatky ze zábav, 
stánků i za udělování živnostenských oprávnění. Dlužno podotknout, že obec 
vždy dbala na to, aby žadatel měl k výkonu své živnosti řádnou a dostatečnou 
kvalifikaci. 

Všechny tyto příjmy však Praze nestačily a proto již roku 1919 uvažovala 
městská rada o nové půjčce. Měla to být zároveň půjčka konverzní, aby měs
to zaplatilo svůj dluh u státního ústavu pro úvěr pozemkový ve Vídni a nena
růstaly mu zbytečně úroky. V tisku se však proti této nové výpůjčce zvedla 
vlna odporu a v zemi navíc nebylo dostatek kapitálu. Nepodařilo se zatím 
zjistit, od koho a jakou částku v roce 1919 nakonec Praha půjčkou přece jen 
získala (v prezidiu magistrátu jsou zmínky o slosování půjčky 1919). 

Město však především uzavřelo roku 1922 velkou zahraniční půjčku 
u bankovních domů v Londýně a zčásti v New Yorku. Půjčka takové velikosti, 
jakou Praha potřebovala, ovšem přesáhla výměr městské ekonomiky. Přines
la zpevnění kurzu československé koruny ve světě a nevynesla tudíž po kon
verzi liber a dolarů na koruny Praze takový výtěžek, jaký město původně 
očekávalo. Přesto půjčka splnila svůj účel pro městské investice, uhradila 
stavbu nové městské elektrárny v Ervěnicích a umožnila modernizaci měst
ských podniků, na nichž byla pojištěna. 

Důležité bylo, že město dokázalo pravidelně s losová vat a umořovat jak 
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půjčku z roku 1913, tak i novou půjčku zahraniční. Navíc Praha pravidelně 
podle smlouvy platila úroky a slosovávala i dlužní úpisy zahraniční půjčky, 
dokonce je podle možností i vykupovala. 

Z pramenů jasně vyplývá, že Praha si mohla dovolit tyto finanční trans
akce proto, že byla spravována centrálně, jako jeden celek. Magistrát dostá
val přímo všechny důchody města, ať už z udělování živnostenských opráv
nění, z komisí při povolování staveb a přístaveb či jiných stavebních úprav, 
ze zábav, hudebních i jiných produkcí, ze stánků i veřejných záchodků, vybí
ral poplatky za povolování radiových antén, výkladních skříní a reklamních 
tabulí, za zřizování zahrádek před restauracemi, za zřizování výtahových ša
chet na chodnících aj. Přitom výdaje za (na svou dobu nemalý) správní aparát 
magistrátu a jeho úřadoven, zřízených po spojení Velké Prahy pro nové obvo
dy VIL-XIX., aby obyvatelé čtvrtí na okraji velkoměsta nemuseli se svými 
záležitostmi až na Staré Město, byly poměrně malé. Centrální řízení města 
bylo nadto daleko levnější, s podstatně jednodušším rozhodováním o veřejné 
dopravě, prodlužování kanalizační sítě, vodovodu a veřejného osvětlení atd., 
než jak by tomu bylo při roztříštěnosti městské správy, kdy by vyjednávání s 
jednotlivými obvody zdržovalo rozhodování a neumožňovalo poskytovat 
výhody velkoměsta těm čtvrtím, které neměly průmyslové podniky ani neby
ly turisticky tak atraktivní jako historické městské centrum. 

Světová hospodářská krize 30. let citelně narušila dosavadní, vcelku úspěšný 
finanční vývoj Prahy. Přinesla i nové nečekané výdaje- zajišťování nouzo
vých prací pro nezaměstnané, výstavbu domů s levnou činží pro sociálně sla
bé vrstvy obyvatel, povinné příspěvky na v bídě se ocitnu vší pražské přísluš
níky, žijící mimo Prahu (podle zákona o domovské příslušnosti) . Tyto problémy 
řešilo město dalšími půjčkami, mnohdy hypotekámími. Např. na dostavbu 
a vybavení městské nemocnice na Bulovce si Praha vzala půjčku u Penzijní
ho fondu Elektrických podniků a pojistila ji na parcele č. kat. 1204 a na ní 
stojící nové úřední budově čp. 16-1. 

Město v této době stavělo živnostenské pokračovací školy na Žižkově, 
prodlužovalo a rozšiřovalo tramvajovou síť do okrajových čtvrtí a budovalo 
kanalizaci a veřejné osvětlení. Pod dojmem prudkého rozvoje automobilismu 
vykoupilo město v úzkých ulicích historického centra řadu přízemních krá
mů, aby zde proražením příček zřídilo bezpečné průchody pro chodce. Jedi
ným projektem, který obec v meziválečné době neuskutečnila, ač se pro něj 
rozhodla již v minulém století, bylo zřízení podvojného vodovodu. Jedna větev 
měla do všech čtvrtí vést káranskou pitnou vodu, druhá větev užitkovou čiště
nou vodu vltavskou. 

Závěrem dlužno připomenout, že v meziválečné době Praha nově vybavila 
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a modernizovala i kulturní městské instituce, tj. knihovnu, galerii, muzeum 
a archiv. Nezapomínala ani na Městská divadla pražská. 

Použité prameny a literatura: 

I) Magistrát hl. m. Prahy, fond Presidium rady a magistrátu, perioda 1912-1939, signatura 
37/1. 

2) Magistrát hl. m. Prahy, fond Odbor hospodářský, IV. perioda 1927-1950 (1949), odd. 2- 5. 
a priora z referátů hospodářských I A-C z let 1911-1927. 

3) Statistické knížky král. hlav. města Prahy z let 1881-1893. 
4) Statistické zprávy král. hlav. města Prahy z let 1912-1918, 1926-1929. 
5) Administrační zpráva král. hl. města Praha za léta 1885-86. 
6) Administrační zprávy král. hl. města Prahy a spojených obcí za léta 1887-1895, 1898, 

1900-1901. 
7) Praha. Důchody obecní z let 1905-1907, 1911 . 
8) Rozpočty hl. m. Prahy z let 1931-1941. 
9) Rozpočty městských podniků z let 1931- 1941 (řada není kompletní). 

I O) Závěrečné účty hl. m. Prahy z let 1931- 1941. 
ll) Závěrečné účty měst. podniků z let 1931-1941 (řada není kompletní). 
12) Vojtěch Kraus, Dějiny obecní správy král. hl. m. Prahy za léta 1860- 1880, díl 1., Praha 

1903. 
13) Jaroslav Wízek, Praha dávná i naše, sv. III., Praha 1923. 
14) Praha v obnoveném státě československém, Praha 1936, články: 

a) Bedřich Zafouk, Finanční politika obce, s. 241-331 
b) František Kytler, Kontrola finanční správy, s. 332-337 
c) Emanuel Svoboda, Hospodářská správa obecního majetku a hospodářské záležitosti, 
s. 338-420. 

124 



MILADA HLOCHOVÁ 

WIRTSCHAFTSPOLITIK DER STADT PRAG 
IN DER ERSTEN HÁLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS 

Die Breite der Problematik der Kommunalpolitik Prags in der ersten Hiilfte 
des 20. Jahrhunderts erfaBt die Autorin in einigen der wichtigsten Punkte. Die 
Grundlage dieser Politik sieht sie schon in der Zeit des Zusammenbruchs des 
Bachschen Absolutismus, als die Bemtihung des tschechischen Biirgertums 
entstand, Prag auf das Niveau der anderen (vor allem westlichen) europiiischen 
Metropolen zu erheben. Unter Ósterreich-Ungarn repriisentierte Prag aufin
ternationaler Ebene den Bund der tschechischen ( spiiter tschechoslowakischen) 
Stiidte, der Mitglied der Stiidteunion in Briissel war. Durch objektives Ken
nenlernen und den Vergleich von Beispielen, wie die stiidtischen Selbstver
waltungen anderer Stiidte die einzelnen Probleme losen, begann fiir Prag der 
Aufschwung und die Vermehrung des Vermogens. Es wurden Festungs- und 
Schanzgrundstiicke von Eigentiimern verschiedener Betriebe angekauft und 
eigene Betriebe gegriindet. Prag war bestrebt, Griinfliichen zu erweitern, Giir
ten zugiinglich zu machen, und offentliche Freiriiume mit Denkmiilern und 
Statuen zu versehen. In der Kommunlapolitik wurde die Sicherung von Trink
wasser, Kanalisation und Kliiranlage einbezogen. Der Mangel an Baugrund
stiicken und das Problem der Gesundung der inneren Umgebung der Stadt 
wurde nach dem Pariser Muster durch die Assanierung der Stadtteile gelost. 
Es begann der Aufbau der modernen Industrievorstadt Karlín. Die Autorin 
erwiihnt Karlín und weitere Bauten im Zusammenhang mit dem Vermerk iiber 
den Gesamthaushalt der Stadt fiir diese Aktivitiiten. 

lm Artikel wird weiter iiber die Art und Weise der Ftihrung der Gemeinde
fmanzen und Buchfuhrung der Stadt gesprochen. Ausfuhrlich sind hier die 
Finanzkredite begriindet, die die Stadt in den Jahren 1911 bis 1913 abge
schlossen hat und ihre Aufteilung auf einzelne Investitoren. Die Zeit des Er
sten Weltkrieges bedeutete eine betriichtliche wirtschaftliche Schwiichung 
Prags, die erhebliche Finanzprobleme nach der Entstehung der Tschechoslo
wakei mit sich brachte. Ein weiterer ausliindischer Finanzkredit (vergeben 
von einem Londoner und New Yorker Finanzkonsortium) bedeuteten zwar 
die Festigung der tschechischen Krone in der Welt, brachten der Stadt aber 
nicht den erwarteten Gewinn. Es werden hier auch die Vorteile und das Sys
tem der zentralen Leitung der Stadt erwiihnt. 
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AbschlieBend wird der Zeitraum der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre 
niihergebracht, indem es zur Zerstorung der verhaltnismaBig erfolgreichen 
Wirtschaft kam. 
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IIANA SvATošovÁ 

ZAHRANIČNÍ PŮJČKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Z ROKU1922 

ANEB JAK OKRÁST MĚSTO 

Následující text je malým příspěvkem k velkým- dosud nenapsaným
dějinám pražského komunálního hospodářství v moderním odbobí. Hospo
dářské a finanční politice pražské radnice v období liberalismu nebyla dosud 
ze strany odborníků věnována náležitá pozornost, přestože se jedná o jedno 
z klíčových témat moderních pražských dějin. Badatel je tak odkázán pouze 
na studium primárních pramenů, jak tištěných, tak písemných, pokud vůbec 
existují. Pro období před vznikem samostatné republiky jsou to především 
tištěné městské rozpočty od roku 1850, materiálově cenné Administrační zprá
vy královského hlavního města Prahy za léta 1881-1911 , Statistické knížky 
královského hlavního města Prahy vydávané od roku 1871 a poměrně dobře 
dochované archivní fondy někdejších magistrátních oddělení (kromě finanč
ního) uložené v Archivu hlavního města Prahy. Složitější je to s dostupností 
informací o hospodářství hlavního města v období mezi dvěma světovými 
válkami, za války i po ní. V roce 1936 sice byla pražským magistrátem pod 
názvem Praha v obnoveném státě československém vydána základní a dosud 
stále vyhledávaná práce věnovaná hlavním oborům činnosti městské samo
správy, v níž jednotlivé kapitoly sepsali představení příslušných magistrátních 
úřadů, tedy odborníci. Publikace však měla být původně vydána k 10. výročí 
vzniku republiky, proto jsou texty dovedeny pouze k roku 1927 (na konci 
publikace je ve stručnosti nastíněn vývoj do roku 1935) a celkové vyznění 
knihy má spíše oslavný ráz. Přesto jsou právě kapitoly o finanční a hospodářské 
politice pražské obce pro toto krátké časové období velmi cenným prame
nem. Pro finanční politiku- kromě tištěných rozpočtů a obecních inventářů, 
Statistických knížek a Věstníku hlavního města Prahy -bohužel pramenem 
jediným, neboť spisy bývalého finančního referátu a kontrolního úřadu praž
ského magistrátu byly v období po roce 1949 zničeny, nebo o nich dosud 
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nevíme. A bohužel nám nepomůže ani archiv ministerstva financí ČSR, ulo
žený ve Státním ústředním archivu v Praze, neboť i tam se spisy pražského 
magistrátu takřka nenacházejí, přestože korespondence mezi oběma institu
cemi nebyla řídká. 1 K tématu zahraniční, tzv. anglické půjčky hlavního města 
Prahy z roku 1922 jsme tak odkázáni pouze na torza archivních fondů a na 
spisy druhotného významu. Informace můžeme čerpat ze spisů prezidia praž
ského magistrátu2, zápisů ze zasedání ústředního zastupitelstva hlavního měs
ta Prahy3, z torza spisů ministerstva financí z let 1936-1959, které nebyly 
předány do Státního ústředního archivu\ a z malého souboru spisů finanční
ho referátu (účtárny) magistrátu z let 1924-1974, které byly v roce 1975 pře
dány do Investiční banky a dnes jsou uloženy ve Státním oblastním archivu 
v Praze5. Pro vnitřní potřebu Investiční banky byly počátkem 70.let vypraco
vány studijní sylaby o zahraničních půjčkách, mezi nimi také jeden o pražské, 
který obsahuje řadu informací o splácení půjčky, kurzovních změnách a také 
text smlouvy i s překladem. 6 Přesto je nutné se "anglickou" půjčkou zabývat 
a tento příspěvek je pouze úvodem do studia této komplikované problemati
ky. Byla to ozřejmě první akce podobného rozsahu a významu v dějinách Pra
hy, která na dlouhá léta ovlivnila a nebývalou měrou zatížila hospodářský 
organismus města. Měla však souvislost i dopad na hospodářství celého státu 
a s jejími důsledky se setkáváme i v dnešní době, ať už jde o reminiscence, 
nevyřízené pohledávky, anebo podniky vybudované jejím prostřednictvím. 

V roce 1918 se Praha stala hlavním městem samostatného státu a v roce 
1922 z moci úřední velkoměstem. Po dlouhé době se tak splnila očekávání 

1 SÚA, fond Ministerstvo financí , 1918- 1949 (dále MF). Za pomoc při hledání děkuji Mgr. 
Vlastě Měšťánkové. 
2 AMP, fond Presidium rady a magistrátu (dále Presidium), 1914-1937, sign. 37/1, č. kart. 
839; 1938- 1950, sign.ll /6, č. kart. 1006; kancelář pro zahraniční styky, sign. Nl/916, č. kart. 
1320. 
3 AMP, fond Protokoly schůzí Ústředního zastupitelstva hl. m. Prahy a fond Zápisy ze schůzí 
Ústředního národního výboru hl. m. Prahy. 
4 Archiv Ministerstva financí ČR (dále AMF): jedná se o tři pořadače s původním uložením 
spisů, označené Odd. 205, Úvěry, zahraniční půjčka 1922. Za jejich zpřístupnění děkuji vedou
cí archivu dr. Janě Janošťákové. 
5 SOA Praha, neuspořádaný fond Investiční banka (dále !8). Jedná se o Knihu pravidel 
o výpůjčkách hlavního města Prahy a čtyři pořadače se spisy, které byly spolu s agendou v roce 
1975 předány do Investiční banky. V 90. letech byly v rámci vnitřní delimitace převedeny 
do Živnostenské banky a poté předány do Státního oblastního archivu. Za jejich zpřístupnění 
děkuji Mgr. Marii Tarantové. 
6 7 112% I 6% hypotekámí půjčka města Velké Prahy z r. 1922. Zprac. Investiční banka, Praha 
1970. Uloženo v knihovně Investiční a poštovní banky pod sign. 1784. Za upozornění děkuji 
archivářce !PB Haně Klasové a knihovnici Blance Sychrové. 
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a přání pražských radních i většiny Pražanů. Na jedné straně se tedy Praha 
stala sídlem hlavy státu i ústředních státních orgánů, na druhé straně konglo
merátem 38 ve Velké Praze spojených obcí, z nichž některé byla města s plně 
rozvinutou infrastrukturou, jiné- a to většina- málo rozvinuté vesnice. Před 
městskou správou tak vyvstal úkol vytvořit z tohoto slepence moderní fungu
jící velkoměsto a reprezentativní sídlo státu, což kladlo obrovské nároky na 
městské finančníky a na městský rozpočet, tím spíše, že do první světové 
války uvážlivě vedené obecní finance vyšly z válečných let značně pošramo
cené. 

K pokrytí řádných i mimořádných výdajů města sloužily běžné městské 
příjmy. Jejich struktura byla dána zákonnými normami a podobně jako v před
válečném období ji tvořily výnosy obecních podniků, fondů, nadací, cenných 
papírů, příležitostné státní dotace, různé mimořádné příjmy, a především obecní 
dávky (z nájemného, ze zábav, přírůstku hodnoty nemovitostí, ze psů, moto
rových vozidel, osvětlování, přepychových bytů aj.), poplatky (např. dlažeb
né, vodné, stočné, zdravotní prohlídky dobytka a masa, taxy), obecní přirážky 
k daním vybíraným státem (pozemkové, domovní činžovní, výdělkové, ren
tové aj.) a přirážka školní. Výše či horní.hranice přirážek byla stanovena stá
tem, Praha je však záměrně vypisovala v takové výši, aby pokryla výdajovou 
část rozpočtu a přitom neohrozila ekonomický potenciál svých poplatníků 
a nebrzdila hospodářský rozvoj města a také aby do města přilákala výděleč
né podniky a tím následně zvýšila přirážkovou základnu. Za to se stávala 
terčem kritiky jak ze strany jiných obcí, tisku, tak i ministerstva financí (např. 
tehdy, když se na ně obracela se žádostí o větší dotace pro město). Se stejným 
ohledem na finanční sílu pražských obyvatel byl volen systém obecních dá
vek a poplatků, které se postupně staly hlavní příjmovou složkou obecního 
rozpočtu . 7 ' . 

Po první světové válce bylo stanoveno několik klíčových zásad pro komu
nální finanční politiku. Předně to byla jednotná centrální finanční správa 
města a jednotnost rozpočtu, která byla dána i zákony o Velké Praze z roku 
1920. Dále rozhodnutí, že náklady běžného hospodaření (řádné i mimořádné) 
budou uhrazovány z běžných příjmů obce, zatímco investice směly být uhra
zovány pouze půjčkami nebo jinými mimořádnými příjmy. 8 Počínaje rokem 
1924 byla přijata další zásada, podle níž běžné udržovací položky rozpočtu 

7 Např. v roce 1928 činily 40 % řádných příjmů (21 O mil. Kč), zatímco obecní přirážky 24 % 
(125 mil. Kč), příděly 10% (52 mil. Kč) a vlastní příjmy 26% (130 mil. Kč) . Podle Praha 
v obnoveném státě československém, s. 323. 
8 Tamtéž, s. 315. 
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nesměly převyšovat bez zvláštního odůvodnění náklady uvedené v rozpočtu 
na rok předcházející. 9 (Pro investiční potřeby byl od roku 1926 vedle řádného 
rozpočtu veden rozpočet mimořádný.) Díky těmto i dalším uvážlivým roz
hodnutím se podařilo v meziválečném období udržet rozpočet hlavního měs
ta v rovnováze, a přitom plnit investiční záměry - částečně i z úspor. 10 

Způsob zajišťování investic pomocí půjček byl v městském hospodářství 
běžný již v minulosti. První půjčku v moderním období si Praha vzala u Čes
ké spořitelny v roce 1845 na vybudování vodovodu pro Horní Nové Město. 11 

Další následovaly k pokrytí výdajů na stavby, pozemky, velké modernizační 
projekty, likvidaci následků živelných a jiných katastrof atd., dokonce i na 
výkon samosprávy. Ke konci roku 1912 činila celková výše městského dluhu 
více než 176 milionů korun, přesto však rozpočet vykazoval přebytek čistého 
inventárního jmění 43,6 milionů korun. 12 

Do období samostatnosti vstupovala Praha, jako ostatně celá republika, 
s válkou narušeným hospodářstvím. K tomu přistoupily problémy spjaté s chys
taným vznikem Velké Prahy. Městští hospodáři museli zajišťovat chod dosa
vadního vnitřního města, a zároveň rozvažovat o budoucích potřebách města 
šestkrát většího a nerovnoměrně rozvinutého, s nestejným způsobem vedení 
obecních financí. Zde je namístě upozornit na skutečnost, že spojením přešel 
na Prahu nejen veškerý movitý i nemovitý majetek připojených obcí, ale také 
jejich finanční závazky, což následně značně zvýšilo celkový městský dluh. 13 

Po celém území budoucího velkoměsta byla potřeba dobudovat kanalizaci, 
vodovody, plynovody, komunikace, dlažby, veřejné osvětlení, sociální, zdra
votní a školní zařízení, obytné domy atd., což představovalo nemalou zátěž 
dalšího hospodářského rozvoje hlavního města. 

Pro investice nezbytně nutné v prvních poválečných měsících přikročila 
Praha v roce 1919 k vydání 4% emisní půjčky ve výši 150 milionů korun na 
rozvoj elektrických podniků, bytovou výstavbu, nouzové práce a na konverzi 

9 Tamtéž, s. 264. 
10 K roku 1928 činily úspory v řádném rozpočtu 63,3 mil. Kč. Tamtéž, s. 317-318. 
11 Pěkný přehled zadluženosti Prahy v letech 1845-1898 je uveden v Administrační zprávě 
královského hlavního města Prahy . . . za rok 1898. Praha 1900, s. 85-90. Všechny pozdější 
půjčky do roku 1911 jsou popsány v dalších Administračních zprávách. 
12 AMP, Presidium, 1906-1913, sign. 37/4, č. kart. 466. Z částky 176 milionů připadalo 35,4 
mil. na elektrické podniky, 2,6 na obecní plynárny, 22,3 mil. na asanaci, 8, I mil. na školství 
a zbylých I 07,5 mil. na ostatní obecní investice. 
13 V době vzniku Velké Prahy v roce 1922 činila výše dluhů předměstských obcí 248 milionů 
korun, naproti tomu příjem z obecních přirážek v těchto obcích činil 15,5 milionů korun, takže 
nestačil ani ke krytí úroků a splátek půjček . Praha v obnoveném státě československém, s. 257. 
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starších půjček z válečného i předválečného období. Emise se však nesetkala 
s velkým úspěchem, protože krátce předtím byly vydány obdobné obligace 
státní. Vynesla pouze 30 milionů a cenné papíry se podařilo umístit až později. 

Jako kritický se v letech 1919-1921 jevil vývoj v tzv. obecních podnicích. 
Takto se společným názvem označovaly Elektrické podniky hl. m. Prahy (elek
trámy, elektrické dráhy a autobusová doprava), Pražské obecní plynárny 
a Obecní vodárny. V elektrických podnicích hrozilo zastavení provozu a na 
jeho oddálení se nakupovaly stroje, které nebyly kryty rozpočtem. Dluh do
stoupil do výše 70 milionů, podniky pouze splácely vysoké úroky z prodlení 
a firmy poškozené nesplácením úvěrů na ně hodlaly podat žalobu. V plynár
nách byla situace taková, že odborníci předpokládali možný provoz stávají
cích zařízení maximálně do konce roku 1923.14 Vodárny nebyly schopny ze 
stávajících zdrojů zásobovat Prahu pitnou vodou v jejím celém budoucím 
obvodu. K roku 1922 byla na obecní podniky vykazována investiční potřeba 
ve výši takr1ca 1,2 miliardy korun. Z toho 7 57,6 milionů pro elektrické podni
ky (rozšíření elektrických drah, zakoupení nových vozů, zřízení nových re
míz, postavení nových ústředních dílen, rozšíření elektrické rozvodné sítě 
a podíl na výstavbě nové elektrárny na dole u Chomutova). Plynárny vyža
dovaly pro stavbu nové moderní plynárny v Michli (pozemek byl zakoupen 
již před válkou) a rezervní plynárnu v Praze VII 200 milionů korun. Vodárny 
potřebovaly 226,4 milionů korun na stavbu nové vodárny, vodojemů, čerpací 
stanice, administrační budovy, rekonstrukci vinohradské vodárny, doplnění 
rozvodné sítě, výstavbu čelné zásobní nádrže pro Prahu atd. 15 Pro sanaci 
i následný rozvoj těchto klíčových městských hospodářských zařízení bylo 
tedy nezbytně nutné přikročit k zajištění finančních prostředků pomocí velké 
nebo několika větších půjček. 

O to se městští finančníci pokušeli pravděpodobně od roku 1920, a to jak 
doma, tak v zahraničí. V domácích poměrech nebyl v té době dostatek finanč
ního kapitálu, proto se město obrátilo také do zahraničí, kde naopak po válce 
nastala potřeba vývozu kapitálu do zemí střední a jihovýchodní Evropy.16 

O počátečních jednáních vedoucích k uzavření půjčky v roce 1922 máme 

14 Srv. AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústředního zastupitelstva hl. m. Prahy 10. 12. 1923, 
f. 310-311 , 315. 
15 Důvěrná zpráva pro Ústřední správní komisi (tj . zastupitelstvo) z 10. 5. 1922 (AMP, Presi
dium, 1914-1937, sign. 37/1, č. kart. 839). Též Praha v obnoveném státě československém, 
s. 250. 
16 K tomu srv. A. Teichová, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918- 1938, Praha 
1994. 
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k dispozici velice skoupé informace. Na zasedání městské rady 7. 7. 1920 se 
jednalo o třech nabídkách: Svazu českých bank a dvou zahraničních (z toho 
jedné americké). Nevíme nic bližšího, pouze to, že zahraniční banky požado
valy úrok 10-12%, což bylo pro město nepřijatelné. 1 7 0 málo více se dovídá
me z podkladového materiálu pro mimořádné zasedání městské rady 
24. 5. 1921 : v roce 1920 se vedla bezvýsledná jednání s Moricem Schlesin
gerem v Paříži, jednání se skupinou holandského kapitálu uvázla po volbách 
do Národního shromáždění, jednání v Anglii byla přerušena podzimními ne
pokoji atd. 18 

Mimořádné květnové zasedání městské rady bylo svoláno proto, aby se 
zastupitelé a stranické kluby vyjádřili k zahraničním nabídkám. Bylo konsta
továno, že nabídek došlo více, ale předkladatelé se dostatečně zabývali pouze 
dvěma: francouzskou- skupiny F. Rouland, G. Chamont aR. Dunal a anglic
kou- skupiny, kterou zastupoval Sidney Reilly. Francouzská skupina navrho
vala, že na 25 let převezme zcela do své správy provoz obecních elektráren 
a plyn.áren, které na své náklady zmodernizuje. Pražská obec by sice zůstala 
vlastnící podniků i nově vzniklých zařízení, avšak musela by se po tu dobu 
bezvýhradně vzdát všech svých práv v tomto oboru a všech rozvodných sítí. 
Požadavkem Francouzů také bylo vyloučení jakékoli další konkurence ve 
výrobě elektřiny a plynu v Praze.19 Městská správa by se tak fakticky vzdala 
kontroly nad výrobou, dodávkami i cenovou politikou v tomto hospodářském 
odvětví se všemi důsledky, které by z toho plynuly pro městský rozpočet. 
Tato nabídk~ navíc neřešila problém dopravních podniků ani vodáren. Angli
čané nabízeli půjčku ve výši 2 milionů liber na roční úrok 8 %. Vydána by 
byla v dlužních úpisech při kursu 92, splatná za 25 let. Jištěna by byla obecní
mi podniky a měla mít prioritu před ostatními půjčkami. Konsorcium si vy
hražovalo možnost konverze půjčky v československou měnu, a to v předem 
stanoveném kursu, tedy bez ohledu na vývoj na finančních trzích. 20 V diskusi 
byly obě nabídky odmítnuty jako nevýhodné a možnost, že by se město vzda
lo provozování obecních podniků, byla za vrhnuta. Diskutovalo se o tom, zda 
je vhodné konat velké investiční záměry v době enormních stavebních nákla
dů a nepříznivých finančních poměrů a že je nutné hledat rezervy přímo v obec
ních podnicích a v reformě jejich vedení. Bylo tedy rozhodnuto zřídit při 
městské radě komisi ze zástupců všech radničních klubů a správních rad elek-

17 AMP, Protokol ze zasedání Městské rady 7. 7. 1920. 
18 AMP, Protokol z mimoř. zasedání Městské rady 24. 5. 1921, příloha čj . I 044-kontrol. úřad. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž, příloha čj. 54-kontrol. úřad . 
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trických podniků a plynárny, která bude za pomoci dalších odborníků z oboru 
jednat o již došlých i budoucích nabídkách půjčky i o změnách v dosavadním 
hospodářství obecních podniků. 21 Tato komise si měla vyžádat dobrozdání 
znalců o možnostech provozu dosavadních plynárenských a elektrárenských 
zařízenU2Vedle toho Praha obnovila jednání se zástupci Svazu českosloven
ských bank, zdali se město může o tak velkou půjčku ucházet doma. Domácí 
banky to opakovaně odmítly s tím, že při tehdy panujícím nedostatku peněz 
nemohou půjčkou městu učinit imobilními své finanční postředky potřebné 
především pro účely průmyslu a obchodu. Odmítaly to také z důvodu překa
pitalizování příslušných investic, které by nastalo v případě půjčky v česko
slovenské měně a v příštích letech v téže měně splatné, a které by na dlouhou 
dobu bylo na újmu snížení cen plynu, elektrické energie, jízdného a vody, 
o něž se naopak usiluje. 23 Zástupci města proto začali usilovat o půjčku v za
hraničí, ve stabilní britské či americké měně. Jednání o podmínkách půjčky 
vedli s řadou zahraničních finančních skupin především přednosta fmančního 
referátu dr. Jan Fischer a referent finanční komise, sociální demokrat dr. Leo
pold Langer.24 Jednou z podmínek české strany bylo, že finanční závazek ne
bude spojován s povinností české strany odebrat od půjčující země materiál 
či nějaké práce pro rekonstrukci a výstavbu obecních zařízení. Pouze v tom 
případě, že by je nebylo možno obstarat doma, bude za stejných podmínek 
dána přednost britským nabídkám.25 Počátkem dubna 1922 Praha zmocnila 
ředitele pražské Městské spořitelny a vyjednavače o státní půjčku v Anglii dr. 
Pospíšila, aby v rámci podmínek pro půjčku státní zahájil v Londýně jednání 
o investiční půjčku města Prahy do výše 3 milionů liber. 26 Na návrh městské 
rady zastupitelstvo na zasedání 3. 4. 1922 rozhodlo vyslat do Londýna své 
zástupce, kteří tam povedou jednání s výhradou konečného schválení zastu
pitelstvem. Členy delegace se stali dr. Langer, dále člen čs. strany socialistic
ké a referent kontrolní komise Ferdinand Menger a referent hospodářské ko
mise, národní demokrat František Titěra. 27 O výsledku cesty do Londýna podala 

21 Tamtéž, zápis ze zasedání a Věstník obecní hlav. města Prahy 1921, ě. ll, s. 136. 
22 Přípis kontrolního úřadu 8. 6. 1921 (AMP, Presidium, 1914-1937, sign. 37/1, č. kart. 839). 
23 Věstník hlavního města Prahy 1924, č. 1-2, s. 2-3 a text zprávy dr. Langra pro jednání 
zastupitelstva (Ústřední správní komise) 12. 5. 1922, jejíž text je uložen v AMP, Presidium, 
1914-1937, sign. 37/1, č. kart. 839 (nedatovaný strojopis). 
24 Věstník hl. m. Prahy 1924, č. 1-2, s. 2. 
25 Zpráva dr. Langra- viz pozn. 23 a Důvěrná zpráva pro Ústř. správní komisi- viz pozn. 15. 
26 Text telegramu z I. 4. 1922 uložený v AMP, Presidium, 1914-1937, sign. 37/1, č . kart. 839. 
27 AMP, Protokol ze zasedání Užší správní komise hl. m. Prahy (tj. městské rady) 3. 4. 1922 
a Protokol ze zasedání Ústř. správní komise hl. m. Prahy 3. 4. 1922. 
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delegace zprávu při mimořádném zasedání zastupitelstva 24. 4. 1922. 
Konstatovala, že dosáhla mírnějších podmínek půjčky, než za jakých byla 
uzavřena půjčka státní, a naléhala na urychlení dalšího jednání, aby se mohlo 
využít tohoročního stavebního období, což by kromě jiného mělo pozitivní 
vliv na zmírnění důsledků nezaměstnanosti. Zastupitelstvo poté zmocnilo své 
předsednictvo k dalšímu jednání a předběžnému podpisu investiční půjčky. 
Nikdo z přítomných poslanců nebyl proti návrhu, zástupci malých stran se 
však hlasování zdrželi, protože žádný z jejich členů nebyl přizván do delega
ce a strany nechtěly nést spoluzodpovědnost za rozhodnutt28 Kolik nabídek 
ze zahraničí městu Praze došlo, nevíme, městská účtárna se seriózně zabýva
la šesti- třemi anglickými a třemi americkými. 29 V poslední fázi se vyjedná
valo pouze s jednou stranou, s londýnským konsorciem Helbert, Wagg & Co., 
s nímž zahájila městská delegace rozhovory již v Londýně. Zástupci konsor
cia přijeli do Prahy a jednání, zdá se, byla obtížná, neboť emisaři na město 
naléhal~ i hrozbami okamžitého odjezdu z Prahy, pokud nebude půjčka schvá
lena.30 Za město se vyjednávání zúčastnili členové prezídia, členové londýn
ské delegace jako zástupci svých stran, zástupce volného sdružení stran ( ostat
ních pěti malých stran) a tato komise byla v kontaktu s důvěrníky všech 
politických subjektů, takže nelze říci, že výsledek byl dílem pouhé části poli
tického spektra na radnici. 

Na zasedání městského zastupitelstva 12. 5. 1922 bylo schváleno 43 hlasy 
proti 4 hlasům (proti půjčce hlasovali dva členové národnědemokratické a dva 
členové pohokově socialistické strany, dva poslanci se zdrželi hlasování), že 
město Praha bude u londýnské firmy Helbert, Wagg & Co. a s ní spolupracu
jící newyorské skupiny Kuhn, Loeb & Co. kontrahovat půjčku ve výši 1,5 
milionu liber a 7,5 milionu dolarů na 7 112% úrok splatnou ve 30 letech. 
Podepsána byla22. 5. 1922,27. 5. 1922ji schválilo ministerstvo financí a zá
konem 345 Sb. z 1 O. 7. 1922 byla dílčím dluhopisům přiznána sirotčí jistota 
a zajištěna možnost platit jimi obecní dávky a přirážky a dovozní cla podle 

28 AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústř. správní komise hl. m. Prahy 24. 4. 1922 a Věstník 
hl. m. Prahy 1922, č. 8, s. 108. 
29 Ciferní přehled nabídek pro jednání zastupitelstva je uložen v AMP, Presidium, 1914-1937, 
sign. 37/1, č. kart. 839 a jako příloha protokolu ze zasedání Ústř. správní komise hl. m. Prahy 
12. 5. 1922. Dr. Vacek při jednání zastupitelstva 3. 12. 1923 mluvil o dalším přehledu, kde bylo 
uvedeno I O nabídek (AMP, Protokol ze zasedání Ústř. zastupitelstva 3. 12. 1923, f. 228). 
30 AMP, Protokol ze zasedání Ústř. správní komise hl. m. Prahy 12. 5. 1922, f. 319-320 a Pro
tokol ze zasedání Ústř. zastupitelstva JO. 12. 1923, f. 312. 
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valutového kursu ze dne předcházejícího jejich předložení (toto zákonné usta
novení bylo požadováno smlouvou)Y 

Podmínky smlouvy byly náročné a adekvátní době hospodářsky i politicky 
nestabilní poválečné Evropy, která věřitelům nezaručovala návratnost zapůj
čené částky. Věřitelská strana se ještě pojistila tím, že splácení a veškeré trans
akce pražské půjčky se měly dít podle britského a amerického zákonodárství. 
Půjčka byla emisní, při kursu 87 112 za 100 u librové tranše a 86 112 za 100 
u dolarové tranše. Splácet se měla podle úmorového kalendáře dvakrát ročně 
do května 1952 (vždy k 1. 5 a 1. ll.). Cenné kupony nazvané "7 112% hypo
tekární půjčka města Velké Prahy" byly vykupovány na volném trhu za cenu 
al pari nebo pod pari. Pokud by jejich cena na trhu vystoupila nad pari, došlo 
by v New Yorku nebo v Londýně ke slosování a vylosované úpisy by byly 
splaceny al pari. Praha měla možnost po deseti letech od uzavření půjčky 
vykoupit celý zbytek úpisů za cenu 102 %nominální ceny- v případě dolaro
vé části ve zlatých mincích USA stejného standardu, váhy a ryzosti, jaký byl 
v květnu 1922. Praha se zavázala odvádět na zvláštní účet k tomu účelu zříze
ný každých 14 dnů polovinu měsíční splátky (úrok, úmor, provize) a příslušné 
částky zařadit do každoročního městského rozpočtu. Dále se zavázala, že splát
ky bude umořovat i v případě války, ať hý majitelé úpisů byli občany přátel
ského či nepřátelského státu. 

Celá zapůjčená částka směla být použita výhradně na rekonstrukci a dobu
dování elektrických podniků, pouličních drah, plynáren a vodáren. Splácela 
by se z výnosů těchto podniků a pouze v případě, že by toho podniky nebyly 
schopny, muselo město schodek uhradit z jiného účtu. Zapůjčené peníze byly 
uloženy u Angločeskoslovenské banky v Praze, která je podle investiční po
třeby uvolňovala a vůči věřitelům fungovala jako "věrná ruka", tj. podle brit
ského zvyku instituce, která měla právo nahlížet do účtů a kontrolovat, zda-li 
jsou peníze používány k určenému účelu. Veškerý zapůjčený kapitál, úroky, 
prémie a ostatní závazky byly hypotekámě pojištěny na knihovních tělesech 
tvořících Elektrické podniky, Pražské obecní plynárny a Obecní vodárny, včet
ně těch, která budou z výnosu půjčky nově vybudována. Podle smlouvy ne
mohla Praha po dobu splácení tato tělesa zatížit další hypotékou, která by 
měla přednost před touto, a ani nesměla zcizit nějakou část z podniků nebo 
povolit třetí straně provozovat v nich koncesi či živnost. Podle jiného ustano
vení smlouvy nesměla Praha do 1. 1. 1924 uzavřít bez souhlasu věřitelů v Lon-

31 Opis textu smlouvy (bohužel bez příloh) je dochován v AMF a je též přílohou studijního 
sylabu Investiční banky, sign. 1784. O smlouvě srv. Praha v obnoveném státě československém, 
s. 251-253. 
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dýně další půjčku. Dalším opatřením věřitelské strany bylo, že po dobu mini
málně tří let zadrží 50 000 liber a 250 000 dolarů jako ekvalizační fond, tj . 
jako kauci za řádné splácení úroků a ostatních platů a jako pojistku při kolísá
ní valutových kursů. Pokud by bankéři byli nuceni fond vyčerpat, byla Praha 
povinna jej doplnit. 32 

Podle propočtů ke dni schválení půjčky zastupitelstvem 12. 5. 1922 byl 
očekávaný výnos půjčky vypočítán na 593,4 milionu korun a roční splátky 
představovaly částku 55 milionů korun.33 Pokud bychom vycházeli z neměn
ného valutového kursu, což bylo málo pravděpodobné, musela by Praha bě
hem 30 let splatit cca 1,65 miliardy korun, tj. řádově 2,7 krát více, než kolik 
půjčka přinesla. Předpokládaná stabilizace a posílení koruny vůči libře i do
laru však měla celkové splátky snížit. 34 Obecní podniky, potažmo město, mu
sely být schopny ze svých výnosů tento finanční závazek plnit. Proto bylo 
současně rozhodnuto, že budou účelně reorganizovány (především plynárny 
a elektrické podniky), tak aby se v jejich správě docílilo úspor a v jejich 
činnosti zvýšení výnosů . 35 Ke konci června 1922 obě finanční skupiny pře
vedly do Československa požadované valuty: po všech srážkách to bylo 
1,028.212 liber (s ekvalizačním fondem 1,078.212liber) a 6,206.806 dolarů 
(s ekvalizačním fondem 6,456.806 dolarů), což bylo podle tehdejšího pře
počtu 575,206.269 korun (s ekvalizačním fondem při stávajícím kursu 
632,706.269 korun). Podle zákonné normy bylo možné valuty převést pouze 
prostřednictvím Bankovního úřadu ministerstva financí, který je převedl na 
koruny podle průměrného kursu, který platil mezi 7. 7. a 7. 10. 1922, tedy 
v době, kdy došlo přílivem valut ze státní i pražské půjčky do republiky kra
pidnímu vzestupu kursu koruny vůči stabilním měnám. Výtěžek půjčky se tak 
snížil na 426,844.287 korun a po uvolnění ekvalizačních fondů činil čistý 
výtěžek zahraniční půjčky 435,243.968 korun- bezmála o třetinu méně, než 
činil předpoklad. Z toho bylo přiděleno 211,1 mil. Kč elektrickým podnikům, 
115,6 mil. Kč plynárnám a 108,4 mil. Kč vodárnám. 36 Peníze byly částečně 

32 Fakticky byl librový ekvalizační fond zrušen a převeden na titry již roku 1922, dolarový 
v roce I 924- Praha v obnoveném státě čskoslovenském, s: 253. 
33 Důvěrná zpráva pro ÚSK- viz pozn. I 5. 
34 Podle rozkladu finančního referenta na zasedání zastupitelstva 10. 12. 1923 bylo za rok 
1923 na úmor, úrok a poplatky zaplaceno 42,7 milionu korun, po odečtení aktivního úroku 29,3 
milionu korun. (AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústř . zastupitelstva I O. I 2. I 922, 
f. 303- 304.) 
35 AMP, Protokol ze zasedání Ústř. správní komise hl. m. Prahy 12. 5. 1922. 
36 Praha v obnoveném státě československém, s. 252- 253. 
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uloženy v Angločeskoslovenské bance a z větší části ve formě úročených 
státních pokladničních poukázek, které bankovní úřad vyplatil místo hoto
vosti.37 Je namístě položit si otázku, proč Praha na takovou půjčku, za tako
vých podmínek a v takové době přistoupila. Úroková míra půjčky byla nikoli 
7 112 %, nýbrž 8 112 % (1 % navíc připadalo na úmor), kurzovní ztráty při 
emisi cenných papírů byly 12 112% u librové a 13 112% u dolarové půjčky 
(se všemi realizovanými výlohami činila efektivní kurzovní ztráta 14,77 % 
u librové a 13,91% u dolarové půjčky).38 Úroky z povinných hypoték odčer
pávaly další finanční prostředky. O ztrátách při převodu valut bylo psáno výše. 
Situace v obecních podnicích sice byla na hranici únosnosti, jejich zadlužení 
vysoké (Praha údajně ztrácela důvěru bankovních kruhů39), dopad na veřej
nost velice negativní a bylo nutno tento stav změnit, na což naléhala i vláda40, 

doba však nebyla příznivá velkým stavebním pracím a, jak se později ukáza
lo, podniky neměly ještě připraveny projekty pro rekonstrukci a dobudování 
svých provozů, takže výhoda rychlého proinvestování a návratu vloženého 
kapitálu byla částečně promaměna.41 Stanovisko, které na zasedání zastupi
telstva 12. 5. 1922 citoval referent kontrolní komise Menger, že se v takové 
nejisté době musí dobré peníze nejdříve získat a pak teprve pro ně hledat 
uplatnění42, zřejmě také nebylo rozhodující. To by byl příliš hazardní a pro 
opatrné městské finančníky netypický postup. Zde nám citelně chybějí ar
chivní materiály, které by ozřejmily stanoviska všech zúčastněných stran, zá
pisy z porad a různé podklady k jednáním. 

Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví, že Praha podlehla, anebo 
vyhověla naléhání vládních a bankovních kruhů, aby kontrahováním velké 
zahraniční půjčky podpořila úsilí státu o stabilizaci a zhodnocení českoslo
venské koruny. Stabilizace měny byl jeden ze základních cílů hospodářské 

37 AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústř. zastupitelstva hl. m. Prahy 10.12.1923, f. 305 
a nedatovaný účetní rozklad kurzsovních ztrát uložený v AMP, Presidium, 1914-1937, sign. 
37/1, č. kart. 839. 
38 Praha. Město svého lidu, Praha 1965, s. 198. 
39 AMP, Protokol zmimoř. zasedání Ústř. zastupitelstva 10. 12. 1923, f. 315. Při hledání úvěru 
na úhradu dluhu elektrických podniků české banky nechtěly půjčit ani žádaných 30 milionů. 
(AMP, Protokol ze zasedání Ústř. zastupitelstva 3. 10. 1923, f. 231.) 
40 Např. aby podniklo vše potřebné ke zlepšení stavu obecní elektrárny, protože na ulicích 
nezřídka stáli lidé čekající na tramvaje, které kvůli výpadku elektrického proudu nejely. (AMP, 
Protokol ze zasedání Ústř. zastupitelstva 3. I O. 1923, f. 231.) 
41 Komunistický poslanec dr. Václav Vacek dokonce žádal ustavení vyšetřovací komise a po
trestání ředitelů plynárny a elektrárny- tamtéž, f. 306-310. 
42 AMP, Protokol ze zasedání Ústř. správní komise hl. m. Prahy 12. 5. 1922, f. 343. 
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politiky samostatného státu.43 Podle tvůrců finanční politiky státu pouze ne
závislá, pevná a hodnotná měna byla základem prosperující ekonomiky. Toto 
úsilí mělo podporu nejen ve vládě, ale i v bankovních a průmyslových kru
zích. Koncepce hospodářské politiky státu byla úzce spjata s odborníky 
z okruhu kolem nejsilnější české banky- Živnostenské banky, včetně prvního 
ministra financí a otce měnové reformy Aloise Rašína, jehož cílem bylo zhod
nocení koruny. Rašín, přestože od července 1919 až do října 1922 nebyl čle
nem vlády, měl rozhodující slovo a vliv na státní finanční politiku, a to nejen 
díky své funkci v tzv. Pětce a Bankovním výboru, ale i prostřednictvím Živ
nostenské banky, jejího ředitele Preisse a členů národnědemokratické strany, 
kteří až do roku 1925 zastávali vedoucí místa na ministerstvu financí. Rašín 
a stoupenci jeho deflační politiky chtěli ze zhodnocené koruny vytvořit měnu, 
která by ve střední a jihovýchodní Evropě hrála roli obdobnou jako dolar, 
libra a frank ve světě, a z Prahy chtěli učinit centrum obchodu s valutami ve 
středoevropském prostoru. Tato snaha s ohledem na zahraničněpolitické dů
sledky nalézala podporu i na ministerstvu zahraničí. 

Důležitý pro vývoj československé m~ny byl rok 1921, kdy se deflační 
politika po nuceném odchodu odpůrce deflace Karla Engliše z postu ministra 
financí začala prakticky prosazovat ve státní hospodářské politice, zvláště od 
září 1921, kdy byl ministrem financí v Benešově vládě jmenován Rašínův 
blízký spolupracovník A. Novák. Stabilizace hodnoty koruny byla jedním 
z cílů vládního prohlášení této vlády. Zhodnocení měny bylo možno dosáh
nout dostatečným množstvím stabilní měny v devizových rezervách státu 
a Bankovní úřad již v tomto roce začal na podporu měny soustřeďovat devi
zy, kterých však byl stále nedostatek. Proto Bankovní výbor doporučil získat 
v zahraničí větší půjčku ve stabilní měně, což bylo nakonec stvrzeno i zákony 
z prosince 1921 a března 1922. Nebylo to poprvé, parlament již v dubnu 
1919 zmocnil ministra financí, aby k upevnění měny uzavřel zahraniční půjč
ku ve výši 100 milionů dolarů, vzhledem k nejistým poměrům ve střední Ev
ropě se ji však nepodařilo realizovat. Ministr zahraničí E. Beneš a ředitel 
Městské spořitelny Pražské Vilém Pospíšil zahájili v Londýně nová jednání 
o půjčku československému státu, v jejichž rámci, jak už bylo uvedeno výše, 
dr. Pospíšil vedl jednání i o půjčku městu Praze. Státní půjčka ve výši 5, 3 mi-

43 Opírám se především o práce Vlastislava Laciny: Měnová politika v prvním desetiletí Čes
koslovenské republiky, Český časopis historický 91, 1993, č . I, s. 1-16; Úloha a hlavní rysy 
vývoje státní hospodářské politiky, in: V. Lacina - L. Slezák, Státní hospodářská politika 
v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha 1994, s. 9-77; Poválečná inflace a deflační politika 
v Československu v první polovině 20. let dvacátého století, in: Měnové systémy na území 
českých zemí 1892-1993, Opava- Praha 1995, s. 63--68. 
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lionu liber a 23,2 milionu dolarů, tj. podle původního kursu 2,5 miliardy ko
run, byla uzavřena ve dvou fázích v dubnu 1922 a květnu 1924.44 

Tato státní hospodářská koncepce má nepochybně souvislost s půjčkou 
města Prahy. Z řady vyjádření městských poslanců, jak jsou zachycena v zá
pisech ze zasedání zastupitelstva, a z mála oficiálních textů, které máme 
k dispozici, se dozvídáme, že vládní i bankovní kruhy na představitele města 
vyvíjely tlak, aby město uzavřelo půjčku v zahraničí. Svaz českých bank pod 
předsednictvím J. Preisse (a na doporučení A. Rašína45) je vlastně donutil 
tím, že opakovaně odmítl Praze větší finanční obnos zapůjčit. Ať byl argu
ment bank, že není v Československu možno sehnat větší půjčku než 100 
nebo 200 milionů korun46, pravdivý či nikoli (Ústřední banka českých spoři
telen údajně obci nabídla půjčku 200 milionů korun47), výsledek byl stejný. 
Navíc byly podle vyjádření dr. Langra podmínky našich peněžních ústavů 
nepoměmě nepříznivější než podmínky zahraniční půjčkt8, čemuž by na
svědčovala i teze o překapitalizování investic. Zástupci města se v této záleži
tosti neobraceli pouze na banky, ale i na kompetentní vládní místa a osoby, 
byli v neustálém kontaktu s ministerstvem a ministrem financí, a všude se jim 
dostávalo doporučení, aby se pro potřebné finance obrátili do zahraničí. Bylo 
to také od Prahy požadováno s tím, že zahraniční zápůjčka posílí důvěru 
k našemu státu a národu, a to přinese prospěch nejen celému státu, ale i Praze. 49 

O propojení skupiny Živnobanky se státními úředníky může nasvědčovat sku
tečnost, že vládní místa doporučila, aby Praha jednala- bez ohledu na konku
renci -se zástupci té finanční skupiny, se kterou nakonec byla smlouva uza
vřena50,jejímž partnerem v Československu byla právě Živnostenská banka. 51 

Městští vyjednávači zřejmě skutečně jednali pouze s touto finanční skupinou, 
přestože její nabídka nebyla nejpříznivější. Vyplývá to nejen z negativních 
reakcí některých zastupitelů52, ale i z podkladového materiálu pro klíčové 

44 O státní půjčce viz sylabus Investiční banky: 8%- 6% čs. státní zahraniční půjčka. Librová 
a dolarová tranše serie A z r. 1922 a serie B z r. 1924. Zprac. Investiční banka, Praha 1970-71 . 
Knihovna !PB, sign. 1797. 
45 AMP, Protokol ze zasedání Ústř . zastupitelstva 3. 12. 1923, f. 228. 
46 AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústř. zastupitelstva 10. 12. 1923, f. 309. 
47 AMP, Protokol ze zasedání Ústř. zastupitelstva 3. 12. 1923, f. 229. 
48 AMP, Protokol ze zasedání Ústř. správní komise 12. 5. 1922, f. 349- 350. 
49 Srv. např. řeč referenta kontrolního úřadu F. Mengra na zasedání zastupitelstva I O. 12. 1923 
otištěnou ve Věstníku hl. m. Prahy 1924, č. 1-2, s. 2-4. 
50 AMP, Protokol ze zasedání Ústř. správní komise 12. 5. 1922, f. 345. 
Sl Ciferní přehled- viz pozn. 29. 
52 Např. AMP, Protokol ze zasedání Ústř. správní komise 12. 5. 1922, f. 324, 328-330. 
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jednání zastupitelstva 12. 5. 1922.53 Těžko můžeme městské hospodáře a finan
čníky nařknout z naivity či přehnané loajality, se kterou vyhověli naléhání 
vládních míst o uzavření zahraniční půjčky. A těžko také můžeme předpoklá
dat, že většina zodpovědných pracovníků a poslanců na pražské radnici byla 
stoupenci deflační politiky, i když někteří z nich jimi určitě byli. Jistě v této 
záležitosti hrály ne nevýznamnou roli i osobní a politické vazby mezi "lidmi 
z radnice" a osobami z bankovních a vládních kruhů. Vždyť jeden z tvůrců 
státní měnové politiky a později první guvernér Československé národní ban
ky dr. Pospíšil byl ředitelem pražské Městské spořitelny. Tato instituce byla 
na městské správě prakticky nezávislá, její výbor však byl složen z členů 
ústředního nebo místních zastupitelstev s primátorem Baxou v čele a ředitel 
Pospíšil byl naopak členem finančně-dozorčí (kontrolní) komise magistrátu. 
Ředitel Živnostenské banky Jaroslav Preiss byl na počátku své praxe konci
pientem v advokátní kanceláři budoucího primátora Baxy. Městští poslanci 
byli z větší části členy vládních stran a třeba měl poslanec za Klub německé 
politické pracovní skupiny dr. Eckstein pravdu, když prohlásil, "že se to stalo 
na vysoký rozkaz vlády, neboť v radnici není ani pomyšlení na samostatnost. "54 

Pozoruhodný je v této souvislosti telegram, kterým prezídium okamžitě po 
zasedání zastupitelstva 24. 4. 1922 informovalo A. Rašína o zmocnění před
sednictva k předběžnému podpisu půjčky. 55 Městští činitelé si byli dobře vě
domi výhod i nevýhod této půjčky. Správně předpokládali, že zvýšení kursu 
koruny sníží ceny materiálu i práce, což se fakticky stalo56, a že příznivý vý
voj devizových kurzů zlevní splácení půjčky do zahraničí. V žádném případě 
však nepředpokládali, že Bankovní úřad, a tím stát, nevyplatí valuty v oka
mžitém přepočtu, ale se čtyřměsíčním zpožděním a s tak velkou finanční ztrá
tou. Bankovní úřad tak údajně postupoval, protože nechtěl sám nést rizika 
případných kurzovních ztrát a prý na celé operaci prodělal10 milionů. 57 Praha 

53 "Jednání presidia ... konáno bylo nejprve s firmou Helbert, Wagg & Co., s níž delegace 
pražská v Londýně již jednati započala." (Důvěrná zpráva pro ÚKS- viz pozn. 15.) 
54 AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústř. zastupitelstva 20. 12. 1923, f. 623 . 
55 "Právě bylo usneseno: K projednání a předběžnému podpisu investiční zápůjčky obce Praž
ské pro vybudování měst. podniků elektrických, plynárny a vodárny zmocňuje se předsednic

tvo ústřední správní komise." Podle poznámky na konceptu měl být podepsán I. náměstek 
starosty dr. Vaněk a nikoli starosta jako na jiných telegramech. Koncept uložen v AMP, Presi
dium, 1914-1937, sign. 37/1 , č. kart. 839. 
56 Např. cena motorového vozu pro elektrické dráhy klesla z milionu na 368 000 korun (AMP, 
Protokol ze zasedání Ústř. zastupitelstva 3. 12. 1923, f. 232), stavba plynárny v roce 1922 
propočtená 206 milionů korun, byla v roce 1923 oferována za 150 milionů (viz pozn. 49). 
57 AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústř. zastupitelstva 10. 12. 1923, f. 308 a Protokol 
ze zasedání Ústř. zastupitelstva 3. 12.1923, f. 232. 
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ovšem prodělala 150 milionů a její finanční síla byla rozhodně menší než 
finanční možnosti státu. 

Nakonec je potřeba zmínit se ještě o jednom možném důvodu, je to však 
nepodložený dohad: Otcové města si za oběť ve prospěch státu a národa zřej
mě slibovali vstřícnější přístup státu a ministerstva financí k finančním poža
davkům hlavního města a k plnění slibů, které stát Praze dosud pouze dával, 
ale neplnil, ať se jednalo o fmanční vyrovnání za politickou agendu, kterou 
město vykonávalo, nebo o slibované subvence na rozvoj spojené Velké Prahy 
a výstavbu hlavního města státu. 58 Nutno dodat, že stát, zřejmě v duchu Raší
novy zásady o všeobecné úspornosti v celém veřejném i soukromém hospo
dářství, Praze v jejích opakovaných žádostech o subvence, zmírnění daňo
vých odvodů, zvýšení příjmové základny, vyrovnání pohledávek od státu aj. 
nevyhověl. 59 Dokonce jí v případě zahraniční půjčky nevyhověl ani v tom, 
když v obdobích vázaného devizového hospodářství žádala o uv6lnění deviz 
na výkup svých cenných papírů na volném trhu za příznivou cenu a mohla tak 
snáze umořit dluh, na což si při rozpravách o rozpočtu nejednou stěžoval 
dr. Vacek. 

Po podepsání půjčky a převodu valut mohly pražské obecní podniky začít 
realizovat své investiční záměry. Ke konci roku 1927 zbývalo na účtu plyná
ren nevybraných již jen 5 milionů, stejně tak v elektrických podnicích a obec
ním vodárnám zbývalo utratit ještě 3 5 milionů korun. Ke stejnému datu, tj. za 
5,5 roku, bylo na účet půjčky za úrok, amortizaci a výlohy zaplaceno celkem 
235 milionů.60 Půjčku splácely podniky ze svých výnosů ve stejném poměru, 
podle něhož jim byly zapůjčené peníze přiděleny. Půjčku bylo možno umořo
vat i diky ziskům, které vynaložené investice začaly přinášet. 

Splácení půjčky napomáhala hospodářská a politická stabilizace Česko
slovenska ve 20. letech. Vysoký kurs koruny vůči západním měnám snižoval 
reálnou hodnotu zahraničního úvěru, deflační politika však nepřinesla snížení 
cen na domácím trhu v takové míře, jak se očekávalo . Problémy nastaly 

58 Např. v roce 1923 Praha opakovaně žádala ministerstvo financí o zvýšení přídělu daně z 
obratu a daně přepychové z 10% na 15 %, která jsou přiznána okresům. Praha, přestože je 
sídelní město a převzala na sebe závazky čtyř bývalých okresů, byla v příjmových zdrojích 
postavena na roveň malým vesnicím. Ministerstvo financí jí, tak jako předtím i potom, nevyho
vělo. Praha tedy prostřednictvím Presidia ministerské rady ČSR předložila žádost vládě ke .,ko
legielnímu projednání". Presidium ministerské rady zaslalo žádost zároveň na vědomí minister
stvu vnitra, které ji vrátilo ministerstvu financí , .,doporučujíc ku blahovolnému uvážení" - ani 
to však státní finančníky neobměkčilo . (SÚA, MF, č. kart. 653, čj . 82630-24). 
59 K tomu srv. Praha v obnoveném státě čskoslovenském, s. 241-263, 788- 794. 
60 Tamtéž, s. 253. 
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v období hospodářské krize. Až do února 1934 si koruna udržela svou hodno
tu a stabilní kurs, což usnadnilo splácení především anglické tranše po deval
vaci libry v září 1931. V roce 1933 se reálná výše úroku librové části jevila 
5 1/4% a u dolarové části po devalvačních projevech v USA 6 1/4 %61 , čímž 
se dluh snížil téměř o čtvrtinu. Vše se změnilo po devalvaci koruny v únoru 
1934 a ještě více po druhé devalvaci v říjnu 1936. Finanční ztráta u zahranič
ního dluhu po dvojí devalvaci koruny byla vyčíslena na 79,9 milionu korun, 
o které výše dluhu stoupla (zdali bylo při výpočtu zohledněno předchozí pří
znivé období, nelze z této kusé inforace doložit).62 Praha se proto obrátila na 
vládu, aby umožnila konverzi půjčky, stejně tak, jako to učinila u státní zahra
niční půjčky z roku 1922. Pomohlo by to uhradit ztrátu způsobenou devalvací 
koruny i ztrátu způsobenou transakcí Bankovního úřadu v roce 1922.63 Neby
la to ze strany města první snaha o konverzi tíživé půjčky. Ve spisech zahra
niční kanceláře prezidia je dochována složka spisů z roku 1933 týkajících se 
sondování možné konverze za pomoci francouzského kapitálu. 64 K dohodě 
však nedošlo, zřejmě z důvodů rozdílných představ o snížení úrokové míry. 
Francouzská strana vycházela z původní výše úroku, česká z reálné, snížené 
devalvačním vývojem libry a dolaru. Pravděpodobně to nebyla jediná son
dáž, ale nemáme pro toto tvrzení doklady. 

Československá vláda žádosti Prahy o konverzi zahraniční půjčky poměr
ně rychle vyhověla. V listopadu 1936 se primátor Baxa důvěrným dopisem 
obrátil na ministra financí a 18. 6. 1937 bylo vydáno vládní nařízení č. 113 
Sb. o povinné nabídce dluhopisů 7 1/2% hypoteční půjčky města Velké Prahy 
z roku 1922.65 Nařízení se týkalo pouze domácích držitelů cenných papírů, 
kteří byli povinni předložit je buď k výkupu podle pevně stanoveného kursu, 
nebo k výměně za 4 1/2 % dluhopisy československé unifikační půjčky emi
se B. Na majitele dluhopisů z jiných států se československá zákonná norma 
pochopitelně nevztahovala, takže jim se splácelo podle původních podmínek. 
Vlivný deník Venkov se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že stát porušil první 
zásadu státní finanční politiky o zacházení s domácími příslušníky stejně jako 

61 Přípis kanceláře pro zahraniční styky z 19. 5. 1933, čj . 394. (AMP, Presidium, Kancelář pro 
zahr. styky, sign. A 11916, č . kart. 1320). 
62 Přípis ministerstvu financí z 5. 2. 1937, čj . 322-FO. (AMP, Presidiurn, 1914-1937, sign. 
37/1, č. kart. 839.) 
63 Tamtéž. 
64 AMP, Presidium, Kancelář pro zahr. styky, sign. A 1/916, č. kart. 1320. 
65 O vývoji jednání a různých intervencích ve prospěch konverze informoval městskou radu 
25. 6. 1937 náměstek primátora a finanční referent dr. A. Štůla. Srv. Věstník hl. m. Prahy 1937, 
č . 26, s. 509. 
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s cizinci a že se nejedná o konverzi, která předpokládá dobrovolnou výmě
nu, ale o povinné odevzdání dluhopisů.66 Výkup se prováděl na účet města 
prostřednictvím Poštovní spořitelny a město k transakci uzavřelo několik ji
ných půjček, které měly nižší úrok a výhodnější podmínky než původní za
hraniční půjčka. Praha se ministerstvu financí zavázala, že v obecních rezer
vách otevře účet (konverzní účet), do kterého budou shrnuty veškeré vyměněné 
titry a bude v něm vyúčtován zisk. Vykoupené titry byly pod uzávěrou kont
rolního úřadu a směly být použity pouze k amortizaci půjčky v Londýně a v New 
Yorku.67 Zahraniční bankéři přistoupili na placení redukovaných úrokových 
splátek, tzn. že konvertované titry uložené v hlavní městské pokladně byly 
z úrokování vyňaty. 68 Konverzí se do majetku města dostaly dluhopisy v ceně 
cca 200 milionů69, celkový zisk konverze byl asi 100 milionů korun -přesnou 
částku se mi nepodařilo zjistit.70 

Po vypuknutí 2. světové války se situace se splácením zahraniční půjčky 
zcela zásadním způsobem změnila. Jednak se věřitelské země postupně staly 
zeměmi nepřátelskými, jednak se řízení městských financí dostalo do rukou 
osob dosazených německou okupační správou. Podle klausule smlouvy se 
dluh musel splácet i v dobách válečných, platby do nepřátelské ciziny však 
byly zastaveny. Na základě vládního nařízení z 15. 1. 1940 o nakládání s ne
přátelským majetkem Praha nesměla převádět splátky anglické tranše a v pří
padě americké tranše musela respektovat ustanovení devizového řádu č. 155 
Sb. z roku 1939 o vývozu valut z Protektorátu, takže poslední platby byly 
uskutečněny počátkem roku 1939. Ještě v květnu 1939 proběhla v Londýně 
britsko-německá jednání o vykoupení dluhopisů v britském majetku. Jednalo 
se o cca 302.800 liber. K dohodě nedošlo, protože Britové je chtěli ihned 
vykoupit al pari, zatímco Němci, podle faktického kursu v posledních třech 
letech, pod pari. 71 Splácení dluhu se na základě Říšsko-švýcarské dohody z roku 
1940, podle níž byl protektorát včleněn do německo-švýcarského platebního 
styku, začali domáhat švýcarští držitelé dluhopisů. Magistrát to odmítl s tím, 
že podle smlouvy jsou úroky splatné v Londýně a New Yorku a dluhová služ
ba se směla uhrazovat pouze smluvním bankéřům. Přesto nabídl odkoupení 

66 Venkov, 23 . 6. 1937. 
67 AMF, čj . 77757/37. 
68 SOA Praha, lB, nedatovaný dvoustránkový přípis Zahraniční půjčka města Prahy. 
69 AMF, čj. 55181 /41. 
70 Zpráva o škodách způsobených obci pražské činností městského komořího Dr. Hellera. (AMP, 
neuspořádané torzo finančního referátu, čj. fin . 21136/45.) 
71 AMF, čj. 74639/39. 
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dluhopisů od cizinců kdykoli za cca 80% nominální ceny. 72 Platby však byly 
pozastaveny pouze směrem do zahraničí. Podniky totiž stále svou splátkovou 
povinnost plnily v celé výši a peníze byly v převodu podle pevně stanového 
kursu ukládány jako depozita pro případ uvolnění plateb . 73Německá finanční 
správa hlavního města využila toho, že elektrické podniky a plynárny byly 
samostatně účtujícími subjekty (účetnictví vodáren bylo vedeno v hlavní měst
ské účtárně) a v roce 1941 rozhodla, že zruší účet rezerv vzniklý z konverze 
zahraniční půjčky, část na něm uložených dluhopisů odprodá elektrickým 
podnikům a plynárnám, nyní sloučených v jeden podnik s názvem Městské 
podniky, a výtěžek z této transakce spolu se zadrženými platbami použije na 
konverzi starších obecních půjček (pozdější 4% konverzní a konsolidační 
půjčku zroku 1942).74 Ministerstvo financí k tomu dalo souhlas, takže oběma 
podnikům byly prodány jejich dluhopisy za inventární hodnotu 86 milionů 
korun. V roce 1943 jim město prodalo zbytek domácího bloku zahraniční 
půjčky, tentokrát však v kursu o 70% vyšším, tedy za 150 milionů. 75 Podle 
dohody mezi finančním decernentem a Městskými podniky v roce 1943 od
váděly podniky nadále do depozitního účtu příslušné splátky na umoření půjč
ky. 76 Koncem roku 1944 tam bylo deponováno 57 milionů korun.77 Mezitím 
byl ve Velké Británii v roce 1940 v dohodě s exilovou vládou vytvořen 
z nevyčerpaného zbytku zálohy 1 O milionů liber na československou státní 
půjčku z roku 1938 tzv. Czecho-Slovak Financial Claims Fund, ze kterého 
byly držitelům britské státní příslušnosti vypláceny úroky státní i pražské půjč
ky a provize bankéřům. 78 Po válce byla snaha obnovit dluhovou službu, avšak 
za jiných podmínek než dosud. Vedla k tomu poválečná hospodářská situace 
v Československu i v samotném hlavním městě, vyčerpaném kromě jiného 
i finanční politikou zaměřenou na posílení říšské ekonomiky (např. výměna 

hodnotných cenných papírů za bezcenné říšské aj .). V roce 1946 byla 
v Londýně vedena jednání o snížení úrokové míry a prodloužení doby splátek 
státní půjčky z roku 1922. Vzhledem k tomu, že pražská půjčka byla analo
gická se státní půjčkou, vyjednával zástupce státu souběžně zmírnění podmí
nek pro město Prahu, takže se vlastně opakovala situace z doby, kdy se půjčky 

72 AMF, čj . 119923/41. 
73 SOA Praha, IB, Kniha pravidel o výpůjčkách hlavního města Prahy, f. 200-201. 
74 AMF, čj . 54565/41 a 5518 1141. 
75 Viz pozn. 70 a SOA, Praha, IB, Kniha pravidel..., f. 202. 
76 SOA, IB, Kniha pravidel. .. , f. 202. 
77 SOA, IB, nedatovaný čtyřstránkový přípis Zahraniční půj čka města Prahy (s poznámkou 
Stav dluhu k I. ll. 1944 ). 
78 Sylabus Investičn í banky, sign. 1797, s. 9. 
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uzavíraly. Pro obě půjčky bylo dosaženo téměř stejných podmínek, tj. doba 
splácení se prodloužila do roku 1960, úrok se snížil na 6 % (kupony zadržené 
v průběhu války byly proplaceny původní úrokovou sazbou, snížená sazba se 
týkala pouze těch, které měly být podle splátkového kalendáře umořovány až 
po květnu 1946), na úmor se odvádělo ročně 1% ze zbytku dluhu do umořo
vacího fondu, ze kterého se nakupovaly dluhopisy pod pari, event. byly sloso
vány. Zbytek pražské půjčky bylo možno vypovědět při kurzu 101 %, a to 
celou nebo jednotlivé tranše. Tato ustanovení se týkala zahraničního bloku 
půjčky. Dluhopisy, které město vlastnilo po konverzi roku 1937, byly zne
hodnoceny a zbylá část domácího bloku dosud v držení československých 
majitelů byla v roce 1947 vykoupena nebo vyměněna za dluhopisy 4 1/2% 
unifikační půjčky ,,A" (státní dluhopisy byly vyměněny za dluhopisy 4 1/2% 
unifikační půjčky ,,B").79 Údaje o výši nevypořádaného zahraničního bloku 
se ve všech podkladech různí, pohybují se kolem 370 000-390 000 liber 
a 480 000-560 000 dolarů. Paradoxem je, že z titulu funkce primátora se 
touto záležitostí musel zabývat dr. Vacek, který s uzavřenou půjčkou nikdy 
nesouhlasil a vyjadřoval se o ní velmi kriticky od svého příchodu do pražské
ho zastupitelstva v roce 1923. 

Podmínky se po válce nezměnily jen v případě splácení půjčky, ale změni
la se samotná podstata obecního hospodaření. Již v prvních znárodňovacích 
dekretech z října 1945 byly znárodněny obecní elektrárny a plynárny a v prů
běhu roku 1946 byly postupně vyňaty ze správy magistrátu (nyní Ústředního 
národního výboru hl. m. Prahy). Po převratu 1948 byly zbylé součásti obec
ních podniků, tj. dopravní část elektrických podniků a vodárny, přeměněny 
na komunální podniky: Dopravní podnik hl. m. Prahy a Vodárny hl. m. Prahy. 
Z vodáren se posléze stalo zařízení státní správy Pražské vodárny. Přes veš
keré změny ve vlastnických poměrech Praha zůstávala vůči zahraničním věři
telům jediným právním dlužnikem. Oddlužení svazků lidové správy státem 
v roce 1948 se týkalo všech půjček kromě zahraniční, takže stát prostřednic
tvím Fondu znárodněného hospodářství v Praze poukazoval platby za zná
rodněné podniky na účet ÚNV a hlavní město je dále poukazovalo věřitelům. 
Pražské vodárny po pozdějším vyčlenění z hospodářství pražské obce spláce
ly dluh nikoli prostřednictví Fondu, ale samy "z důvodů označených za 

79 AMP, Zápis ze zasedání Ústř. národního výboru hl. m. Prahy 19. 12. 1946 a 17. 3. 1947 
(fond Zápisy ze schilzí pléna ÚNV hl. m. Prahy); SOA Praha, IB, přípis z 8.10.1946 nazvaný 
7 1/2% hypotekámí půjčka města Velké Prahy z roku 1922, Záznam o jednání, konaném dne 
26. VIII. 1946 ... , přípis čj . 2602/1946 z 25.5.1946; sylaby Investiční banky o státní i pražské 
půjčce . 
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důvěrné". 80 Pouze za Dopravní podniky plnila finanční závazek Praha, avšak 
ve skutečnosti také stát, protože města již žádný majetek nevlastnila a finance 
přicházely ze státního rozpočtu. 

Až do roku 1952 byla dluhová služba do Londýna a New Yorku odváděna 
řádně. V roce 1952 stát pozastavil do odvolání platby do USA, takže splátky 
směřovaly pouze do Velké Británie. V roce 1960 nabídla ČSSR firmě Hel
bert, Wagg & Co. vykoupení zbytku anglické tranše za 75% nominální hod
noty dluhopisů včetně nedoplatků úroků (librová část státní půjčky byla vy
koupena stejným způsobem). Jednalo se o zbytkovou částku ve výši 43 tisíc 
liber, které ministerstvo financí jménem Prahy poukázalo do Londýna a ang
lická část zahraniční půjčky tak byla vyrovnána. 81 

V očekávání uvolnění plateb do USA byly umořovací splátky americké 
tranše poukazované i nadále Fondem znárodněného hospodářství, Pražskými 
vodárnami a Dopravními podniky hl. m. Prahy stále ukládány na depozitním 
účtu ÚNV. V roce 1959 byly prostředky až dosud složené Fondem znárodně
ného hospodářství odvedeny do státního rozpočtu, s tím, že v případě obnovy 
dluhové služby budou městu ze státního rozpočtu refundovány. V roce 1960 
byly tyto prostředky ve výši 3 milionů korun převedeny na účet Ústředního 
likvidátora peněžních ústavů a podniků (v roce 1964 přejmenovaného na Sprá
vu pro věci majetkové a devizové). 82 V roce 1965 nabídl Národní výbor hl. m. 
Prahy ministerstvu financí k dispozici zbytek peněz z depozitního účtu, pro
tože k očekávané obnově dluhové služby stále nedocházelo a finance zůstá
valy nevyužity. 83 Na účet ministerstva financí pak byla převedena částka ve 
výši 1,5 milionu korun vzešlá z plateb Pražských vodáren a Dopravních pod
niků, za niž by v případě obnovení splátek do USA ministerstvo Národnímu 
výboru přidělilo příslušnou dotaci.84 V roce 1974 se předpokládalo, že dojde 
s americkou stranou k dohodě o pokračování splátek a k tomu účelu měly být 
všechny spisy a doklady k nevyřízeným americkým pohledávkám soustředě
ny v Investiční bance, která by nyní zajišťovala veškerou agendu spojenou 
s neuzavřenými půjčkami, tedy i zahraniční půjčkou města Prahy.85 Tímto 
způsobem stát odňal hlavnímu městu nejen splátkovou povinnost, ale i účetní 

80 SOA Praha, lB, spis čj . Fin 2-810.9-Z-1954/37. 
81 SOA Praha, lB, spis čj. Fin. 3-8184/67 z 26. 3. 1968. 
82 Tamtéž. 
83 SOA Praha, lB, spis čj . Fin 3/109/65 ze 7. I. 1965. 
84 Viz pozn. 81. 
85 SOA Praha, lB, spis čj . Fin 5-135/75 z 3. 3. 1975. 
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dokumentaci, včetně originálu smlouvy z roku 1922.86 Podle informace Minis
terstva financí ČR nebyla záležitost splácení americké tranše uzavřena dosud. 

Skutečnost, že konečné vyrovnání dluhu na sebe vzal státní sektor, by mohla 
snadno svádět ke konstatování, že celá záležitost se vrátila tam, kde vlastně 
začala- přijmeme-li za reálnou teorii, že na uzavření půjčky v zahraniční 
naléhal především stát. Také by se mohlo říci, že stát vrátil to, oč Prahu na 
začátku při převodech valut obral. Celá věc je však složitější. 

Byla to zřejmě nejméně výhodná půjčka z těch, které město uzavřelo, 
a město ji z větší části splatilo samo. Nebýt historických zvratů, splatilo by ji 
v celé míře. (Na rozdíl např. od Karlových Varů, které svou americkou půjčku 
z roku 1924 přestalo splácet již v roce 1936.87) Splátky byly vysoké, takže do 
určité míry podvázaly další investiční možnosti hlavního města. Avšak splni
la oba své hlavní cíle. Jedním z nich byla stabilizace československé měny. 
To, že se jí podařilo dosáhnout právě díky přílivu pevné západní měny z praž
ské půjčky, se dosud příliš nebralo na vědomí. Takže i pomocí pražské půjčky 
byla Československá republika, oproti sousednímu Německu, uchráněna in
flačního propadu hospodářství a všech z něho vyplývajících sociálních a eko
nomických důsledků. 

Druhým cílem byla konsolidace a následný rozvoj výdělečných pražských 
obecních podniků. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout v plné míře. Po 1. svě
tové válce rozvrácené podniky byly rozšířeny, modernizovány, jejich účetní 
hodnota díky realizovaným investicím výrazně vzrostla, a především se zvý
šila jejich výkonnost a výnosnost, takže byly schopny nejen tvořit rezervy, ale 
v letech hospodářské krize i sanovat městský rozpočet (především elektrické 
podniky88). Jejich hospodářská síla měla zpětně blahodárný vliv na celé měst
ské hospodářství. Ceny svých produktů, tj. energií a vody, mohly držet na 
takové úrovni, aby na jedné straně byly rentabilní, a na druhé straně nesnižo
valy finanční možnosti městských poplatníků. Ti pak mohli odvádět daně do 
městského rozpočtu, který byl na těchto příjmech závislý. Aktivní městský 
rozpočet mohl realizovat další investice a tak rozšiřovat hospodářskou zá
kladnu pro rozvoj města a rozmnožování městského majetku. Je to vlastně 
uzavřený kruh, kterého bylo možno dosáhnout tím, že město bylo podnikate
lem a mělo dobré vedení. Velmi účelné bylo např. spojení elektráren a elek
trických drah, tj. výrobce i spotřebitele elektrické energie, v jednom podniku. 

86 Informaci o originálu smlouvy mám od archivářky !PB paní Klasové. 
87 8% zahraniční půjčka města Karlových Varů z r. 1924. Zprac. Investiční banka, Praha 1970. 
Knihovna !PB, sign. 1771. 
88 Praha v obnoveném státě československém, s. 794. 
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Pro názornost mezi lety 1921-1936 realizovala Praha i s podniky investi
ce ve výši 3,5 miliardy korun a výše dluhu k roku 1938 činila 1,9 miliardy 
korun, takže inventář obce byl aktivní. 89 Hlavní město vlastnilo značný po
zemkový, domovní i sbírkový majetek, který systematicky zvětšovalo, kromě 
velkých výdělečných podniků, mělo přes sto malých podniků. Otázkou je, jak 
by se jeho ekonomická situace vyvíjela, kdyby nedošlo ke komunistickému 
převratu a znárodnění. Kam až by došla míra zadlužení a zdali by hlavní měs
to bylo s to realizovat svůj velkolepý investiční plán, který v meziválečném 
období splnilo jen z části. Bohužel byla kontinuita přirozeného rozvoje hlav
ního města přervána a to, co město s velkým úsilím i určitými oběťmi vybu
dovalo, bylo rozchváceno. Nejprve státem, který si vzal tu lukrativnější část, 
později samotným městem, které se nedokázalo a ani nemohlo chovat jako 
dřívější hospodáři. Tento negativní trend zatím nebyl zastaven. 

Na samý závěr je třeba zmínit, co bylo z půjčky pořízeno. Byla postavena 
moderní plynárna v Michli (1. část), rekonstruována elektrárna v Holešovi
cích, do předměstí prodlouženy elektrické dráhy a nakoupeny nové tramvaje, 
rozšířena elektrická a vodovodní síť, částečně vybudována vodárna v Podolí. 
Nebyla z ní, jak se někdy mylně soudí, vystavěna elektrárna v Ervěnicích. 
Přestože se jmenovala Ústřední elektrárna hl. m. Prahy, nebyla čistě měst
ským majetkem, ale akciovou společností s účastí československého státu, 
české z~mě a hlavního města. Podle anglického práva nebylo možno nákup 
akcií a dluhopisů pokládat za rozšíření podniku hlavního města a výklad hy
potéky vtělené a hypotéky dluhopisů anglické půčky byl rozdílný, takže pa
sáž o ervěnické elektrárně nebyla začleněna do smlouvy o zahraniční půjč
ce. 90 Praha na tuto investici musela uzavřít jinou půjčku. 

Za pomoc ještě jednou děkuji ryše jmenovaným kolegům z pražských ar
chivů a dr. Jaroslavu Jáskovi z archivu Pražských vodáren. Za konzultace 
k tématu děkuji Ing. Evě Pazourkové z pražské pobočky Raiffeisenbank, 
doc. Františku Pavelkovi z Českomoravské hypoteční banky, Ing. Miroslavu 
Gregušovi z Investiční a poštovní banky a dr. Janu Kalivodovi z Filozofické 
fakulty UK. 

89 Memorandum k odnětí přídělu daně činžovní. .. (SÚA, MF, č . kart. 1534, čj. 11143). 
90 AMP, Protokol z mimoř. zasedání Ústř. zastupitelstva 10. 12. 1923, f. 312. 
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Grafzadluženosti Prahy v letech 1914-1943. 
Příloha k městským rozpočtům na rok 1944. 
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DIE AUSLANDSAUSLEIHE DER HAUPTSTADT PRAG 
AUS DEM JAHR 1922 

Die Geschichtsschreibung hat bisher der Prager kommunalen Wirtschaft 
im 20. Jahrhundert nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Es gibt nur wenig 
Quellenmateriale zu unserem Thema- die Forschung ist in einem groBen 
MaaB an die gedruckten Amtsquellen angewiesen. 

Es war notwendig, nach dem Werden von GroB-Prag Anfang des Jahres 
1922 genug Finanzquellen fur Gestaltung der Infrastruktur der modernen 
Metropole zu gewinnen. Gleich so wichtig war es damals -kurz nach dem 
I. Weltkrieg- die Finanzlage der Stadt, die auch alle Schulden der 38 einge
meindeten Gemeinden in der Hohe von 248 Mi o Kronen iibernehmen muBte, 
zu konsolidieren. Der Stradtrat hat zu diesem Zweck einen efizienten System 
in den Stadthaushalt eingefiihrt, neue Investitionen konnte man aber nur aus 
den Ausleihen finanzieren. Es war besonders notig, die stiidtischen Elektrower
ke, den StraBenverkehrbetrieb, die GaBwerke und die Wasserwerke zu mo
dernisieren ttnd ihre Netze in die neuen Stadtviertel einztifiihren. 

Prag hat entschieden, zu diesem Zweck eine groBe Investitionseinleihe 
abzuschlieBen. Es fehlte allerdings am einheimischen tschechischen Kapital 
und so wurde es geschloBen, die ausliindischen Banken zu kontaktieren. Die 
Verhandlungen wurden im Jahre 1922 mit einer anglo-amerikanischen Ausleihe 
in der Hohe von 1,5 Mio Pfund und 7,5 Mio Dollars gekront. Diese Hypothe
kenausleihe wurde mit 7,5 % verzinzt und sollte bis zum Jahr 1952 getilgt 
werden. Die Raten wurden aus den Haushalten der Betriebe bezahlt, die die 
Investitionsmittel aus der Ausleihe bekommen haben. 

Der tschechoslowakische Staat hat in derselben Zeit eine andere, diesmals 
allerdings groBere Auslandsausleihe wegen der Konsolidierung der tschecho
slowakischen Wiihrung geschloBen und es ist hochst wahrscheinlich, daB eigen
tlich auch die Prager anglo-amerikanische Ausleihe unter dem EinfluB der 
Regierung und des Finanzministeriums geschloBen wurde, um die Stabilitiit, 
bzw. Bewertung der Krone zu sichern. Die Repriisentanten der Stadt hofften 
wahrscheinlich, daB nach der Aufwertung der Krone wird die Hohe des Schul
des niedriger sein und daB der Staat daneben bei den Prager Gesuchen um 
finanzielle Entwicklungsbeitriige und Dotationen diese Hilfsbereitschaft 
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beriicksichtigen werde. Bei der Konversion der ausgeleihenen Valouten an 
die tschecholsowaikschen Kronen wurde Prag allerdings durch die Oppera
tionen des staatlichen Bankenarntes unerwartet beschiidigt- um nicht weniger 
als 150 Mio Kronen. Und auch sonst war das Finanzministrerium taub auch 
nur zu den berechtigten Gesuchen der Hauptstadt, z.B. um den Besteuerungs
ausgleich mit den landlichen Gemeinden bei den so genannten Luxussteuem. 
Die Ausleihe hat aber- trotz aller Problemen - die Erwartungen erfiillt: Mit 
ihrer Unterstiitzung konnten die erwiihnten Kommunalwerke ihre Lage so gut 
stabilisieren und auch eigene Weiterentwicklung solcherweise forzieren, daB 
sie dann im Stande waren, nicht nur die anspruchsvollen Raten richtig zu 
tilgen, sondem auch dem Stadthaushalt in den schwierigen dreiBiger Jahren 
eine wesentliche Unterstiitzung zu leisten. 

Die groBe Weltwirtschaftskrise brachte der Tschechoslowakei u.a. zwei 
Devalvationen der Krone in den dreiBiger Jahren, wodurch die Tilgung der 
Ausleihe hart getroffen wurde. Prag muBte im Jahr 1937 die Ausleihe- mít 
der staatlichen Bewilligung - konvertieren. In den Kriegsjahren wurden die 
Geldiiberweisungen nach England und Amerika stillgelegt und die nazistische 
Fiihrung der Hauptstadt hat die auf einem Depositenkonto gesammelten Geld
mittel fiir eigene Finanzopperationen miBgebracht, bzw. die Wertpapiere durch 
die wertlosen Obligationen der Reichsbank umgetauscht. Nach dem Kriege 
(injener Zeit, als die Prager Kommunalwerke ersatzlos verstaatlicht wurden) 
ging die Tilgung der Ausleihe auch iiber das Jahr 1948 weiter, allerdings mit 
der ausgehandelten Verlangerung der Tilgungsfrist bis zum Jahre 1960, wann 
auch die Reste des britischen Teiles der Ausleihe durch die Tschechoslowakei 
bezahlt wurden. Die Zahlungen nach USA wurden im Jahre 1952 durch die 
staatliche Entscheidung gebrochen. Die durch die Stadt gezahlten Raten wur
den dann im Jahre 1960 dem Staatlichen Haushalt zugewiesen. 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V PRAZE 
V MEZIV ÁLEČNÉM OBDOBÍ 

Nebudu se zde zabývat kulturními institucemi z hlediska jejich činnosti , 

kulturního významu či přínosu nebo dokonce uměleckou kritikou, nýbrž mi 
půjde především o jejich materiální zabezpečení ze strany pražského magis
trátu. 

Dle instrukce pro osvětový odbor pražského magistrátu z ledna 1928 nále
žely pod městskou správu následující kulturní instituce: městský archiv, měst
ské muzeum, městská statistická kancelář, městská knihovna, městský osvě
tový sbor a městské divadlo. 

Městský archiv1 byl formálně založen již roku 1851 jako samostatný měst
ský úřad a byl umístěn v severním- tzv. Nobileho traktu Staroměstské radnice. 
Ve dvacátých letech našeho století zde zabíral celkem 15 místností na třech 
různých místech. Tato prostorová situace byla pochopitelně zcela nevyhovu
jící, jelikož znemožňovala převzetí archivního materiálu obcí připojených 
k Velké Praze (kterýžto materiál byl provizorně- s dodnes zřetelnými násled
ky - uložen ve špíně a vlhku sklepů několika pražských škol) a rovněž tak 
blokovala převzetí pro tehdejší archiváře mnohem zajímavějších 400 grun
tovních knih na vržených k delimitaci Ministerstvem spravedlnosti. 

Řešení této svízelné situace se nabízela v podstatě dvě-novostavba archivní 
budovy nebo rozšíření stávajících prostor. Nutno poznamenat, že na celko
vém výsledku Genž nebyl vlastně žádný) měl svůj podíl i tehdejší ředitel archivu 
dr. Václav Vojtíšek, který se urputně bránil přestěhování archivu z centra, 
poukazuje přitom na potřebu těsného sepětí s univerzitou a novostavbu při
pouštěl jen na místě zbořeného tzv. Krennova domu v ústí Pařížské ulice do 
Staroměstského náměstí, což by asi bylo jen velmi těžko realizovatelné. Jako 

1 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hlavního města Prahy- odbor VI. - osvětový, 
registratura 1930-1950 (dále j en Odb. VI. 1930-50), sign. C 50/1, inv. č. 703, kart. č. 34. 
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ironie dějin dnes působí jeho argument proti roku 193 7 navrhovanému umís
tění archivu v plánované novostavbě úřední budovy na Vítězném náměstí 
v Dejvicích (kde dodnes zeje proluka) - totiž, že v blízkosti jsou důležité 
vojenské objekty, v důsledku čehož by archivu v případě války hrozilo po
škození či zničení. Zůstávala tedy druhá varianta- rozšíření archivu. Její kon
cept, spočívající v přidělení celého západního traktu II. radničního dvora ar
chivu, přičemž dvůr by byl zastřešen skleněnou střechou a změněn tím ve 
dvoranu, byl sice schválen usnesením městské rady již v lednu 1925, nebyl 
však do zničení radnice v květnu 1945 realizován. 

Městská subvence pro archiv činila ročně v průměru 20 000 Kč na nákup 
knih a 5 800 Kč na provoz, návrhy na mimořádné výdaje byly městem větši
nou zamítány (tak archiv nemohl např. pro Prahu zakoupit kompletní slavné 
Theatrum Europaeum, jež se tehdy nabízelo). Pro srovnání: stát v této době 
vystavěl Zemskému archivu novou budovu za deset milionů Kč a ročně jej 
dotoval 700 000 Kč . 

Městské muzeum2 sídlící od roku 1898.ve vlastní budově na Florenci ne
bylo na rozdíl od archivu městským úřadem. Město zde vykonávalo dohled 
jen prostřednictvím kuratoria, v němž obsazovalo polovinu členů. Muzeum 
tedy vlastní budovou disponovalo, jeho prostorová situace však rovněž neby
la růžová, jelikož jeho budova rozsahu muzejních sbírek naprosto nedostačo
vala. I zde se rozhodovalo mezi rozšířením a přestěhováním. Rozšíření mu
zejního objektu, spočívající v doplnění budovy dalšími třemi křídly na půdorys 
čtverce s ústředním dvorem, zůstávalo pouze sekundární variantou, město 
spíše dávalo přednost přestěhování. Z budov již stávajících se jako účelově 
nejvhodnější pochopitelně jevily pražské paláce - Clam-Gallasův či Vald
štejnský. V druhém případě jednání pokročila nejdále, pronájem 34 místností 
za 300 000 Kč ročně byl však v roce 1935 neochotou majitele dr. Karla Wald
steina na poslední chvíli zmařen. 

Jako průchodnější se tudíž zdála novostavba na obecních pozemcích. Tady 
se přímo nabízely trosky starobylého Anežského kláštera a k nim přiléhající 
volný prostor, vymezený nábřežím a ulicemi Kozí a U Milosrdných. Projekt 
předpokládal konzervaci zbytků kláštera a železobetonovou novostavbu o ploše 
6 000 m2 včetně velkého přednáškového sálu a zvláštního pavilonu pro Slo
vanskou epopej Alfonse Muchy (ta, ač byla majetkem města, byla Pražanům 
v celku představena vlastně jen při příležitosti otevření Veletržního paláce 
v září 1928). Roku 1939 byl hotov již předběžný rozpočet stanovený na deset 
a půl milionu korun ve dvou etapách. Realizaci zhatila válka. 

2 Odb. VI. 1930-50, sign. C 50/14, inv. č. 714, kart. č. 36 a sign. C 50/111 , inv. č. 747, kart. č. 41. 
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V září 1927 proběhl zajímavý, dalo by se říci restituční spor. Roku 1905 
prodal totiž Jan Dlouhý muzeu sochu Herkula od Adriena de Vries ze staro
městského domu čp. 559 za 4 000 tehdejších rakouských korun a nyní se 
ozvali jeho dědicové s tvrzením, že prodej byl vynucený a zaplacená částka 
směšná. Ještě před zahájením procesu však právní rozbory prokázaly neudr
žitelnost podobné žaloby a dosavadní majetkoprávní status quo byl zachován. 

S muzeem, tentokrát však Národním, souvisel i převoz dřevěného kostelí
ka z Medvedovců na Podkarpatské Rusi do Prahy. Pro tento transfer obec 
poskytla zdarma pozemek na Petříně. Za to požadovala uzavření smlouvy, 
dle níž muzeum kostelík postaví, pojistí a bude udržovat, ale kostelík sám se 
dnem znovupostavení stane majetkem pražské obce. Muzeum pochopitelně 
proti této evidentně diskriminační smlouvě protestovalo a nakonec byl sjed
nán rozumný kompromis. Méně se dnes ví, že v Praze mohl stát i druhý kar
patský kostelík. Ten totiž v roce 1935 městu nabídl stavitel Alojz Matulík 
z Bardejova za 35 000 Kč i s dopravou. Město však pro nedostatek financí 
nabídku odmítlo. 

Ústřední knihovna hlavního města Prahy3 byla jedinou institucí, jejíž pro
storové problémy se v předválečné době podařilo vyřešit. Stalo se tak záslu
hou a nákladem městské pojišťovny, která v letech 1925-1928 vystavěla dnešní 
budovu na Mariánském náměstí. Městská knihovna byla v roce 1922 slouče
na s knihovnami předměstských obcí, což v následujícím období vyvolalo 
bouři kritiky tamějších patriotů, dle jejichž podání byly knihy do cenrální 
knihovny převáženy na žebřiňácích a skládány na hromady, přičemž se údaj
ně ztratilo 100 000 svazků v ceně tří milionů korun. Tato kritika byla opod
statněná pouze v prvním bodě, městská knihovna totiž tehdy nedisponovala 
automobily, takže skutečně přišly ke slovu ony žebřiňáky, ovšem vzhledem 
k tomu, že knihovna jako celek roku 1926 vlastnila400 000 svazků v hodnotě 
šesti milionů korun, byla ztráta jedné čtvrtiny svazků v hodnotě dokonce po
loviny celého knižního fondu prostě nemožná. Ve skutečnosti bylo naopak 
o pražská předměstí dobře postaráno: v Praze bylo zřízeno 49 poboček ústřední 
knihovny, což tehdy představovalo jednu knihovnu na 18 tisíc obyvatel. 

Městská pojišťovna se jako dobrodějka knihovny vyznamenala ještě jed
nou, když jí totiž v roce 1938 věnovala věc dosud nevídanou- pojízdnou 
knihovnu neboli bibliobus v ceně 150 000 Kč. Bibliobus byl sice hned roku 
následujícího zabaven jako pojízdná ambulance pro brannou moc, na zásah 
samotného dr. Pfitznera byl však navrácen zpět svému poslání. Roku 1939 

3 Odb. VI. 1930-50, sign. C 50/ 11, inv. č. 711 , kart. č . 36, sign. C 50/12, kart. č . 36 a sign. 
C 50/60, inv. č. 735, kart. č . 41 . 
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městská knihovna převzala vojenské oddechové knihovny a rovněž tak knihov
ny některých emigrantů (knihovna Františka Langera a 15 000 svazků daro
vaných manželkou Zdeňka Nejedlého ). Zvláštním oddělením knihovny byla 
německá menšinová knihovna, která dle statutu z roku 1926 byla sice součástí 
ústřední knihovny, její pracovníci však nebyli obecními zaměstnanci. 
V listopadu 1939 byla německá knihovna osamostatněna zcela a k jejímu 
vedení byl dr. Pfitznerem povolán Franz Richter z porýnského Freiburgu. 

Osvětové sbory" vznikly v roce 1920 ve městě a přilehlých okresech. Po 
vzniku Velké Prahy byly rekonstituovány v Ústřední osvětový sbor, 13 měst
ských a 14 místních osvětových sborů, tvořených vždy zástupci samosprávy 
a občanstva. Jejich činnost spočívala především v organizaci slavností, filmo
vých představení a přednášek s diapozitivy. V roce 1927 zřídil sbor Vyšší 
lidovou školu politickou a sociální s dvouletými kurzy filozofie, sociologie 
a státovědy. Souběžný projekt Lidové hudební školy byl ale zmařen pro od
por Svazu organizací hudebnických, který v Lidové hudební škole (zřejmě 
oprávněně) spatřoval nevítanou konkurenci. Pozoruhodné rovněž je, že ná
vrh na stavbu kulturních domů na pražských předměstích byl podán již v roce 
1940. 

Městské divadlo5 převzalo divadelní budovu vystavěnou roku 1907 obcí 
Královské Vinohrady. Divadlo ovšem pražská obec sama neprovozovala, nýbrž 
je pronajímala Spojenému družstvu Národního divadla v Praze. Pronájernní 
smlouva byla uzavírána vždy po šesti letech (to znamená v námi sledovaném 
období roku 1926, 1932 a 1938) a obec se v ní zavazovala k údržbě budovy, 
placení pojistného, dodávkám vody a elektřiny zdarma a navíc k ročním dota
cím ve výši milionu, později půldruhého milionu korun. Družstvo pak zajiš
ťovalo provoz divadla po stránce dramaturgické. Aby se však divadlo městu 
zcela nevymklo, byla zřízena funkce tzv. intendanta, jímž byl zástupce obce. 
Jeho povinností bylo dohlížet na skladbu repertoáru (měl i právo zákazu pro
vozování některé hry), nesměl však zasahovat do umělecké stránky jednotli
vých představení. 

Zdálo by se tedy, že divadlo bylo dokonale hmotně zajištěno, bohužel však 
tomu tak nebylo. Působila zde především blízkost podstatně lépe dotovaného 
Národního divadla, které prakticky neustále přetahovalo z Vinohrad nejlepší 
herce a režiséry (mimo jiné i samotného ředitele K. H. Hillara). V obraně 

4 Odb. VI. 1930-50, sign. C 50/ 15, inv. č . 715, kart. č . 36-37 a sign. C 50/112, inv. č . 748, 
kart. č. 41. 
5 Odb. VI. 1930-50, sign. C 5016, inv. č . 708, kart. č . 35 a sign. C 50/80, inv. č . 736, kart. 
č . 41. 
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bylo městské divadlo nuceno zvyšovat gáže. Dosud vcelku únosné schodky 
hospodaření začaly od počátku velké krize narůstat do ohromných, téměř 
milionových rozměrů. Krize s sebou přinesla i zhroucení dosavadního abo
nentského systému prodeje vstupenek. Nejradikálnější, vpravdě komunistické 
řešení této situace navrhli v roce 1931 dramatik František Langer a ředitel 
divadla dr. Fuchsa na stránkách Peroutkovy Přítomnosti - stačilo by zečtyř
násobit dotaci (tedy na částku 4 000 000 Kč) a divadlo by mohlo hrát úplně 
zdarma pro široké lidové vrstvy. Takovéto extrémní řešení sice samozřejmě 
neprošlo, ovšem neudržitelnost abonentního systému (který navíc nutil diva
dlo nastudovávat až 45 premiér ročně) byla evidentní. Výsledkem byl nako
nec kompromis - divadlo hrálo vždy jeden týden pro abonenty a v druhém 
týdnu se konala lidová představení za snížené dotované vstupné (lístky na 
lidová představení byly rozdělovány na vinohradské magistrátní úřadovně 
a údajně přitom docházelo k mnoha nepořád.kům) . 

Na provoz divadla si však bylo nutno přivydělávat i jiným způsobem. 
Nepomáhal zde již k podpoře divadla původně přidělený městský biograf 
Minuta, který v konkurenci okolních, již zvukových kin spíše živořil a tak 
bylo v roce 1930 otevřeno Městské komorní divadlo v Hybemské ulici jakož
to pobočná scéna divadla hlavního. Komorní divadlo bylo sice vždy ziskové, 
ovšem jeho zisk nebýval nijak ohromný. Navíc již po roce bylo Komorní 
divadlo pro skladbu repertoáru, v němž se údajně nalézaly jen erotické a po
litické, nikoliv však komorní hry, zbaveno titulu "městské". Zřízení druhé 
scény nadto vyvolalo značnou nevolí divadelních kritiků, kteří dokazovali, že 
hraní na dvou scénách je pro herce jednoho souboru neúnosnou zátěží (herci 
epizodních rolí byli dokonce v průběhu představení převáženi osobním auto
mobilem z jednoho divadla do druhého). Na tyto námitky odpovídalo ředitel
ství divadla argumentem, že hraní je pro herce zaměstnáním a že více hraní 
jim jen prospívá. Návrhy na zřízení dalších městských scén- např. v sále ve 
sklepě budovy Elektrických podniků, na přeměnu Tylova divadla v Nuslích 
na vzornou lidovou scénu, či na novostavbu divadla na náměstí Republiky 
zůstaly jen v říši utopií. 

Městská galerie6 po celou předválečnou dobu existovala jen de facto, ni
koliv však de iure, jelikož pro její provoz scházel jakýkoliv právní či správní 
podklad. Jediným právně zakotveným orgánem zde byla Komise pro nákup 
uměleckých děl, ustavená roku 1920. V jejím statutu se však nemluvilo o tom, 
zda nakupuje umělecká díla pro galerii nebo pro výzdobu kanceláří 

6 Odb. Vl. 1930--50, sign. C 50/22, inv. č . 720, kart. č. 38--40 a sign. C 50/ 156, inv. č. 758, 
kart. č . 42--43. 
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a reprezentačních prostor. Komise se však měla čile k světu a za dobu jejího 
působení se počet uměleckých děl v majetku obce více než zdvojnásobil: ze 
423 v roce 1920 na 931 v roce 1942 (z toho 463 obrazů, 135 plastik a 333 
grafických listů) . Již v prvém roce své existence si komise definovala nákupní 
program - pořizovat se měla zásadně jen díla žijících českých (přednostně 
pražských) výtvarníků vzniklá po roce 1918. Nakupovat se mělo jen na výsta
vách, nikdy ne přímo v ateliéru a již vůbec ne od překupníků. Nákup pak 
probíhal tím způsobem, že nejagilnější člen komise sochař Ladislav Šaloun 
pilně obcházel všechny umělecké výstavy v Praze a předkládal plénu návrhy 
na nákup, plénum komise pak v průměru pět procent jeho návrhů schválilo 
a to ještě u poctěných umělců vymohlo snížení původní ceny o čtvrtinu až 
polovinu. 200 000 Kč v průměru ročně obcí na nákup přidělovaných proto 
komisi vždy stačilo. 

Z počátku snad dobře míněný nákupní program se záhy stal pro galerii 
krunýřem, který nedovoloval jak ve dvacátých letech nákup francouzské mo
derny, jejíž příslušníci tehdy v Praze několikrát vystavovali, tak za velké krize 
pořízení významných děl staršího českého malířství ze sbírek zkrachovavších 
sběratelů ani v polovině let třicátých akvizice děl německého expresionismu 
ze sbírek německých Židů, které byly tehdy přes Československo převáženy. 
Naopak se (samozřejmě s mnohými výjimkami) do galerie dostávaly i obrazy 
druhořadých, dnes již zcela zapomenutých malířů, čímž hodnota souboru kle
sala na provinční úroveň. (Z tohoto důvodu bylo i jednou navrženo, aby se 
galerie zrušila a z jejích prostředků byl zřízen fond pro podporu nemajetných 
a nadějných mladých umělců.) 

Problémy byly i s umístěním postupně získávaných děl, tato skutečně vět
šinou posloužila k výzdobě prostor magistrátu. Teprve v roce 1932 bylo roz
hodnuto odstranit z kanceláří všechny akvarely, kresby a grafiky (část již však 
byla poškozena sluncem a tabákovým kouřem) a v témže roce byla v Obec
ním domě otevřena stálá výstava nejhodnotnějších děl z městských sbírek. 
Nemalé problémy představovaly i rozměrnější plastiky, které se dostaly do 
městských sbírek. Umístit díla do městského exteriéru se komisi podařilo jen 
v případě Bílkova Mojžíše, který našel místo u Staronové synagogy, a u Dvo
řákovy Čtrnáctileté, která byla postavena do Kinského zahrady. Rodinův 
Kovový věk však zůstával stát nepříliš šťastně v prostorách Staroměstské rad
nice a u Štursova Raněného se město stále nemohlo rozhodnout, zda přijde 
před parlament nebo do památníku na Vítkově. 

Právní neexistence galerie si povšiml až v roce 1939 V. V. Štech, který 
tehdy navrhl zřízení městské galerie jakožto samostatné instituce se zvlášt
nímředitelem, ovšem již v roce 1942 byla galerie zrušena i de facto a veškerá 
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její díla převzal přímo osvětový odbor magistrátu (s výjimkou dvou obrazů 
Alfreda Justitze, které byly vyřazeny s ohledem na židovský původ autora). 

S kulturou částečně souvisí cestovní ruch7, byť ten je záležitostí spíše ko
merční. Zde- snad více než dlouhé rozbory- představí situaci v pražském 
cestovním ruchu autentický záznam ze schůze prezidiální porady o koncen
traci agendy cestovního ruchu, která proběhla na pražské radnici dne 19. března 
1939: "Dr. Grmela: Další důležitou otázkou cizineckého ruchu jsou věci ho
telové. Máme spoustu stížností na naše hotely, že nevyhovují, proto bych do
poručoval, aby byl pozván Svaz hotelierů k poradě na radnici, kde by se s nimi 
ujednaly nejnaléhavější věci ohledně cen, čistoty a zdvořilosti k hostům. Před
seda primátor dr. Baxa: To je věc, kterou s nimi projednáme, oni mají svoje 
námitky, že prý je těch hostí málo a pořáde se stěžují na tu dávku z přechodného 
ubytování, jako kdyby zde hrála nějakou roli. Přijdeme-li do Berlína nebo 
Vídně, nikdo se neptá, kdo tu dávku zaplatí, jenom u nás pořáde hotelieři 
naříkají. Prof. Žipek: Je velmi smutné, že pomalu naše nejlepší hotely se stá
vají hotely minutovými a to myslím způsobuje, že je stálá nečistota, poněvadž 
se střídají passanti. A pak je to soustředění prostituce na Václavském nám. 
v těch nejkrásnějších částech našeho města. To by se , mělo říci hotelierům, 

aby skutečně takový hotel v Praze existoval, kam by cizinec mohl klidně jíti. 
To dělá tu nečistotu, na kterou si hosté stěžují. 

Předseda primátor dr. Baxa: Prosím dále. To se stane. 
Dr. Grmela: Dalším bodem je, aby bylo povoláno na radnici ku poradě 

Gremium pražského obchodnictva, zejména hostinští, aby se s nimi učinila 
dohoda o těch věcech. Měli jsme stížnosti, že hosté dostávají popraskané 
šálky a tak dále, aby byli pozváni, aby se domluvili o těch věcech. Těch stíž
ností je spousta. Předseda primátor dr. Baxa: To pánové, aby věděli. Já jsem 
zavolal také naše hostinské a ptal jsem se jich. Prosím Vás pánové, kde bych 
mohl dostati v okolí Prahy opravdu slušnou restauraci, kdybyste se postarali 
o tři hostince, kde by byl vždy čistý ubrus, ubrousky, nějaké studené jídlo, 
kdybych tam s nějakým vyslancem jel. Nemohl jsem toho docíliti, totiž vy
brat ten hostinec, ale pak to šlo, teď máme na Jílovišti velice slušnou restau
raci. Ta doba si to již sama vyžádá. Tak prosím dále. Dr. Grmela~ Další záva
dou jsou stížnosti cizinců, kteří projíždějí nebo přijíždějí do Prahy na příklad, 
že v našich železničních vagonech, které probíhají republikou a jsou připojo
vány na dálkové vlaky, není ručník a mýdlo, aby naše železnice přesně dodr
žovaly jízdní řád. Dále nádražní restaurace nevyhovují ani čistotou, ani jíd
lem a nápojem. Na příklad, kdo zná nádražní restauraci na horním nádraží 

7 Odb. VL 1930-1950, sign. C 50/18, inv. č . 718, kart. č. 37- 38. 
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v Karlových Varech, která je v takovém špatném stavu. A potom pojízdní 
buffety, které jsou na nádražích a prodávají pivo a párky. Já mám několik 
zkušeností, že cizinec, který má držet dietu a chtěl si koupit u takového po
jízdného buffetu housku, bylo mu řečeno: musíte si koupit k tomu párek, ji
nak nedostanete nic .. To se doporučovalo, aby se dopsalo ministerstvu želez
nic, aby se získala náprava. 

Předseda primátor dr. Baxa: Musíme konstatovati, že každý cizinec nejra
ději párek. 

Dr. Grmela: Pokud se týče automobilismu, doporučoval bych, aby s Auto
klubem Čs!. republiky se jednalo o tom, poněvadž došla spousta stížností na 
náš benzin, poněvadž není dobrý a čistý, aby se vyrovnal benzinu zahraniční
mu. Také výpadové silnice pražské nebudí u cizinců důvěry. Náměstek pri
mátora P. Tylínek: Na hranicích také ne. Jen si vezměte silnici do Teplic
-Šanova, tam již zpátky nepojedete. 
Náměstek primátora dr. Štůla: To je věcí ministerstva veřejných prací. 
Dr. Grmela: Je zapotřebí, aby s Auto-klubem se o tom jednalo. Pokud se 

týče uměleckých podniků, jest největší návštěva v létě. A v Praze v tu dobu 
jsou všechna divadla zavřena, ať je to Národní divadlo, komorní i jiná a bio
grafy hrají špatné filmy. Cizinec nenajde zde naprosto nic, kde by mohl jíti za 
zábavou. Náměstek primátora dr. Štůla: Všude jinde se hraje, jen v Praze ne. 
Předseda primátor dr. Baxa: Pak bychom také měli znáti nějaký slušný bar. 
Bylo by zapotřebí, abyste, pánové, takový bar určili, prošli a přezkoumali, 
poněvadž je zapotřebí, abychom věděli, do jakého máme cizince doporučit. 
Já to neznám, přiznám se. Dr. Kavánek: Všechny bary jsou špatné." 

Zbývá jen dodat, že první rozsáhlá akce za zvýšení cizineckého ruchu 
v Praze spojená s pořádáním velkolepých Pražských slavností (dotovaných 
dva a půl milionem korun) a rozsáhlou propagační kampaní byla plánována 
na léto roku 1939. Začínala však éra masové turistiky poněkud jiného druhu. 

Lze tedy shrnout, že v období prvé republiky nebyly městské kulturní in
stituce nijak zvlášť hýčkány. Důvody je možno najít dva. Prvním byla obtížná 
finanční situace města Prahy, násobená navíc ve třicátých letech velkou hos
podářskou krizí. Druhou přičinou je- ač to zní paradoxně- vznik -samostat
ného Československa. N a rozdíl od zlatého věku městské kultury na přelomu 
19. a 20. století, kdy za úroveň kultury ve městě odpovídal především magistrát, 
umožnilo totiž povýšení Prahy na hlavní město (částečně i alibisticky) přesu
nout tuto odpovědnost na ústřední orgány nového státu. 

160 



JAN ŠKODA 

DIE PRAGER KOMMUNALEN KULTURINSTITUTIONEN 
DER ZWISCHENKRIEGSZEIT 

Der Vefasser beschiiftigt sich mit den Kulturinstitutionen, die der Instruk
tion fiir Kulturabteilung aus dem Jahr 1928 nach durch den Prager Magistrat 
verwaltet wurden: das Stadtarchiv, das Stadtrnuseum, das stiidtische statis
tische Biiro, die Stadtbibliothek, das Stadttheater und der stiidtische Auf
kliirungsverband. Škoda beschreibt die Entwicklungsgeschichte dieser Insti
tutionen, erwiihnt die Raum-, Bau und Subventionsprobleme. Die Situation 
des Archives und des Museums wurde bis zum II. Weltkrieg nur provisorisch 
gelost. Die Stadtbibliothek, im Jahr 1922 mit den Bibliotheken der ehemali
gen selbststiindigen Vorstiidte vereinigt, hat allerdings als "Widmung" der 
Stadtversicherunganstalt 1928 ein neues, zweckmiiBig gebautes Gebiiude am 
Marienplatz bekommen. Neben der Zentrale existierten 49 Zweigabteilungen 
der Bibliothek, also 1 Bibliothekje 18 000 Prager Einwohner. Die Stadtver
sicherunganstalt hat dann 1938 der Stadtbibliothek noch einen "Bibliobus" 
gewidmet. Die Prager deutsche "Minderheitsbibliothek" wurde zwar durch 
die Stadbibliothek verwaltet, ihre Angestelten gehorten aber nicht zur 
Gemeinde. 

Der Aufkliirungsverband hat sich vor allem mit den Film- und Diapositi
venvorstellungen beschiiftigt. Sonst hat er allerdings auch die Hohere poli
tische und soziale Volksschule 1927 gegriindet, die in den zweijiihrigen Kur
sen Philosophie, Soziologie und die Staatswissenschaft unterrichtete. 

Das Theater gehorte bis zur Vereinigung der Prager Aglomeration der Stadt 
Konigliche Weinberge, dann wurde es durch die Stadt Prag iibemommen und 
dem "Vereinigten Genossenschaft des Nationaltheaters" vermietet. Die Stadt 
zahlte aber weiter die Kosten des Theaterhauses, gleich wie die Dotation 1 bis 
1,5 Mi o Kronen jiihrlich fiir seine Tiitigkeit. Trotzdem hatte das Theater lang
jiihrige und groBe finanzielle Schwierigkeiten. Man versuchte sie durch Er
richtung seiner Zweigstelle im ,,Kammertheater" zu losen. 

Die "Kommission fiir Einkauf der Kunstwerke" hat eine gute Basis fiir die 
spiitere Griindung der Stadtgalerie geschaft. Es wurden besonders unter dem 
EinfluB des Bildhauers Ladislav Šaloun jiihrlich etwa 25 Kunstwerke, vor 
allem der Prager zeitgenossischen Kiinstler, fiir die Stadt gekauft. Am Anfang 
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des II. Weltkrieges hatte dann die Stadt mehr als 900 Kunstwerke im Besitz. 
Die satzungsgemiiBe Orientierung an die jiingsten Kunstwerke verhinderte 
allerdings die Stadtfinanzen fiir Einkiiufe der wichtigen Werke von den iilte
ren bohmischen Kiinstlem in den Krisenjahren und die qualitiitsvollen 
expressionistischen Werke aus den Sammlungen der aus Deutschland emigrie
renden Juden fiir Prag einzukaufen. Eine stabile Ausstellung der wertvollsten 
Werke im Stadtbesitz wurde 1932 im Gemeindehaus geoffnet. 
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MmosLAV MouTVIC 

MĚSTO PRAHA A POČÁTKY PRAŽSKÝCH 
VZORKOVÝCH VELETRHŮ 

Po rozpadu habsburské podunajské monarchie v roce 1918 převzala nově 
vytvořená Československá republika jako jeden z tzv. nástupnických států 
z rozpadlého Rakousko-Uherska necelou pětinu jeho území, asi jednu čtvrti
nu všeho obyvatelstva, ale tři čtvrtiny průmyslové kapacity zaniklé říše . Vnitřní 

obchodní spojení zaniklého státu stala se tak obchodem mezinárodním. Sou
časně Vídeň, původně hlavní obchodní středisko zaniklé monarchie, ocitla se 
v jiném státním celku než byl průmysl vyrábějící zboží, se kterým se na tam
ních trzích dosud do značné míry obchodovalo. Předválečný vývoj nevytvoří! 
na území nově vzniklého Československa žádné mezinárodně významné stře
disko obchodu, protože se zbožím na území nového státu vyráběným se před 
rokem 1914 obchodovalo ve Vídni, Terstu, Hamburku, Londýně či v Lipsku, 
ale jen málo byly mezinárodní obchody do té doby uzavírány v Praze, Brně, 
Liberci či Olomouci. 

To, že Praha byla před rokem 1914 jen regionálním obchodním centrem, 
činilo starosti i pražským obchodním kruhům. Od konce 19. století byly proto 
hledány cesty jak povznést obchodní význam Prahy. Cílem takto uvažujících 
podnikatelů bylo dosáhnout stavu, aby zboží od výrobce ke spotřebiteli pro
cházelo co nejkratší cestou a meziobchod aby byl co možná omezen na nejmen
ší míru. Snahy o podporu rozvoje obchodu i výroby vedly v roce 1908 
k pořádání tak zvané "Jubilejní výstavy" v Praze, jejíž pořadatelkou byla Praž
ská obchodní komora. Výstava měla demonstrovat domácí ekonomický vý
voj za posledních 60 let národního života od roku 1848 a hledat prostředky 
pro jeho další rozvoj. Proto také byla 5. ledna 1908 založena v Praze Národo
hospodářská jednota, která si kladla za cíl pořádat každoročně průmyslovou 
výstavu, založit vzorkovnu zboží a organizovat zájemce ve Svazu českých 
vystavovatelů. V okruhu těchto organizací působil již tehdy i pozdější iniciá
tor a zakladatel Pražských vzorkových veletrhů, magistr farmacie Václav 
Boháč. 
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V rušném období po roce 1918, kdy bylo v Československu nutno vytvořit 
nově všechny vrcholné státní orgány, armádu, přizpůsobit novým poměrům 
veřejnou správu a zabezpečit pořádek na celém území nového státu, byl ma
gistr Boháč při volbách v červnu 1919 zvolen za člena zastupitelstva města 
Prahy. Tam byl pak dále volen i za člena městské rady. Městská rada se na 
jeho návrh, projednávaný na zasedání 1. srpna, usnesla, aby Národohospo
dářské jednotě byla prozatímně propůjčena budova kostela sv. Mikuláše na 
Staroměstském náměstí v Praze k umístění "vzorkámy". Jednalo se o objekt 
v majetku města Prahy, který v té době nebyl využíván k bohoslužbám žád
nou náboženskou společností, jak tomu bylo dříve i později. Kostel byl odňat 
katolické církvi Josefem II. a více než jedno století byla tato významná ba
rokní stavba využívána jen příležitostně. 

Zřízení "vzorkámy" se však neuskutečnilo. Městská rada toto své usnese
ní na návrh členky městské rady paní Purkyňové přednesený dne 29. srpna 
revokovala a rozhodla, aby budova kostela sv. Mikuláše byla městskou radou 
prohlédnuta, bylo znovu určeno, k jakému účelu je budova vhodná. Pro vzor
kovnu Národohospodářské jednoty aby byly pak dle možnosti vyhledány jiné 
vhodné místnosti. Václav Boháč na protest proti novému rozhodnutí rezigno
val hned na místě na své členství v městské radě a po dobu asi jednoho měsíce 
se neúčastnil schůzí tohoto orgánu. Více o celé záležitosti není známo. 

Václav Boháč však již dříve, dne 30. června, navrhl v městském zastupi
telstvu, aby při tomto sboru byla ustavena živnostenská komise, která mimo 
další záležitosti mělli pečovat též o založení pražských veletrhů. Snažil se 
využít této komise v naznačeném směru a měl úspěch. Živnostenská komise 
za účasti zástupců ministerstva obchodu, železnic, obchodní a živnostenské 
komory a dalších institucí se dne 1 O. září 1919 usnesla započít s přípravnými 
pracemi na zavedení veletrhů v Praze tak, aby se tento podnik mohl uskuteč
nit v září roku 1920. Podle tehdejších představ měl být veletrh pořádán na 
Letenské pláni v Praze. Prezídium městské rady mělo být vyzváno, aby se 
zasadilo o vyklizení Letné a Česká obec sokolská měla být požádána o zprá
vu, za jakých podmínek by bylo možno použít tam tehdy existující sokolské 
sletiště. Počátkem listopadu 1919 pak magistr Boháč ještě v městském zastu
pitelstvu požadoval, aby do městského rozpočtu byla na rok 1920 zařazena 
částka 100 000 Kč na zřízení pražského veletrhu. 

Přípravné práce ke konání veletrhu vyžadovaly zřízení kanceláře. Původ
ce celé akce V. Boháč žádal proto 12. prosince o přenechání kancelářských 
místností v Reprezentačním domě města Prahy u Prašné brány, ale nepodařilo 
se mu to prosadit. Podařilo se mu však získat koncem roku 1919 souhlas 
zemského výboru, že pro veletrh bude rezervováno na měsíc září 1920 zem-
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ské výstaviště ve Stromovce. Dále získal i slib ministerstva národní obrany, 
že vojsko vyklidí tamní výstavní pavilony, které tehdy byly využívány česko
slovenskou armádou. 

Podrobné doklady o počátečních přípravách Pražských vzorkových vele
trhů nejsou pro rok 1920 zachovány, protože jejich archiv byl v roce 1945 za 
květnové revoluce částečně zničen při bombardování Prahy německým letec
tvem. Podle dochovaných písemných vzpomínek jmenovitě neuvedených 
pamětníků, které byly podle všech znaků sepsány kolem roku 1945, byly prý 
však počátky organizování veletrhů značně chaotické. Rodící se správa vele
trhů získala tehdy své první kancelářské místnosti přímo na Staroměstské rad
nici v prostorách, kde "byla skládána makulatura", a tam byli přijati i první 
zaměstnanci. Z těch prý polovina vůbec nevěděla, co je to veletrh. Podle vy
jádření V. Boháče z doby po roce 1930 vyplácel jim prý on v tomto počáteč
ním období platy ze svých vlastních prostředků, protože veletržní ústav zatím 
nezískal žádné prostředky z jiných stran. 

Počátkem roku 1920 probíhala také usilovná jednání o právním postavení 
veletrhů. Podle zápisu ze schůze magistrátního senátu ze dne 15. ledna 1920 
tam byla projednávána žádost Pražské obce o výhradní právo k pražským 
veletrhům a bylo výslovně doporučeno, aby tato výsada byla omezena pouze 
pro Pražskou obec, a to v obvodu celé Československé republiky. V dalším 
dnu na schůzi městské rady byl schválen referát člena rady Václava Boháče 
o pořádání veletrhů a byl přijat návrh dr. Duška, aby otázka veletrhů byla 
vyřízena ihned a dodatečně byl předložen návrh příslušné komisi po stránce 
finanční. O týden později, dne 23. ledna, byl městskou radou schválen návrh 
živnostenské komise na jmenování členů správní rady Pražských vzorkových 
veletrhů. Představitelé města dokázali také rychle vyřešit finanční stránku 
celého podniku, protože městské zastupitelstvo na zasedání konaném dne 9. 
února schválilo návrh, aby k uspořádání pražských veletrhů byl obcí pouká
zán základní kapitál 2 miliony Kč v dluhopisech II. obecní výpůjčky jako 
zápůjčka ústavu veletrhů za podmínek stanovených finanční komisí. V té době 
fungovala již podle dokladů veletržní kancelář, která počátkem února při
stoupila k ustanovování odborů a pracovních sekcí. 

Celá konstrukce právního postavení Pražských vzorkových veletrhů byla 
konečně na řadu dalších let stabilizována nařízením vlády Československé 
republiky č. 224 Sbírky zákonů a nařízením ze dne 9. dubna 1920. Výslovně 
se tam uvádělo: "Obec hl. m. Prahy se zmocňuje, aby zřídila k opětovnému 
vybudování a zvelebení hospodářského života ústav pro Pražské vzorkové 
veletrhy." Ministerstvo obchodu vydalo současně pro veletržní ústav regula
tiv a ve druhém čtvrtletí 1920 vznikl i "Svaz interesantů Pražských vzorko-
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vých veletrhů" . Dne 1. července 1920 vyšlo také prvé číslo časopisu "Pražské 
vzorkové veletrhy". 

Jak probíhaly přípravné práce pro pořádání Pražských vzorkových vele
trhů přímo na výstavišti ve Stromovce není dnes již podrobně známo. Podle 
údajů v písemnosti z roku 1922 se chtělo účastnit Pražských vzorkových ve
letrhů v roce 1920 celkem 2 740 vystavovatelů, kteří požadovali výstavní 
plochu 30 612 m2• Vystavovat mohlo nakonec jen 1 935 firem na ploše 
17 778m2, protože více nebylo možno na výstavišti ve Stromovce umístit. 

První pražský vzorkový veletrh byl zahájen dne 12. září 1920 v Praze 
v půl desáté dopoledne jen za účasti zvlášť pozvaných hostů. Slavnostní pro
jevy byly předneseny v Průmyslovém paláci na zemském výstavišti ve Stro
movce. Nejprve přednesl uvítací projev primátor města Prahy dr. Baxa, který 
mimo jiné přivítal zahraniční návštěvníky krátkou pasáží pronesenou ve fran
couzštině. Ty tři či čtyři věty pronesené francouzsky popudily německého 
člena pražského městského zastupitelstva dr. Epsteina, který se cítil dotčen, 
že primáto~nepromluvil i německy. Dr. Baxa výtku odmítl poukazem, že mluvil 
k cizím hostům nejrůznějších národností. Použil proto jazyka diplomatické
ho, to je francouzštiny. Tato kontroverze se odehrála až na následném zasedá
ní městského zastupitelstva dne 4. října 1920. 

Po uvítacím projevu primátora vystoupil za vládu ministerský předseda 
Tuzar. Bylo to jeho poslední veřejné vystoupení ve vládní funkci, neboť ná
sledující den podala jeho vláda demisi. Za zahraniční hosty vystoupil vysla
nec Velké Británie Clarka za správu veletrhů pronesl nakonec projev magistr 
Boháč. • 

Proslovy byly však prý rušeny hlukem, protože někteří vystavovatelé ještě 
dokončovali své výstavní expozice. Pro veřejnost byl veletrh otevřen až od
poledne, kdy Prahou přes Václavské náměstí až na výstaviště prošel velký 
alegorický průvod s historizujícími výjevy. Byly však prý již uzavřeny i prvé 
obchodní zakázky s kupci z Anglie, Egypta a Holandska. Následující den, 
v pondělí 13. září, uspořádal veletržní výbor v Reprezentačním domě města 
Prahy pohoštění na počest ministra saské zemské vlády dr. Schwarze, který 
byl také jedním z čelných návštěvníků při zahájení veletrhu. 

Prvé dny veletrhu ukázaly však organizátorům akce i vážný nedostatek 
v provozu celého podniku. Pražané nechápali rozdíl mezi výročním trhem či 
lidovou slavností a veletrhem. Široká veřejnost nechápala, že veletrh je určen 
především pro velkoobchodní jednání a uzávěrky obchodů značného rozsahu 
a nikoliv pro nákupy drobných spotřebitelů. Davy lidí proto zaplavovaly vý
staviště a veletržní správa řešila situaci oznámením, že ve všední dny je vele
trh přístupný jen pro vystavovatele a obchodníky, pro všechno obecenstvo 
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pak jen o nedělních dnech. Radost správě veletrhů však působily v těch dnech 
přihlášky firem na příští veletrh, který byl plánován na jaro 1921. 

Dobové novinové zprávy o průběhu prvního pražského vzorkového vele
trhu jsou mnohdy rozporné. Souhlasně hovoří o uzávěrkách na nákup zboží 
rozmanitého druhu. Kupci zboží pocházeli z nejrůznějších zemí, značný byl 
i počet uzávěrek vnitrostátního obchodu. Nad obchodním jednáním bylo vy
jadřováno nadšení i zklamání. Kupci na veletrhu upozorňovali na nevhodné 
chování pražských hostinských vůči hostům, bylo upozorňováno na nedosta
tečné informace o veletrhu na nádražích a hlavních ulicích, ale po Praze se 
obecně hovořilo o tom, že "cizina kupuje velmi mnoho". 

Pořádaný veletrh navštívil i starosta Lyonu, známý politik Herriot, který tu 
mimo jiné vybízel k tomu, aby se čeští vystavovatelé účastnili i lyonského 
veletrhu ve Francii. Z domácích osobností poctil veletrh svojí návštěvou pre
zident Masaryk, mezi cizinci mimo obchodníky navštívili veletrh takr1ca všichni 
diplomatičtí zástupci akreditovaní v Praze. 

Veletrh probíhal do 28. září a oficiálně byl ukončen večírkem, kterého se 
účastnil opět primátor dr. Baxa, představitelé ministerstev, obchodních ko
mor, zástupci cizích států a veletržní správj. Zájem domácí veřejnosti byl 
však v té době již plně upoutáván vnitropolitickými událostmi. Parlamentní 
vláda Tuzarova byla v době pořádání veletrhu po své demisi nahrazena do
časnou vládou úřednickou a tehdy nejsilnější vládní strana- československá 
sociální demokracie - tříštila se v těch dnech za řady průvodních vnitrostra
nických zmatků, doléhajících i na veřejný život, na pravici a levici. To plně 
odpoutávalo zájem veřejnosti od dalšího průběhu veletrhu. Veletrh se však 
díky tomu stával tím, čím měl být, totiž především setkáváním výrobců 
a obchodních nákupčích velkoobchodu. 

Ve dnech 12. až 28. září 1920 probíhající první pražský vzorkový veletrh 
založil v Praze veletržní tradici, která se od té doby- mimo přestávku v letech 
1942- 1945 vyvolanou válkou- stala se v jarním a podzimním období pravi
delnou událostí v životě Prahy až do roku 1951. 

Původci veletržní myšlenky Václavu Boháčovi a organizátorům veletrhu 
poděkoval za její provedení primátor dr. Baxa hned při zasedání městské rady 
dne 1. října. Pořádání veletrhu v té době, kdy v Polsku probíhaly boje mezi 
polskou, litevskou a bolševickou armádou, kdy v Československu propukla 
vnitropolitická krize a správa města Prahy jen obtížně řešila vážnou zásobo
vací a bytovou krizi ve městě, bylo jistě odvážným rozhodnutím. Veletrh však 
v každém případě napomáhal rozvoji nové republiky, byl obchodně celkem 
úspěšný a veletržní správa za podpory města Prahy dovedla celý podnik 
k úspěšnému zakončení. 
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Dík a uznání za svoji tehdejší činnost zaslouží si plně i Václav Boháč, 
neboť bez něho by se býval v té době první pražský vzorkový veletrh neusku
tečnil. Tato akce byla nesporně nejvýznamnějším činem jeho života a v žád
ném případě nesmí být na jeho tehdejší úsilí zapomínáno proto, že v dalším 
desetiletí se projevil jako člověk, který postrádá vlastnosti prozíravého a opa
trného podnikatele. To však již nepatří do okruhu tohoto referátu. 
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DIE STADT PRAG UND DIE ANFÁNGE 
DER PRAGER MUSTERMESSE 

Die Bestrebung, in Prag ein Messezentrum zu griinden, kann man bis in die 
Zeit vor 1914 spuren, in die Jahre also, als man versuchte, Prag auf ein hohe
res Niveau als eines blosen Regionalhandelszentrums zu bringen. Als Initia
tor der Griindung der Prager Messe erwies sich kurz nach der Griindung der 
Tschechoslowakei Václav Boháč, ein Mitglied des Prager Stadtrates, der im 
Juni 1919 ein Entwurf in der Prager Stadtvertretung vorgelegt hat, die Gewer
bekommission zu griinden und ihr gleich die Aufgabe zu geben, die Griin
dung der Messe vorzubereiten. Es ist wichtig, daB diese Initiative nicht nur 
die Stadt Prag mít dem Griindungskapital in der Hohe von 2 Millionen Kro
nen, die aus der Prager Stadtausleihe stammten, sondern auch die Regierung 
des jungen Staates durch die in dieser Richtung gezielte Beauftragung der 
Stadt Prag und mít der Schaffung der legislatorischen Grundlage der Messe 
unterstiitzt hat. Die erste Prager Mustermesse Offnete ihre Tore am 12. Sep
tember 1920 auf dem Ausstellunggelande in Stromovka. Die Messe war er
folgreich und stiftete eine Tradition der Messe, die in Prag - mit einer Ausna
hme der Jahre 1943-45- bis zum Jahre 1951 stattgefunden hat. lm Jahre 
1951 entschied die kommunistische Regierung direktiv, die Messe aus Prag 
nach Briinn zu iibertragen. 
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ZÁPAS O LIBERECKOU RADNICI V ROCE 1885 
FORMO V ÁNÍ NĚMECKÉHO NACIONÁLNÍHO 

HNUTÍ V ČECHÁCH 

Boj o získání většiny v libereckém městském zastupitelstvu a ovládnutí 
rozhodujících mocenských pozic v tehdejší severočeské metropoli je součástí 
širších proměn, v nichž do politického života nastupují střední maloměšťácké 
vrstvy, většinou antiliberálního založení1, v němž se stupňuje národnostní sou
peření Čechů a Němců a zrychluje polarizace politických proudů v Čechách 
i celé monarchii. V největším městě českých Němců s téměř třiceti tisíci oby
vatel nebyli aktéry zápasu o radnici příslušníci malé české menšiny jako 
v bojích o politickou hegemonii v národnostně smíšených městech ostatních 
částí Čech a Moravy. O přízeň voličů a získání politické moci zde na úkor 
dosavadních liberálů velmi razantně usilovali němečtí nacionálové a v průbě
hu pro Liberec dramatického roku 1885 také zvítězili. Ve volbách na přelomu 
listopadu a prosince získali většinu v zastupitelstvu a svým nejvýraznějším 
představitelem C. Schiickerem obsadili důležitou funcki místostarosty. Když 
v srpnu roku 1886 náhle zemřel Johann Eiger, stojící v čele města právě od 
prosince 1885, volbou C. Schiickera na místo starosty ovládli pak Liberec 
zcela. Město se tak stalo až do konce existence habsburské monarchie nejdů
ležitějším centrem německých nacionálů v Čechách a spolu s alpskými země
mi2 a Opavskem3 jednou z hlavních základen německého nacionálního hnutí 
v Rakousko-Uhersku. 

1 O rozšíření vlivu maloburžoazních vrstev, usnadněném volební reformou roku 1882, která 
snížila volební census v městských a venkovských kuriích na pět zlatých, viz O. Urban, Česká 
společnost 1848- 1918, Praha 1982, s. 341 aF. Prinz, Aufdem Weg in die Modem, in: Deutsche 
Geschichte im Osten Europas, Biihmen und Miihren, Berlín 1993, s. 349. Ve vztahu k národ
nostnímu soupeření v českých zemích o volební reformě J. Kořalka, Tschechen im Habsburger
reich und in Europa 1815-1914, Miinchen- Wien 1991, s. I 53. 
2 F. Prinz, Auf dem Weg in die Modem, s.353 . 
3 J. Kořalka, Všeněmecký svaz a česká otázka koncem 19. století, Praha 1963, s.l3-15. 
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Detailní pohled na zápas roku 1885 ukazuje politický proud teprve krysta
lizující kolem Německého nacionálního spolku (Deutschnationaler Verein
dále DNV), zachycuje politické váhání i obraty předních reprezentantů libe
reckého politického života a naznačuje důvody úspěchu nacionálů. Zároveň 
umožňuje nahlédnout do proměn politického života českých Němců v době, 
kdy jednotlivá politická hnutí nebyla pevně organizována a formována do 
stran moderního typu. U zrodu politického nacionálního hnutí je založení 
"Německého nacionálního spolku" v prosinci roku 1881.4 V jeho řadách se 
záhy objevují nejen osobnosti ostřejšího nacionálního zaměření, ale i pře
svědčení liberálové. Zesilující důraz na národnostní zájmy je ve stoupajícím 
česko-německém soupeření zřejmý také u předních liberálních poslanců říš
ské rady, sdružených od roku 1881 do tzv. "Vereinigte Linke". Ztráta majority 
v českém sněmu po volbách v létě roku 1883, nastolení české většiny a boj 
o oslabení Stremayrových jazykových nařízení vedl představitele německých 
liberálů z Čech k formulaci požadavku takové administrativní reformy, která 
by zemi etnicky rozdělila a zabránila úspěšnému pronikání českého živlu do 
smíšených a německých oblastí.5 

V libereckém zastupitelstvu se od roku 1882 objevují osobnosti nacionál
ního zaměření, působící v různých národnostně motivovaných společenstvích 
a korporacích. 6 Volba starosty po uplynutí obvyklého tříletého funkčního ob
dobí 2. dubna 1885, kdy byl většinou hlasů (kolegium mělo tehdy 36 členÍ!) 
opět zvolen Ludwig Ehrlich ml., ještě proběhla bez velkého rozruchu.7 

"Reichenberger Zeitung" však kriticky poznamenaly, že vedením města ne
bylo připraveno žádné předvolební shromáždění. 8 

Od první poloviny dubna se pak v libereckém deníku objevují pravidelné 
zprávy o přípravách voleb do říšské rady. V souladu s opozičním postojem 
německých liberálů je zdůrazňováno, že v severních Čechách není místo pro 
kandidáty vlády. Předvolební agitace posléze zesiluje, avšak ještě 7. května 
uvádějí "Reichenberger Zeitung", že pro městský okres Liberec není ještě 

4 Reichenberg in der Zeit Selbstverwaltung vom Jahre 1850 bis 1900, Reichenberg 1902, 
s. 24. 
5 Pregnantní formulaci ,,Zweitheilung Bohmens", objevující se v předvolebním projevu nacio
nála H. Pradeho 13. 5. 1885, Reichenberger Zeitung 16. 5. 1885, s. I, nacházíme o několik 
měsíců později také v projevech liberálních politiků. 
6 V práci "Reichenberg in der zeit Selbstverwaltung" (viz pozn. 4) se dokonce hovoří o devíti 
členech DNV v zastupitelstvu (s. 24). 
7 Protokoly ze zasedání zastupitelstva roku 1885, Státní okresní archiv Liberec, sign. PS/6 
č. knihy 763, schůze 2. 4. 
8 Reichenberger Zeitung (dále RZ), 2. 4. 1885, s. 3. 
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kandidát (stejně jako pro libereckou Obchodní a živnostenskou komoru). 
A právě tehdy zasahuje energicky vedení DNV, ustavuje volební komisi 
(s označením ,,Bezirkswahlcomite") a svolává shromáždění do kavárny "Kron
prinz Rudolf'. Vůdčí představitel spolku, právník Car! Schiicker je prohlášen 
předsedou volební komise a svolává volební shromáždění. Na něm by113. 5. 
představen kandidát nacionálů, liberecký obchodník Heinrich Prade, kterého 
o dva dny později také volební komise nominovala.9 

19. května seznámil liberecký deník s volební výzvou vůdce německých 
liberálů Franz~ Smeykala. Městské zastupitelstvo tvořené liberály jmenovalo 
vlastní volební sbor (s označením "Wahlcomite") 12. května a teprve 26. 5. 
oznámilo jméno svého kandidáta Gustava Jantsche. Pod volební výzvou na 
podporu Jantsche, uveřejněnou několikrát v "Reichenberger Zeitung", jsou 
mezi několika desítkami jmen také tehdejší starosta L. Ehrlich, budoucí sta
rosta Johann Eiger a dále např. majitelé firmy J. Liebieg Johann, Theodor 
a Heinrich. 10 Za kandidáta zastupitelstva G. Jantsche se postavil F. Smeykal, 
s nímž ostatně vedení města 17. května jednalo. Podle dodatečného hodnoce
ní voleb v "Reichenberger Zeitung" vyzval Franz Smeykal ještě před zaháje
ním kampaně starostu L. Ehrlicha i C Schiickera k vytvoření společné volební 
komise, avšak vůdce DNV nabídku ke spolupráci odmítl s tím, že spolek 
bude jednat samostatně. 11 

S blížícím se termínem voleb do říšské rady stoupl počet shromáždění 
a argumentace obou táborů se stala naléhavější. Avšak zatímco liberálové 
apelují především na nutnost obnovy jednoty města a obviňují protivníky z ru
šení míru a intrik, představitelé nacionálního spolku ve svých projevech stále 
více zdůrazňují potřebu energičtějších postojů v prosazování německých zá
jmů. Na prvním místě programu Heinricha Pradeho byla péče o německé na
cionální vědomí, závěr jeho předvolebního vystoupení 13. 5. vyvrcholil po
žadavkem vytvoření německého klubu na říšské radě. 12 Gustavu Jantschovi 
nepomohlo při volebním zápase ani veřejné odmítnutí hlasů libereckých Če
chů, vázané jejich představitelem Václavem Šamánkem na slib Jantschovy 
podpory české školy. 13 Liberečtí voliči dali přednost H. Prademu, který 3. červ
na ve volbách s 80% účastí získali 093 hlasů proti 722 hlasům pro Jantsche. 

9 RZ 9. 5. 1885, s. 3 a 16. 5. 1885, s. I. 
JO RZ 27. 5. 1885, s. 8. 
l l RZ 2. 6. 1885, s. l- 3. 
12 RZ 16. 5. 1885, s.l. 
13 RZ 2. 6. 1885, s. 2. Česká škola, resp. žádost o její rozšíření na čtyřtřídní, se pravidelně 
objevovala na programu zastupitelstva celý rok. Vedení města se proti kladnému stanovisku 
neúspěšně odvolalo k správnímu soudnímu dvoru. 
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(Podle úvodníku "Reichenberger Zeitung" ze 6. 6. volili Jantsche hlavně vel
cí průmyslníci a inteligence).14 

Ve dnech 8.-10. 6. se pak na základě rozhodnutí zastupitelského sboru 
z 12. 5. konaly doplňovací volby do tohoto samosprávného orgánu.15 Také 
tyto volby byly pro nacionály úspěšné. Novými členy městského kolegia se 
stali především oba hlavní reprezentanti DNV Carl Schiicker a Heinrich Pra
de. Z dalších aktivních členů spolku zasedli v zastupitelstvu také lékař Josef 
Klinger, majitel soukenické továrny Anton Ullrich a soukromník JosefLan
ge.16Na následujících zasedáních 19. 6. a 7. 7. nově zvolení poslanci potvrdi
li přijetí funkcí a rozdělili se do sekcí (komisí) pracujících při zastupitelstvu. 
Navzdory prohlášení, že nechce dále funkci místostarosty vykonávat, byl do 
tohoto úřadu opět zvolen nepřítomný Gustav Jantsch. (O měsíc později muse
la proběhnout nová volba, p0 níž se úřadu ujal J. I. Salomon} 17 

Do ll. července, kdy se za přítomnosti místodržitelského rady a okresního 
hejtmanna G. Exeliho konala přísaha starosty Ehrlicha, vřelo Liberecko spo
ry, v nichž se tříbila členská základna DNV i proud stojící proti. Již během 
června oznamovalo vedení spolku na svých shromážděních příliv nových čle
nů. Zároveň však výbor zahájil očišťovací akci a na návrh několika členů 
vyloučil na svém zasedání 3. července čtyři dosavadní členy, mezi nimi dva 
ze svých nejvlivnějších politických odpůrců, redaktora "Reichenberger Zei
tung" Wilhelma Feistnera a politika, historika a sekretáře Obchodní a živnos
tenské komory Hermanna Hallwicha. Hallwichovi, který byl poslancem říš
ské rady i zemského sněmu za Trutnov (a zároveň členem městského 
zastupitelstva v Liberci), výbor kromě nedostatečného hájení německých zá
jmů přičetl autorství telegramu, v němž se hovořilo o nečestných praktikách 
spolku ve volební kampani. 18 

Vyloučení čtyř dosavadních členů (dalšími byli evangelický farář Ergen
zinger a poslanec říšské rady i zemského sněmu profesor Hartl) rozpoutalo 
postupný odchod více než 300 osobností ze spolku.19 Kromě hlavních před
stavitelů liberálního vedení města byl mezi vystupujícími šéfredaktor ,,Rei
chenberger Zeitung" Eduard Pfeifer, vedoucí libereckého magistrátu A. J ahnel, 

14 RZ 6. 6. 1885, s. I. 
15 Protokoly, schůze 12. 5. 1885. Podle městského statutu bylo zastupitelstvo rozděleno na tři 
části , z nichž jedna se musela v doplňovacích volbách prováděných každoročně změnit. 
16 Protokoly, schůze JO. 6. 1885. 
17 Protokoly, schůze 7. 7.a 4. 8. 1885. 
18 RZ 5. 7., 7. 7 a 8. 7. 1885 
19 První jména (starosty G. Jantsche, radních Kneifla a Jokowitze a jedenácti členů zastupitel
stva) uveřejnily RZ 7. 7., v každém následujícím dni se objevují další. 
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majitel tiskárny vydávající ,,Reichenberger Zeitung" H. T. Stiepel, továrníci 
Klinger z Nového Města pod Smrkem, Trenkler z Liberce, Ignác Ginzkey 
z Vratislavic a pozoruhodně také oční lékař Franz Bayer, který o osm let poz
ději stanul v čele města jako nacionái.2° 9. července bylo pak na schůzi ve 
Zlatém lvu ustaveno užší komité k přípravě nového spolku s názvem 
,,Deutschnationaler Fortschrittsverein fi.ir Reichenberg und Umgebung".21 

Představitelé nacionálů v zastupitelstvu zatím nezaháleli a velmi aktivně 
vystupovali zejména při projednávání městských financí, školství a výstavby. 
Na zasedání ll. srpna vystoupil H. Prade s návrhem na úpravu městského 
statutu, který měl být mimo jiné dán do souladu s volební reformou a zname
nal rozšíření volebního práva na větší počet občanů.22 Na stejném zasedání 
začalo také další dějství volebních zápasů v Libereci. Starosta Ehrlich ozná
mil, že obdržel od F. Smeykala "Gemiillheit des Parteistatutes der Deutschen 
in Bohmen unter Zuziehung der maBgebenden Personen und Vereine der Stadt 
Reichenberg die Bildung eines Wahlcomités fi.ir die niichste Landtagswahl zu 
veranlassen". Na základě návrhu jednoho z přítomných se začala konstituo
vat přípravná komise k volbám. Proti tomu protestovaal Carl Schiicker se 
zdůvodněním, že volební agitaci je oprávněn vést především Nacionální spo
lek, který také již ustavil permanentní volební komisi. Se šesti dalšími členy 
pak opustil jednání. Devatenáct ostatních přítomných, k nimž se v následují
cích dnech připojilo ještě devět členů kolegia, svolalo pak veřejné shromáž
dění na 27. srpna. 23Na něm byla ustavena okresní volební komise a také ozná
men návrh na kandidaturu člena městské rady Hugo Kneifla.24 

Na plenárním zasedání DNV 18. srpna byl mimo jiné schválen dopis Fran
zi Smeykalovi, v němž C. Schiicker vysvětluje, že volby do říšské rady, dopl
ňovací volby do zastupitelstva města, jakož i provedené volby do správy ne
mocníce ukázaly, že většina občanů podporuje spolek, který hodlá postavit 
svého kandidáta. Tím byl na shromáždění svolaném DNV na 25. srpna provolán 

2° K osobnostem v čele Liberec srv. M. Melanová. Starostové v letech 1851-1945, in: Liberec
ká radnice, Liberec 1993, s. 84-86. V práci také o okolnostech nástupu F. Bayera do funkce 
starosty roku 1893 (vykonával ji až do roku 1929). 
2l RZ 10. 7. 1885, s. 6. Potvrzení statut nového spolku místodržitelstvím se však prokázalo až 
do 24. 10. Tehdy měl spolek asi 400 členů (RZ 25. 10. 1885, s. 2). 
22 Protokoly, zasedání ll . 8. 1885. O přípravě a hlavních změnách statutu, jehož první verze 
byla právní a finanční sekcí předložena v březnu 1886 a definitivní znění schváleno až v červnu 
1889 srv. J. Malínský. Světla a stíny liberecké městské samosprávy v období přechodu od kla
sického k imperialistickému kapitalismu (1889-1914), in: Sborník Severočeského muzea, His
toria 7, Liberec 1984, s. 103-121. 
23 RZ 6. 9. 1885, s. 3. 
24 RZ 28. 8. 1885, s. 6. 
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opět Heinrich Prade. 25 Spor o právo ustavit volební komisi a jednat jménem 
občanů se naplno rozhořel na zasedání zastupitelstva 1. září. C. Schiicker ve 
své interpelaci zpochybnil oprávnění dvaceti osmi členů zastupitelstva usta
vovat volební komisi26, načež dvacet šest z napadených uveřejnilo opačné 
stanovisko 6. 9. v ,,ReichenbergerZeitung". Za liberální většinovou část zastu
pitelstva a jejího kandidáta se postavil vůdce německých liberálů F. SmeykalP 

Nacionální spolek ovšem nacházel spojence v dalších místních korpora
cích. Na jejich shromážděních se za H. Pradeho staví např. předseda spolku 
"Teutonia" Otto Ringlhaann, členem výboru DNV je předseda "Tumerver
bindung" Jahn. Vedení spolku se aktivně podílí na přípravě "Verein deutscher 
Hausfrauen", jehož hlavním posláním měla být výchova a získávání němec
kých dívek pro službu v německých rodinách (čímž měl být omezen příliv 
českých služebných). Velkou péči věnují nacionálové prostřednictvím "Lehr
lingscomite" vzdělávání a podpoře učňů pro německé řemeslníky. Silně ná
rodnostně zaměřená argumentace a konkrétní péče p naléhavé potřeby běžné
ho života i hospodářskou sféru oslovovaly střední vrstvy obyvatelstva daleko 
více než obecně zaměřené vlastenecké projevy liberálních politiků. 

Zápas mezi oběma proudy probíhal zároveň pod vlivem zesilujících se 
pouličních střetnutí mezi Čechy a Němci. Čtenáři "Reichenberger Zeitung" 
byli v emotivně laděných a zaujatých komentářích informováni o česko-ně
meckém střetnutí při tumerské oslavě ve Dvoře Králové 23. srpna. Také 
v samostatném Liberci se vztahy silně přiostřily. Ve dnech 27.-29.srpna bylo 
při pouličních bitkách ve večeních hodinách vytlučeno několik desítek oken. 
Podle libereckého deníku byli aktéry mladí výrostci.28 V atmosféře národ
nostních vášní byli pak 30. srpna po právě proběhlé taneční zábavě v Dlou
hém Mostě u Liberce skupinou sedmi mladých národnostních bojovníků pře
padeni čeští obchodníci a formani, jedoucí do Liberce na trh.29 Případy se 
samozřjemě zabýval i český tisk a liberecké šarvátky byly o měsíc později 
projednávány také v říšské radě . Špatné postavení Čechů v Liberci se stalo 
předmětem jednání F. L. Riegra a A. P. Trojana s ministerským předsedou 
Taaffem. 30 Státní správa i vedení města se pokusily další srážky znemožnit svý-

25 Bericht iiber die Thiitigkeit des Deutschnationalen Vereins in Reichenberg vom 15. Juli bis 
25. August 1885, Státní okresní archiv Liberec, příloha k Deutsche Volkszeitung 1885. 
26 RZ 3. 9. 1885 
27 Znění jeho dopisu z 21. září otiskly RZ 27. 9. 1885, s. 3. 
28 RZ 9. 9. 1885, s. 3. Stejně označil výtržníky starosta Ehrlich na schůzi zastupitelstva I. 9. 
(Protokoly, schůze I. 9. 1885). 
29 RZ I. 9. 1885, s. 3. 
30 RZ 14. 10. 1885, s. I. 
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mi opatřeními. Okresní hejtman vydal zákaz konání tanečních zábav a magistrát 
vyzval učně a tovaryše, aby po osmé hodině večerní neopouštěli domy.31 

Nesnášenlivost byla oboustranně posilována tiskem, který přímo vyhledá
val a nafukoval informace o střetech. Nacionální rétorika DNV v Liberci pak 
padala na úrodnou půdu. Radikálnější skupiny občanů byly oslovovány myš
lenkami nejostřejšího nacionalismu. O tom svědčí návštěva poslance říšské 
rady Georga von SchOnerera, který byl v Liberci přivítán 2. září. Kromě členů 
spolku "Teutonia", kteří pořádali oslavu druhého výročí založení své organi
zace, jej při příjezdu vítali také studenti a více než stovka zvědavých.32 Shro
máždění, na němž měl Schonerer promluvit, bylo však zakázáno pro antise
mitské projevy představitelů spolku. 33 

Od 20. září se místo nepravidelně vydávaných letáků se zprávami o čin
nosti DNV stal pravidelným hlasatelem názorů nacionálů nový deník ,,Deutsche 
Volkszeitung" s vydavatelem C. Schiickerem a šéfredaktorem M. Besozzim. 
Vlastní noviny umožnily vyhraňujícímu se politickému seskupení postupně 
formulovat svůj program, okamžitě reagovat na aktuální vývoj mocenského 
zápasu ve městě, i na průběh zahájeného zasedání říšské rady a jednání zem
ského sněmu. Argumentací o nebezpečnosti liberalismu pro německé zájmy34, 
poukazováním na to, že liberální principy přivedly Němce v Čechách ke ztrá
tě majority35 a pouze přijetí nacionálních principů může vést k vítězství, zís
kávali libereckou veřejnost pro obecné zásady hnutí. Širší kruhy občanů z řad 
středních a nižších vrstev oslovovali nacionálové zdůrazňováním péče o hos
podářské otázky a reformy, které zabezpečí poctivě pracující občany také ve 
stáří . S blížícím se termínem voleb došlo na populistické obvinění, že všech
ny veřejné úřady a čestná místa v Liberci jsou spravovány elitou, tvořenou 
z několika spřízněných rodin, jejímž principem je heslo: "Euch die Arbeit, 
uns die Ehrenstellen. "36 

31 RZ 20. 9. 1885, II. Beilage, s. 10. 
32 RZ 3. 9. 1885, s. 5. 
33 Tamtéž, s. 7. Příznačný pro politické směřování města v dalších letech je fakt, že předseda 
spolku "Teutonia" O. Ringlhaann stanul později jako magistrátní rada v čele aparátu města. Je 
znám jako autor detailně rozpracovaného projektu samostatné německé provincie z roku 1908. 
K tornu viz referát}. Novotného "Čeští Něrnci a habsburská monarchie" přednesený na sympo
siu "Český lev a rakouský orel" v Plzni 10.-13. 3. 1994. 
34 "Der Liberalismus ist dem deutschen Gedanken gefáhrlich, soweit doctrinar ist; soweit er als 
eine internationale Macht gel ten will und den nationalen Gedanken in ein untergeordnetes Verhalt
niB bringt", Deutsche Volkszeitung (dále DV) 20. 9. 1885, s. 2. 
35 Projev dr. Jennela při shromáždění, které ve prospěch H. Pradeho uspořádal "Turnverbin
dung Jahn" 17. záři . DV 20. 9. 1885, s. 3. 
36 DV ll. 10. 1885, s. 2. 
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Ve středu pozornosti obou libereckých listů stálo ustavení Německého klubu 
při říšské radě ve Vídni 23 . 9. 1885 a spor o členství H. Pradeho v klubu. 
Tento poslanecký klub, jehož vytvoření bylo jedním z čelných programových 
cílů libereckých nacionálů, příjal totiž do svých řad H. Hallwicha, zatímco 
Prademu sdělilo několik členů klubu, že nemůže žádat o přijetí. 37 Hallwich 
i "Reichenberger Zeitung" byli obviněni z intrik a na stránkách ,,Deutsche 
Volkszeitung" v následujících dnech byly rozebírány postoje jedndotlivých 
poslanců říšské rady, zpochybňováno složení klubu a vyjadřovány obavy, že 
se jej snaží ovládnout stará Sjednocená levice. Výbor DNV svolal okamžitě 
shromáždění, na němž asi tisíc voličů vyjádřilo Prademu důvěru. Na další 
akci spolku 26. 9. byl přijat protestní dopis určený vedení Německého klubu. 
O čtyři týdny později na plenární schůzi DNV bylo oznámeno, že se Prade 
členem Německého klubu sice stal, avšak sdružení nesplňuje dokonale předsta
vy libereckých nacionálů. 38 Hlavní řečník plenárního shromáždění liberecké
ho DNV, právník dr. Jennel, ve svém vystoupení zpochybnil právo protivníků 
dovolávat se stranických statut i užívat pojmu " deutschnationale Partei" 
a konstatoval, že F. Smeykal a pánové "vom deutschen Casino in Prag" nemo
hou udělovat souhlas pro kandidáty do voleb. 

Franz Smeykal zřejmě ve snaze podpořit liberální vedení města zavítal na 
Liberecko. V samotném centru bouřlivých sporů se pouze setkal na malé slav
nosti s liberálními členy zastupitelstva, politický projev s apelem na jednotu 
Němců pronesl ve Frýdlantu na shromáždění tamního Nacionálního spolku. 
Podobně jako další korporace s označením "deutschnational" neměl zjevně 
frýdlantský spolek tak vyhraněné postoje a averzi vůči dosavadnímu vůdci 
Němců v Čechách.39 Přestože ,,Reichenberger Zeitung" i kandidát liberálů dr. 
Kneifl vynaložili v předvolebních příspěvcích a projevech značné úsilí na 
detailní rozbor zásluh i programových zásad liberálů v celostátní i komunální 
politice40 a pod titulkem "Parteigemeinschaft oder Vereinsdictatur41 odsuzo
vali počínání nacionálů, jejich nerespektování stanoviska "Vertraunsmiinner-

37 DV 24. 9. 1885, s. I. a RZ 24. 9. 1885, s. 2. 
38 DV 22. 10. 1885, s. 6. Den předtím otiskl deník informaci o shromáždění nacionálního 
spolku ve Štýrském Hradci. Tamní představitel spolku hovořil o nutnosti oprostit Německý 
klub od liberálního balastu. Tím by se klub přiblížil Schiinererovu "Verband der Deutschnatio
nalen". V případě, že by k takové proměně nedošlo, naznačil řečník možnost vyvstoupení nacio
nálních poslanců z klubu. 
39 RZ 26. 10. 1885, s. I a 29. 10. 1885, s. 2. 
40 RZ21.10. I885,s. 1- 2. 
41 RZ I. II. 1885, s. 1- 2. 
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Collegium" v čele s F. Smeykalem i jejich výklad pojmu "deutschnational", 
zvítězil ve volbách do zemského sněmu 9. ll. opět Henrich Prade. 

Dosavadní vedení města poté kapitulovalo. 13. listopadu uveřejnily ,,Rei
chenberger Zeitung" oznámení starosty L. Ehrlicha, které bylo tentýž den pře
čteno na mimořádném zasedání zastupitelstva. V něm Ludwig Ehrlich a dal
ších dvacet osm členů kolegia sdělovali, že volby ukázaly, že nemají podporu 
voličů. Proto všichni skládají své mandáty a odpovědnost předávají svým 
nástupcům. 42 Nacionálové se ve svém deníku k odpovědnosti přihlásili. 43 Akční 
výbor spolku začal sestavovat kandidátní listiny pro dvacet devět volných 
míst v zastupitelstvu. Na plenárním zasedání DNV 26. ll. byla představena 
jejich kandidátka. V ní ovšem bez předchozích konzultací figurovaly také 
osobnosti, které nebyly členy spolku a dokonce v posledních měsících stály 
často v protilehlém politickém táboře. C. Schiicker vysvětloval, že nacionálo
vé nechtějí zůstat bez spojení s občany, kteří nejsou členy spolku. Dokonce se 
pokoušeli přesvědčit některé z odstupujících poslanců, aby stáhli svou rezig
naci. Jejich odmítnutí muselo být vzato v úvahu. 44 "Reichenberger Zeitung" 
však od 28. listopadu zveřejňovaly sdělení některých z navrhovaných, že od
mítají kanadidovat. (Ohledy na zaměstnání vysvětlil své záporné stanovisko 
také Franz Bayer.) C. Schiicker však vyzval voliče, aby zveřejněná odmítnutí 
nebrali při volbách v úvahu. 

Zmínka o tom, že aktivní členové DNV nemohou být přetěžováni, snad 
může také naznačovat, že nacionálové v dané chvíli neměli dostatek zkuše
ných osobností pro komunální politiku. Podle dodatečného hodnocení zápa
su v ,,Deutsche Volkszeitung" se protivníci pokusili těsně před volbou do 
první volební hlavy o prosazení vlastní kandidátky.45 Volby do jednotlivých 
hlav probíhaly od 30. ll. do 2. 12. 1885. Část z těch, kteří kandidaturu pů
vodně odmítali, nakonec členství v zastupitelstvu přijala. Jeho nové složení 
vyjadřovalo naprostou převahu nacionálů a jejich příznivců. 

Na ustavujícím shromáždění zastupitelstva ll. prosince byl pak zvolen do 
čela města právník Johann Elger, na místo jeho zástupce C. Schiicker. Zatím
co starosta konstatoval, že ze svého soukromí vyšel pouze proto, aby pomohl 
ukončit spory ve městě46, vícestarosta Schiicker sebevědomě vysvětlil volbu 

42 RZ 13. ll. 1885, s. 5. 
43 DV 15. ll. 1885, s. 2. 
44 DV 28. ll. 1885, s. 6. 
4S DV 16. I. 1886, s. 2-3. 
46 Johann Eiger totiž oznámil 3. ll. 1884 rezignaci na členství v zastupitelstvu, v němž byl od 
roku 1880. Na základě rozhodnutí tohoto sboru 18. ll. 1884 si členství ponechal, avšak do 
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nových mužů přáním občanů po energickém zastupování a po skončení opor
tunní politiky.47 "Deutsche Volkszeitung" pak mohly na začátku následujícího 
roku s uspokojením oznámit: ,,Reichenberg, die erste Stadt Deutschbohmens, 
die mehr~ewohner zahlt als Prag Deutsche, die feste Burg des Deutschthums 
in Nordbohmen, ist in Handen der deutschnationalen Partei."t'8 

Aktivita nových mužů na radnici sice v následujících letech přispěla 
k rychlému řešení určitých oblastí života města49, útočné nacionální sebevě
domí a nesmiřitelnost poznamenávaly však natrvalo politické i kulturní akti
vity a hodnotové stupnice občanské společnosti . 

červnových voleb. Do voleb na přelomu listopadu a prosince 1885 kandidovat neodmítl. Státní 
okresní archiv Liberec, Magistrát města Liberce, sign. IIU6, kart. 1649. 
47 RZ 12. 12. 1885, s. 3. 
48 DV 16. I. 1886, s. 3. 
49 Kromě vypracování nového statutu a reorganizace magistrátu patří k rychle řešeným dlou
holetým potřebám města bezesporu také stavba nové reprezentativní radnice. Viz Liberecká 
radnice, Liberec 1993, 110 s. 
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MILOSLAVA MELANOV Á 

KAMPF UM DAS REICHENBERGER RATHAUS 
lM JAHRE 1885 

Melanova beschreibt den Kampf um die politische Orientierung der 
Deutschen in der damaligen Metropole Westbohmens Reichenberg (Liberec), 
wo es gerade in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts zu politischen Aus
einandersetzungen zwischen der liberal orientierten Gruppe und dem hart 
nationalistisch gerichteten Teil der deutschen Bevolkerung kam. Dieser poli
tische Machtkampf spiegelte sich auch in den gegenseitigen Beziehungen 
zwischen der tschechischen und der deutschen Kommunitiit in der Region 
wieder. 

Die Autorin analysiert den Wahlkampf zwischen den deutschen Liberalen 
und Nationalisten bei den Wahlen fur den Reichsrat im Juli 1885, die Folgen 
der Zwiespaltigkeit zwischen beiden Lagem, sowie den EinfluB dieser Spal
tung auf die Beziehungen der kommunalen Elite zur tschechischen Bevolke
rung in der Region. 

Die Folge dieser Spaltung war die Kapitulation der liberalen Fiihrung der 
stadtischen Vertretung am 13. ll. 1885 und der Si eg der nationalistisch orien
tierten Gruppierung, was in den folgenden Jahren eine Politik des aggressi
ven nationalen SelbstbewuBtseins und nationale Unversohnlichkeit mitbrach
te, eine Politik, die aufDauer die politischen und kulturellen Aktivitiiten und 
die Werteskala der Biirgergesellschaft in der ganzen Region kennzeichnete. 
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PROJEKT PROVINCIE "DEUTSCHBOHMEN" 
V AMBICÍCH LIBERECKÉ RADNICE DO ROKU 1914 

Podle sčítání obyvatel bylo na přelomu 19. a 20. století v Čechách 167 
německých měst, tj. měst s převahou německého obyvatelstva a německou 
samosprávou. Tento počet se může zdát vysoký, nelze však zapomenout, že 
v této době bylo v Čechách přes 600 lokalit, které měly právo užívat městský 
znak, byť řada z nich byla počtem obyvatel, hospodářským charakterem 
i vnějším vzhledem jen většími venkovsk}n!i obcemi. Tak tomu bylo i v pří
padě 167 německých měst v Čechách: pouze osm z nich mělo počátkem 20. 
století přes 20 tisíc obyvatel, z toho Ústín. L., Liberec a k německým městům 
v té době již neprávem počítané České Budějovice přes 30 tisíc a jen ll dal
ších měst mělo pak přes 10 tisíc obyvatel. Tyto necelé dvě desítky větších 
německých měst v Čechách byly vesměs hospodářskými, společensko-poli
tickými i kulturními středisky regionů, vzniklých historicky v souvislém pás
mu jižních, jihozápadních, severozápadních a severních Čech s převahou ně
meckého obyvatelstva. Právě tato regionalizace byla jednou z příčin, že žádné 
z nich nemělo předpoklady, ale ani ambice stát se centrem novodobého života 
českých Němců, který se s nástupem občanské společnosti formoval v kon
frontaci a konfliktech se vzmáhající se českou národní společností vytlačující 
postupně Němce z postavení politického, kulturního a hospodářského hege
mona v zemi. Tomu odpovídala i komunální politika německých měst v Če
chách nepřekračující vesměs místní či regionální hranice a bez větších vzá
jemných vazeb, které si naopak novodobý politický a veřejný život vyžadoval. 

Jedinou výjimkou překračující takto vymezený úzký rámec komunální 
politiky německých měst v Čechách byl svými vysokými politickými ambice
mi Liberec. V průběhu 19. století vyrostl s rozvojem místního soukenického 
a bavlnářského průmyslu v přední hospodářské, společensko-politické a kul
turní centrum země, nazývané též "českým Manchesterem". Již v revoluci 
1848-1849 stál v čele politické aktivity českých Němců a hned poté, při for-
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mování novodobého obecního zřízení si zajistil postavení statutárního města, 
po Praze jediného v Čechách. Liberec se spravoval vlastním samostatným 
obecním řádem a byl v samosprávných záležitostech podřízen přímo zemské
mu výboru (tj. českému zemskému sněmu) a v záležitostech přeneseného pů
sobení místodržitelství. 

Politicky ovládali libereckou radnici až do první poloviny 80. let němečtí 
liberálové. Ještě koncem roku 1879 se městské zastupitelstvo distancovalo 
od prohlášení Georga von Schonerera v říšské radě, že Němci v Rakousku 
"dychtí po anektování Německem". S diferenciací politického života českých 
Němců se ve veřejném životě v Liberci začali stále výrazněji uplatňovat stou
penci formujícího se německo-nacionálního hnutí. Jejich organizační základ
nou se stal "Deutschnationaler Verein", který se transformoval z původního 
liberálního politického spolku ustaveného již koncem listopadu 1869, a který 
se začal angažovat také v komunální politice. V doplňovacích volbách v červnu 
1882 vstoupilo do městského zastupitelstva v Liberci poprvé devět němec
kých nacionálů. 

K rozhodující srážce mezi liberály a nacionály došlo v Liberci roku 1885, 
nejprve v kampani před červnovými volbami do poslanecké sněmovny říšské 
rady. Ke konfliktu došlo již při ustavování volebního výboru, v němž 
"Deutschnationaler Verein" požadoval dvoutřetinové zastoupení, tj. 40 členů 
a za kandidáta na poslance navrhl místního obchodníka Heinricha Pradeho. 
Když pražské ústředí německých liberálů odmítlo Pradeho kandidaturu do 
říšské rady podpořit, prohlásilo se 12. května liberecké městské zastupitel
stvo za volební výbor a poté 26. května kandidovalo proti Prademu na po
slance zástupce starosty Gustava Jantsche. Mezi oběma kandidáty proběhl 
v následujících dnech na veřejných shromážděních ostrý volební boj; ve vlast
ních volbách uskutečněných 3. června strhl na sebe vítězství Prade, když zís
kal60% hlasů libereckých voličů (1 093 proti 722). Hned poté 8.-10. června 
v doplňovacích obecních volbách obsadili kandidáti naciol)álů uvolněná mís
ta v městském zastupitelstvu. 

Počátkem července provedli liberečtí nacionálové čistku v ,,Deutschnatio
naler Vereinu", když z něj vyloučili čtyři prominentní členy, za volební kam
paně odpůrce Pradeho, mezi nimi sekretáře liberecké obchodní a živnosten
ské komory Hermanna Hallwicha. Na protest proti tomuto vyloučení vystoupilo 
vzápětí ze spolku více než 300 členů přiklánějících se k liberálům. Pozicemi 
německých nacionálů v Liberci to nijak neotřáslo . Od 20. září 1885 začali 
vydávat i vlastní deník "Deutsche Volkszeitung". Když počátkem listopadu 
zvítězil Prade jednoznačně také ve volbách do českého zemského sněmu, 
odstoupilo poté 15. listopadu 1885 29 členů libereckého městského zastupi-
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telstva liberální orientace (včetně starosty a místostarosty) a jejich místa 
v doplňovacích volbách obsadili bez jakéhokoli odporu stoupenci nacionálů . 

Předseda "Deutschnationaler Vereinu" Kari Schiicker se stal místostarostou 
města. Jedním z prvních rozhodnutí nového městského zastupitelstva bylo 
"převlečení" městské policie do prušáckých uniforem, pověstné "piklhaub
ny" nevyjímaje. 

Očekávání liberálů, kteří si bojkotem doplňovacích voleb po odstoupení 
svých zástupců uzavřeli cestu k návratu do městského zastupitelstva, že naci
onálové nebudou schopni zvládnout nároky komunální politiky, se nesplnilo. 
Liberec pod vládou německých nacionálů, jinak velice schopných komunál
ních politiků, byl naopak na vzestupu a zdálo se, že jejich postavení je neotře
sitelné, a to i vůči nejvyšším orgánům a představitelům státní moci. Srdnatě 
čelila vládě německých nacionálů na liberecké radnici místní česká menšina, 
životaschopná, sílící a dostatečně sebevědomá, zvláště poté co počátkem 80. 
let v jejím čele stanul MUDr. Václav Šamánek. Provokující chování němec
kých nacionálů v Liberci dosáhlo takového stupně, že si posléze vynutilo zá
sah ze strany státu. 18. října 1892 místodržitel František hrabě Thun-Roben
stein rozpustil z pověření vlády liberecké městské zastupitelstvo, odvolal 
K. Schiickera, který se mezitím (v prosinci 1886) stal starostou, z funkce a po
věřil místodržitelského radu Carl hraběte Coudenhoveho jako zplnomocně
ného vládního komisaře řízením městských záležitostí až do zvolení nového 
zastupitelstva. Byl to jeden z mála razantních zásahů státní moci vůči samo
správným orgánům statutárního města, k nimž došlo v Předlitavsku od doby 
platnosti obecního zákona. Konflikt mezi německými liberály a nacionály 
v Liberci, který měl zatím víceméně lokální charakter, dostal tímto zásahem 
novou dimenzi. Zásah, který měl dalekosáhlý politický ohlas a v Liberci vy
volal pobouření, byl zdůvodněn stranickostí v jednání městského zastupitel
stva, projevy jeho členů nepřátelskými vůči státu a vládě, porušováním spol
kového, shromažďovacího a policejního zákona, podporou nacionalistických 
provokací a demonstrací. 

Rozpuštění městského zastupitelstva v Liberci v říjnu 1892 mělo delší pře
dehru. Na počátku stojí okolnosti, za nichž se uskutečnila návštěva císaře 
Františka Josefa I. v Liberci 1. října 1891, kam přijel z Prahy po několika
denní prohlídce tamní Zemské jubilejní výstavy. Již sám příjezd císařův do 
Liberce byl ohrožen, když se v noci před návštěvou pokusil neznámý pacha
tel, patrně anarchista, vyhodit do vzduchu železniční most v Růžodole. Císaři 

· se dostalo ve městě opravdu okázalého přijetí, přesto některé okolnosti pa
novníka rozladily: v ulicích se vedle rakouských a císařských symbolů obje
vily i černo-červeně-zlaté symboly německé a provokativně působila též měst-
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ská policie v prušáckých uniformách, byť za návštěvy byla držena v pozadí. 
Císařova návštěva v Liberci se současně neobešla bez nacionalistických ex
cesů, když němečtí turneři zabránili představitelům české menšiny panovníka 
pozdravit. Tato srážka se vzápětí stala předmětem hlučné interpelace českých 
poslanců v říšské radě, takže Taaffeho vláda už 10. října 1891 vyslala do 
Liberce vyšetřujícího komisaře. K ceremoniálu císařské návštěvy náleželo 
i to, že za okázalé přijetí udělil František Josef I. starostovi Schiickerovi ko
runní řád 3. třídy. 

Úřední příkaz odstranit prušácký stejnokroj liberecké městské policie spl
něn nebyl a provokativníjednání německo-nacionálních představitelů měst
ského zastupitelstva pokračovalo . K oslavě císařových narozenin v srpnu 1892 
se starosta Schiicker dostavil bez řádu, který mu panovník krátce předtím 
udělil, což nezůstalo bez výtky v místních liberálně orientovaných "Reichen
berger Zeitung". Tato výtka vyvolala v Liberci další nacionalistickou demon
straci. Míra trpělivosti přetekla po oslavách výročí bitvy u Sedanu, vzpomí
naném koncem srpna 1892 v Liberci údajně okázaleji, než v samotném 
Německu. Náměstek starosty, říšský a zemský poslanec Heinrich Prade měl 
při nich vyzývavě prohlásit: ,,My Němci žádáme, aby mezi starou německou 
Ostrnarkou a německou říší byl vytvořen státoprávní vztah se společným vo
jenským zřízením a společným zákonodárstvím ( ... ) My Němci v Čechách 
cítíme sounáležitost k německé říši v žalu i slasti." 

Rozpuštění městského zastupitelstva v Liberci vyvolalo vlnu interpelací 
a polemik v říšské radě a postavilo německé liberály před dilema, zvláště 
poté, co se vztah Sjednocené německé levice k Taaffeho vládě vyostří!. Pozi
cemi německých nacionálů ve městě však příliš neotřáslo. Z kandidátky pro 
nové volby uskutečněné v první polovině ledna 1893 Coudenhove sice býva
lého starostu Schiickera i H. Pradeho vyškrtl, formálně proto, že včas nepřed
ložili městské účty za rok 1891, ale jinak v novém zastupitelstvu obsadili 
naprostou většinu míst opět kandidáti nacionálního proudu. Novým starostou 
Liberce byl16. února zvolen oční lékař MUDr Franz Bayer, a když jeho vol
bu císař potvrdil, byl23. března 1893 uveden Coudenhovem do úřadu v zase
dacím sále právě dostavěné nové reprezentativní budovy liberecké radnice. 
N áklady na komisařskou správu ve výši 5 066 zl. byly připsány k úhradě městu 
a stížnost proti tomuto zatížení všechny instance zamítly. A tak po krátké 
samosprávné "krizi" vykročilo město pod dalším vedením německých nacio
nálů za uplatněním ambic, které koncem 90. let začaly překračovat rámec 
vlastní komunální politiky. 

Základním postulátem politických představitelů českých Němců pro jed
nání o česko-německém vyrovnání bylo rozdělení země na základě jazykové 
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hranice s příslušnými změnami zemského zřízení s důsledky správně politic
kými. Cesta k vyrovnání měla vést přes vnitřní rozdělení hlavních zemských 
úřadů a vytvoření tzv. uzavřeného německého území mělo být dosaženo jed
nak reorganizací soudních okresů, jednak vytvořením krajů s přihlédnutím 
k etnické hranici. Počítalo se nadále se společným zemským sněmem v Praze, 
jeho kompetence však měly být podstatně omezeny ve prospěch krajů. Neby
lo to nic nového, k obdobnému řešení národnostní otázky v celorakouském 
rámci směřoval návrh ústavy připravený ústavním výborem říšského sněmu 
roku 1849. 

Toto řešení, které stále ještě respektovalo postavení Čech jako korunní 
země, a na němž se v podstatě shodovaly všechny austro-německé politické 
strany etablované v Čechách, bylo pro liberecké nacionály stále méně přija
telné; odsoudilo by ve svých důsledcích Liberec do postavení pouhého kraj
ského města, postaveného na roveň např. Ústín. L., Žatci, Chebu apod. Libe
recká radnice mířila výše: k vedoucí roli města v politickém, hospodářském 
a kulturním životě českých Němců. Výrazně a jednoznačně se tyto ambice 
projevily za bojů o Badeniho jazyková nařízení, a to nejen vytýčením mobili
zujícího hesla "Los von Prag!". V bezprostřední reakci na vyvrcholení nacio
nálních excesů v Praze a také v Liberci koncem listopadu 1897 žádal úvodník 
"Deutsche Volkszeitung" 4. prosince, aby se Liberec sám a bez otálení vyhlá
sil hlavním městem českých Němců. Den poté, opět v redakčním úvodníku 
konkretizoval list představu o rozdělení Čech a postavení Liberce v tomto 
rámci. Poprvé zde otevřeně zazněl požadavek zřízení provincie "Deutsch
bohmen" s vlastním sněmem, místodržitelstvím a dalšími zemskými úřady 
jako nové, v rámci monarchie samostatné, korunní země. Liberci podle úvod
níku náleží právo stát se její metropolí nejen proto, že je největším z němec
kých měst v Čechách, ale i proto, že má v nacionálních bojích zkušené 
a zocelené obyvatelstvo, rozhodnuté udržet německý charakter města. A tak 
sám pojem "Deutschbohmen", dosud chápaný především etnicky a geogra
ficky byl přenesen do roviny státně politické. Nezůstalo u žurnalistického 
apelu; 16. prosince 1897 podpořilo požadavek rozdělení Čech zřízením pro
vincie ,,Deutschbohmen" liberecké městské zastupitelstvo. 

Představitelé české politiky nebezpečnost požadavku rozdělení Čech zří
zením samostatné provincie "Deutschbohmen" rychle postřehli. Za bouřlivé
ho zasedání českého zemského sněmu zahájeného počátkem ledna 1898 po
dali mladočeští poslanci Josef Herold a Bedřich Pacák 4. února tzv. pilný 
návrh na vydání základního zákona o nedílnosti království Českého a rovno
právnosti obou národů v zemi, s čímž však pro všeobecný odpor německých 
poslanců neuspěli . Mezitím vyvinula liberecká radnice značné úsilí, aby pro 
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podporu projektu nacionálního rozdělení země zřízením provincie "Deutsch
bOhmen" získala také ostatní německá města v Čechách. Tato iniciativa měla 
kromě jiného Liberci zabezpečit vedoucí úlohu v novém státně politickém 
rámci života českých Němců. 

Na základě usnesení z 27. listopadu 1897 pozvalo počátkem prosince li
berecké městské zastupitelstvo zástupce ostatních německých měst ke sjez
du, který se měl uskutečnit v Liberci o svatodušní neděli 29. května 1898. 
Hlavním posláním sjezdu bylo založit Svaz německých měst v Čechách (Bund 
deutscher SHidte in Bohmen) k obraně společných hospodářských a kulturně
politických zájmů a posílení vzájemnosti při obraně ohroženého němectví. 
Ze 158 pozvaných městských komunit se libereckého "Stadtetagu" účastnili 
zástupci necelé třetiny ( 45). Jednání sjezdu, na kterém měl hlavní slovo libe
recký starosta Franz Bayer, se neslo zcela v duchu hesel "Los von Tsche
chen!", "Los von Prag!", "Zweiteilung des Landes!"; o konkrétní podobě to
hoto rozdělení se však nehovořilo. Sjezd však musel vzít na vědomí, že české 
místodržitelství v Praze výnosem z 16. května 1898 zamítlo návrh stanov 
"Bundu" s tím, že jeho cíle překračují hranice působnosti a kompetencí vy
mezených obcím platným obecním zákonem. Účastníci sjezdu přesto ustave
ní Svazu německých měst v Čechách formálně schválili a pověřili liberecké 
městské zastupitelstvo, aby o schválení stanov Svazu dále s úřady jednalo. 

Odvolací řízení se protáhlo až do počátku roku 1900, přičemž dvakrát 
prošlo přes místodržitelství a ministerstvo vnitra až k říšskému soudu. Mini
sterstvo vnitra ve svém zamítavém stanovisku uvádělo kromě jiného, že "zří
zením svazu německých měst v Čechách byl by dále dán popud ku zřízení 
podobného svazu českého, a mohla by takováto národnostní rozčlenění ná
sledovati ve všech vícejazyčných zemích" . Stížnost je třeba zamítnout "buď 
pro právní nepřípustnost podobné organizace nebo pro nebezpečnost její stá
tu". S tím se ztotožnil v konečném verdiktu z 20. ledna 1900 též říšský soud. 

Po roce 1900 se liberečtí radní začali intenzivněji zabývat konkrétními 
plány na vytvoření Velkého Liberce. Město, které počátkem 20. století mělo 
necelých 35 000 obyvatel, mělo být rozšířeno připojením ll předměstských 
obcí s dalšími asi 30 000 obyvateli. Tyto plány ovlivnily patrně i výsledky 
pravidelného sčítání obyvatelstva v Předlitavsku roku 1900, které pro Libe
rec i z aspektu jeho politických ambicí nevyzněly právě příznivě. Ukázaly, že 
během dvacetiletí od roku 1880 klesl Liberec počtem obyvatel z ~. na 16. 
místo mezi městy v Předlitavsku, v samotných Čechách z 3. místa na 8., při
čemž jej předstihla nejen pražská předměstí (tehdy samostatná města) Žiž
kov, Královské Vinohrady a Smíchov, ale mezi německými městy v Čechách 
rovněž Ústí n.L. 
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Obsáhlou argumentaci pro vytvoření Velkého Liberce shrnul roku 1905 
magistrátní rada Otto Ringlhaan v brožuře "Gross-Reichenberg". Jeho věcné 
argumenty vyjadřovaly v podstatě potřeby velkoryseji koncipované komu
nální politiky, a to ať již šlo o problémy tzv. inženýrských sítí (vodovod, ka
nalizace apod.), veřejných komunikací, osvětlení a veřejné dopravy, školství, 
bezpečnosti, zdravotnictví, požární ochrany apod., prostě o vše, co vyžado
val v komunální politice rozvoj novodobého městského organismu. 

Ringlhaan, který náležel ke stoupencům radikálně orientovaného němec
kého nacionalismu a ve službách města stál již od roku 1891, postavil ovšem 
do popředí především politický aspekt vytvoření Velkého Liberce: " . .. Velký 
Liberec připojením ll vzpomenutých předměstských obcí by dosáhl rozlohy 
49,493545 km2 a 63 658 obyvatel a utvořil městskou obec, které by pro všechny 
časy bylo zajištěno vedoucí postavení mezi německými městy v Čechách ( .. . ) 
Takové město by mohlo prožít velkolepé zvelebení a s uplatněním všech 
k dispozici jsoucích, ale narnnoze ještě dřímajících sil, za cílevědomého ve
dení v německém duchu, by se vyšplhalo na vrchol rozvoje německých měst 
a mohlo by tak být právem nazváno hlavním městem Deutschbohmen." V zá
věru svého pojednání, v souvislosti s velkou výstavou připravovanou do Li
berce na rok 1906, výstavou, která měla dokumentovat pokroky českých Něm
ců ve všech oblastech materiálního i duchovního rozvoje společnosti , 

Ringlhaan označuje Liberec za "korunu německých měst v Čechách" a vyja
dřuje přání, aby nejkrásnějším živoucím exponátem této výstavy byl sám 
"Gross-Reichenberg, die Metropole Deutschbohmens". 

Právě s projektem "Deutschbohmen" je spojen také druhý pokus o ustave
ní společné organizace německých měst v Čechách. Iniciativa vyšla opět 
z Liberce. Za nového vyhrocení národnostních vztahů v zemi po říšských 
volbách v květnu 1907, padl na zasedání libereckého městského zastupitel
stva 8. října téhož roku návrh na ustavení výboru německých měst v Čechách. 
S poukazem na příkoří, kterým jsou Němci vystaveni v důsledku české rozpí
navosti tolerované i vládou, měl výbor prosadit urychlené rozdělení zemské 
správy a realizovat plnou německou autonomii. Podobně jako před deseti lety 
roku 1898 byl také tentokrát na svatodušní neděli 7. června 1908 svolán do 
Liberce "Stadtetag", na který byli pozváni zástupci všech 167 německých 
měst napočítaných tehdy v Čechách. 

Také tentokrát se k vlastnímu jednání sjezdu dostavila jen třetina (55) po
zvaných a i toto setkání probíhalo zcela v duchu starých hesel "Los von Tsche
chen!", "Los von Prag!". Organizátoři se tentokrát vyhnuli krokům, které by 
mohly státní úřady vyprovokovat k zásahu např. pro porušování kompetencí 
vymezených obecním zákonem. V první části jednání sjezdu byla ustavena 
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společná kancelář německých měst a stanoveny i její konkrétní úkoly zahrnu
jící rovněž některé aspekty komunální politiky. 

Ústředním bodem jednání "Stiidtetagu" byla otázka jakým způsobem usku
tečnit oddělení od Čechů a realizovat německou autonomii v Čechách. Hlav
ním referentem k této otázce byl námi již zmíněný liberecký magistrátní rada 
Ringlhaan. Základní idea nebyla nová: z německého jazykového území 
v Čechách měla být jako nová korunní země vytvořena samosprávná provin
cie "Deutschbohmen". Nové však bylo to, že Ringlhaan tento projekt s pře
hledem a do detailů rozpracoval v ucelený systém státní, justiční, fiskální, 
vojenské a policejní správy, hospodářských, sociálních, kulturních a dalších 
organizací nové provincie a současně stanovil též kompetence těchto orgánů, 
okruhy jejich činnosti, členění na nižší články. Sídlem zemských orgánů, mís
todržitelstvím a sněmem počínaje, a tím hlavním městem "Deutschbohmen" 
měl být pochopitelně Liberec, kam se měly z Prahy přestěhovat obě německé 
vysoké i některé střední školy a německá sekce moderní galerie jako základ 
budoucí akademie umění. Čechy jako historicky daný celek se staletou státní 
tradicí byly tak odsouzeny k zániku. Na pospas chmurnému osudu ponechá
val projekt "DeutschbOhmen" pražské Němce. Návrhy zákonů potřebných 
k zřízení nové provincie rakousko-uherského státu měl do konce roku 1908 
připravit desetičlenný výbor. 

Projekt korunní země ,,DeutschbOhmen", ve svém detailním rozpracování 
nesporně pozoruhodný a v historiografii v této podobě zatím neznámý, nebyl 
ve své době přijatelný. Rozbití země nemohla v první řadě akceptovat státo
právní česká politika, a protože by jeho realizace ve skutečnosti znamenala 
hluboký zásah do ústavních poměrů Předlitavska a potažmo celého Rakous
ka-Uherska, nemohly jej akceptovat ani vládní a dvorské kruhy. V této době 
se s ním neztotožnila ani naprostá většina českoněmeckých politiků. Ambice 
Liberce stát se prvním mezi německými městy v Čechách a novým zemským 
hlavním městem se setkaly i s nepochopením a až s otevřenou nevraživostí 
některých dalších německých měst. Na malý ohlas "Stadtetagu" a nepocho
pení podnětů, které z něj pro postavení českých Němců vzešly, v regionálním 
německém tisku, přestože vždy horoval pro heslo "Los von Prag!" si několi
krát postěžovaly liberecké ,,Deutsche Volkszeitung". Neúspěšný pokus o rea
lizaci vpravdě státoprávního projektu "Deutschbohmen" si počkal až na samý 
závěr první světové války a Liberec na postavení hlavního města, tentokráte 
pouhé říšskoněmecké župy Sudetengau, až na podzim roku 1938. 
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JAN NovoTNÝ 

DAS PROJEKT DER PROVINZ "DEUTSCHBÓHMEN" 
IN AMBITIONEN DES REICHENBERGER RATHAUSES BIS 1914 

Novotny befaBt sich mít den Ambitionen des Reichenberger Rathauses, die 
fiihrende Stadt der deutschen Minderheit in Bohmen in der Zeit bis 1914 zu 
werden. Um die Jahrhundertwende gab es in Bohmen 167 deutsche Stiidte, 
von denen eine Reihe jedoch nur groBere Landgemeinden waren. Nur acht 
von ihnen hatten mehr a! s 20 000 Einwohner und nur weitere elf uber 1 O 000. 
Diese Stiidte waren durchweg die Wirtschaftszentren ihrer Region. Die Regio
nalisierung war die Ursache, daB keine von ihnen genug Voraussetzungen 
hatte, das Zentrum des Lebens der bohmischen Deutschen zu werden. Auch 
ihre Kommunalpolitik hatte diesen Rahmen nicht iiberschritten. Die einzige 
Ausnahme war Reichenberg. In den Jahren 1848-1849 stand es an der Spitze 
der politischen Aktivitiit der bohmischen Deutschen. Politisch wurde es bis 
zur ersten Hiilfte der 80er Jahre von Liberalen beherrscht. lm Jahre 1882 
betraten die Nationalisten die Vertretung zum ersten Mal. Zu einem entschei
denden Streit zwischen den beiden Parteien kam es im Jahre 1885 im Rahmen 
der Wahlkampagne. lm Herbst begannen die N ationalisten, ihr eigenes Tage
blatt "Deutsche Volkszeitung" herauszugeben und im November schlug ihr 
Kanditat im bohmischen Landtag Prade eindeutig den liberalen Gegenkandi
daten. Die liberalen Riite traten von der Vertretung zuriick und ihre SteHen 
besetzten in Ergiinzungswahlen die Anhiinger der Nationalisten. Reichenberg 
sti eg wiihrend ihrer Regierung auf, doch das provozierende Verhalten gegen
iiber der tschechischen Minderheit erzwang sogar einen Eingriff seitens des 
Staates. Dazu trug auch einerseits der Besuch des Kaisers in der Stadt im 
Jahre 1891 bei, andererseits eine ostentative Feier des Jahrestages der Schacht 
bei Sedan im August 1892. Damals wurde die Forderung zur Bildung eines 
staatsrechtlichen Verhiiltnisses zwischen der alten Ostmark und dem deutschen 
Reich !aut. Infolge dessen wurde die Stadtvertretung aufgelost. In der neu 
gewiilten Vertretung besetzten jedoch erneut die meisten Pliitze die Natio
nalisten. 

Der Autor beschreibt weiter die Verschiirfung der nationalen F orderungen, 
die am Ende des Jahres 1897 mit der Forderung zur Errichtung der Provinz 
Deutschbohmen, des neuen Kronenlandes im Rahmen der Monarchie also, 
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gipfelte. Die tschechische Seite versuchte, mit dem Gesetz iiber die Unteil
barkeit des tschechischen Konigtums zu antworten, das jedoch im bOhmi
schen Landtag nicht angenommen wurde. Die Reicherberger Vertretung war 
jedoch im Gegenteil bemiiht, fiir diesen Gedanken die Unterstiitzung anderer 
deutschen Stiidte zu gewinnen und griindete den Bund der deutschen Stadte in 
Bohmen. Das Innenministerium genehmigte jedoch diesen Bund nicht. Nach 
1900 orientierte sich der Reichenberger Stadtrat mehr auf die Bildung eines 
groBen Reichenbergs, das ihm fiir immer eine leitende Position unter den 
deutschen Stadten in Bohmen sichern sollte. 

Mit dem Projekt Deutschbohmen war auch der zweite Versuch iiber die 
Herausbildung der gemeinsamen Organisation der deutschen Stiidte in Bohmen 
gemacht worden. Das Ergebnis der Realisierung von Deutschbohmen wartete 
bis zum SchluB des Ersten Weltkrieges. 
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TOMÁŠ WEISER 

KDO VLÁDL V JIHLAVĚ? 
POKUS O SOCIOMETRICKOU ANAL ÝZU 

JEDNÉ KOMUNÁLNÍ ELITY 

1. Moderní paradigma politického dějepisu nechápe politické osobnosti jako 
suverénní, izolovaná individua, nýbrž tematizuje záměrně jejich příslušnost 
k určitým kolektivům a bere proto v úvahu reálné složení a vztahy uvnitř 
těchto skupin. Analýzy elit (prosopografie) se tak staly nedílnou součástí i tra
dičních témat politického dějepisu. 

Systémové sociální vědy jako je sociologie nebo sociální psychologie dis
ponují nástrojem, kterým se dají zkoumat i vztahy a hierarchie uvnitř těchto 
elit. Tímto nástrojem je sociometrická analýza malých skupin (Personalver
flechtungen, Personenverbindungen I interlocking directorates), vypracova
ná Jakobem L. Moreno (1934), která je všeobecně známa pod názvem Netz
werkanalyse I Social Networks Analysis. 1 Dosud nejznámější praktický 
výsledek sociometrie bylo její využití v Kongresu USA při vyšetřování reál
ných propojení amerických firem podezřelých z porušování amerických pro
ti trustových zákonů.2 Z teoretického hlediska se opírají sociometrické studie 
o teorii grafů. 

V mém příspěvku se chci pokusit zachytit neformální hierarchii uvnitř lo
kální elity čtyřiceti členů městského zastupitelstva Jihlavy (Stadtverordnete) 
z volebního období 1909-1913. Volba jihlavského městského zastupitelstva 
jako objektu této analýzy je výsledkem čistě pragmatických badatelských hle
disek. Mým úmyslem bylo především prozkoumat užitečnost sekundárních 

1 Viz Jacob L. Moreno, Who Sball Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychothera
PY and Sociodrama, New York 1953. V Německu se pokusil o odhalení vztahů mezi hospodář
skými subjekty na základě analýzy kontaktů mezi členy dozorčích rad již Otto Jeidels 1905 pod 
vedením Arthura Spiethofa a Gustava Schmollera, viz Ro/f Ziegler, Das Netz der Personen
und Kapitalverflechtungen Deutscher und Ůsterreichischen Wirtschaftsunternehmen, Kolner 
Zeitschrift f. Soziologie 36/ 1984, s. 585-618, zde s. 585. 
2 Tamtéž, s. 585. 
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pramenů určitého typu, totiž adresářů a výročních zpráv o činnosti samospráv
ných obcí a jejich vytěžitelnost určitou metodou. Konečná volba padla na 
Jihlavu s ohledem na dostupnost potřebné dokumentace a přehlednou veli
kost její politické elity. 

Vzhledem k tomu, že sociometrické analýzy byly- pokud vím - dosud 
aplikovány pouze v sociálních vědách, pracujících s živými respondenty po
mocí dotazníků3 , musel jsem tuto metodu pro analýzu historické skupiny při
způsobit, tzn. především zjednodušit. Historická skupina nemůže totiž bada
teli poskytovat ta sociometrická data, která jsou získávána prostřednictvím 
dotazů. Dalším problémem byla četnost a povaha kontaktů uvnitř naší vybra
né elity. Čtyřicet členů jihlavského městského parlamentu obsadilo celkem 
260 funkcí v 99 ruzných grémiích s celkem 953 posty.4 To znamená, že při
padlo 6,5 funkcí na každou osobu. Na rozdíl od běžných analýz5, se zde daly 
zkoumat vlastně jen její vícenásobné obousměrné kontakty. 

Upustil jsem rovněž od formální analýzy hierarchie podle kritéria vzdále
nosti/počtu kroků (Kontaktschritte ), jakož i zvážení (Gewichtung) významu 
jednotlivých grémií dle četnosti (periodicity) jejich zasedání, neboť tyto úda
je nejsou v mých pramenech obsaženy. Konečně se mi dosud nepodařilo opatřit 
si k analýze vybrané skupiny příslušný program, takže jsem svá data musel 
analyzovat "ručně". Z téhož důvodu nebylo též možno zjistit signifikantnost 
a reprezentativitu mých výsledků. Přesto považuji své výsledky za zajímavé, 
neboť se překrývají a posilují výpovědi klasických pramenů (zpravodajství 
z lokální politiky). Z výše uvedeného vyplývá, že předložená studie má cha
rakter pokusu. Jejím cílem je spíše podnícení diskuze a zájmu o tuto metodu, 
než předložení defmitivních výsledků. 
2. Staré důlní a krajské město Jihlava leží na Moravě, západně od Brna těsně 
na zemské hranici Čech. První pramenné zmínky o zdejším sídlišti jsou dato
vány do roku 1174 a zpravují nás o živé těžební činnosti a nalezištích vzác
ných kovů, zejména stříbra. Dokument z roku 1227 informuje o městských 
a horních právech Jihlavy. Již tehdy byla Jihlava důležité správní a soudní 
středisko celého kraje. V 15. století se Jihlava přihlásila ke katolické straně, 

3 Sociometrie pracuje jen s živými respondenty. Jediná mně známá práce o analýze historic
kých elit je Hans H. Nolte, Patronage ung Klientel. Ergebnisse einer polnischdeutscher Konfe
renz, Koln - Wien 1989; první pokus o popularizaci této metody mezi historiky je článek Ro
berta J. Mokkena, Cliques, Clubs and Clans, in: K. Jarausch (Hg.), Quantifizierung in der 
Geschichtswissenschaft. Probleme und Moglichkeiten, Diisseldorf 1976, s. 353-366. 
4 Všechny údaje o funkcích a členství zde analyzované skupiny pocházejí z Adressbuch von 
Iglau 1913, Jihlava 1914. 
5 Viz např. R. Ziegler, Das Netz, passim. 
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což ji později vedlo i do řad opozice vůči Jiřímu z Poděbrad. Později sílil 
v Jihlavě luteránský protestantismus a za stavovského povstání podporovali 
jihlavští věrně zimního krále. Tomu odpovídající byla i pomsta vítězné stra
ny. Jihlava ztratila mnohé ze svých práv, byly jí uloženy těžké pokuty, stala se 
objektem násilné rekatolizace a navíc ještě utrpěla švédskou okupací. K do
vršení nepříznivého osudu došlo v této době ke konečnému úpadku jihlavské
ho dolování. Jeho místo zaujalo postupně soukenictví, díky němuž se městské 
hospodářství natolik stabilizovalo, že Jihlava zůstala alespoň regionálním hos
podářským centrem. 

Počátkem 19. století jihlavské soukenictví padlo za oběť brněnskému tex
tilnímu průmyslu. Jihlavsko patřílo k oněm oblastem českých zemí, kterým se 
průmyslová revoluce vyhnula. Příznakem a zároveň i jedním z důležitých 
příčin tohoto osudu bylo jistě pozdní napojení Jihlavy na železniční síť (v letech 
1888-1889). A tak byl koncem 19. století jihlavský průmysl tvořen v podsta
tě jen zbytky kdysi tak významného soukenictví a obvyklou směsí menších 
závodů řemeslnických a provozů potravinářského průmyslu. K roku 1909 bylo 
v Jihlavě 16 továren (podle definice rakouských statistik), převážně opět obo
ru potravinářského a jiného lehkého průmyslu. Nejdůležitějším podnikem v Jih
lavě byla vedle železničních dílen zcela zřejmě k.k. Tabakfabrik s asi 800 
zaměstnanci. Dalších 27 "významných" podniků disponovalo tou dobou už 
motorovým pohonem. V našich pramenech jsou však výslovně označeny jako 
nikoli tovární podniky. Celé Jihlavsko bylo ze zemědělského hlediska kvůli 
své relativně vysoké poloze (až 530 m. n.m.) vlastně neúrodným a chudým 
krajem.6 

Jihlava měla roku 1880 22 378 obyvatel, z toho mělo být 3 450 Čechů. 
V roce 1910 zde již žilo 25 915 lidí, z toho 5 210 Čechů. Národní složení 
Jihlavy se změnilo po převratu roku 1918 tak rychle a radikálně, že mám 
vážné pochyby o spolehlivosti těchto údajů. Dle sčítání lidu v roce 1921 měla 
Jihlava sice opět svých 25 634 obyvatel, z toho ale bylo nyní jen 12 877 
Němců a už ll 561 Čechů.7 Tato drastická změna národnostních poměrů při 
jinak nezměněném celkovém počtu obyvatel města, musí vyvolat oprávněné 
pochyby o spolehlivosti národních statistik v Jihlavě vůbec. Domnívám se, že 
bylo nad síly sčítacích komisařů přemluvit po převratě najednou 7 000 Němců 

6 K dějinám Jihlavy viz Die Gemeinde-Verwaltung der Stadt Iglau in den Jahren 1905-1909, 
Hg. vom Gemeinderate Iglau 1914, s.48-50, 248; data v Ottově slovníku naučném sv. XIII, 
s. 353-354 a v Masarykově slovníku naučném sv. III, s. 770. 
7 Podle Anton Altrichter, Iglau (= Sudetendeutsche Heimatsgaue, Heft I . "Iglau"), Reichen
berg 1936, s. 50--51 . Podobná, jen lehce se odchyluj ící čísla mi poskytl p. Sepp Nerad z Gemein
schaft Iglauer Sprachinsel e. V. v Heidenheim, SRN. 
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ke změně národnosti, stejně jako nutit po celá desetiletí přibližně stejný počet 
Čechů, aby se prohlašovali za Němce. Při přesunech této velikosti lze jen 
těžko mluvit o sčítacích manipulacích. Tato čísla jsou jasným důkazem násil
né národní asimilace, jež byla praktikována v Jihlavě, a která městu a jeho 
honoraci opatřila v českém prostředí onu pověst, jež vystihly celkem mistrně 
příslušné pasáže z Haškovy satiry "Dějiny strany mírného pokroku" a jeho 
eskapády zde v roce 1911.8 

Je snad zbytečné připomínat, že se po převratu nekonala žádná přesídlo
vací akce a ani nebyly připojeny k městu nějaké venkovské obce, které by 
snad mohly národnostní poměry změnit. Mimo Čechů a Němců bylo tehdy 
v Jihlavě asi 2% židovského obyvatelstva. Na tento údaj neměla změna státo
právních poměrů žádný vliv. Zdá se však, že se zemská správa alespoň poku
sila nelegálními prostředky změnit politické proporce mezi Čechy a Němci. 
Prvním takovým pokusem mohlo být umístění českého vojska ("Wahlbatal
lion") ve městě. Podle osobního sdělení p. Nerada sem bylo přemístěno dne 
28. 9. 1919 na 700 českých vojáků a do září 1920 ještě dalších 1 200 vojáků. 
Zřejmě se jednalo o pěší pluk č. 31 "Arco".9 

V obecních volbách roku 1919, které se konaly ještě před příchodem voj
ska, totiž 15.-16. června, bylo odevzdáno 8 015 (62,64 %) německých, 4 317 
(33,77 %) českých a 464 (3,63 %) židovských hlasů. Podle toho příslušelo 
v městském zastupitelstvu 27 mandátů Němcům, 14 Čechům a 1 Židům. Tyto 
výsledky však byly zrušeny nadřízeným státním orgánem. V opakovaných 
volbách dne 24. září 1920 bylo odevzdáno 53 %hlasů pro německé, 44% pro 

8 Přesné odkazy viz Jiří Rambousek, Jaroslav Hašek a Jihlava, Vlastivědný sborník Vysočiny, 
Odd. věd společenských . VII. (1990), s.217- 226; zde jsou též vylíčeny některé epizody zná
rodnostního boje v Jihlavě z té doby a podíl městských orgánů na nich. 
9 Viz též Hugo Hassinger, Die Tschechoslowakei. Ein geographisches, politisches und wirt
schaftliches Handbuch, Wien 1925, s. 169- 171 a dále A. Altrichter, Iglau, s. 51 . Roku 1936 byl 
v Jihlavě ještě posádkou dělostřelecký oddíl č. 256. Tou dobou však vojáci základní služby 
neměli již volební právo. Toto, českou stranou jistě vítané opatření, nutno ovšem poněkud rela
tivizovat faktem, že Jihlava byla staré garnizonní město . Už za Rakouska zde byl posádkou 
jeden pluk, dle OSN XIII, 353, měl roku 1890 I 187 mužů, takže umístění pluku Arco v Jihla
vě nebylo výsledkem pouze politicky-národnostních úvah. Tehdy sice vojáci nedisponovali vo
lebním právem, velitelství pluku však sdílelo do jisté míry politické názory představitelů města . 

Viz k tomu J. Rambousek, Jaroslav Hašek a Jihlava, s. 218. Konečně, jak bylo tehdy zvykem, 
aktivní důstojnictvo se počítalo k městské honoraci, z níž byli Češi - jak ukáži dále - zcela 
vyloučeni, viz k tomu Jiří Klabouch, Die Gemeindeselbstverwaltung in Ůsterreich 1848- 1918, 
Miinchen - Wien 1968, s. 74. Podle jihlavského městského statutu zde nemělo aktivní důstoj
nictvo volební právo, viz Gesetz womit ein Gemeinde-Statut fiir die konigliche Stadt Iglau 
erlassen wird, in: Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt fiir die Markgraffschaft Miihren, Jg. 1864, 
XIV. Stiick, Ausgegeben und versendet am 18. November 1864, s. I 09-141 , zde s. 116. 
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české a 2 % pro židovské strany. Bez ohledu na tyto výsledky měli Češi 
v městských orgánech, které byly nakonec sestaveny, údajně většinu. V roce 
1932 bylo i toto zastupitelstvo zemskými úřady rozpuštěno a zároveň s tím 
byl sesazen i poslední německý starosta města Othmar Oberrenner. 10 

3. Na základě zpravodajství lokálního tisku lze charakterizovat jihlavskou 
honoraci v letech 1911 až 1913 jako skupinu poplatnou radikálním německo
národním názorům s jistou liberální tradicí do roku 1848. Tato tradice byla 
jihlavskými německými staroliberály při každé vhodné příležitosti připomí
nána a oslavována. Rok 1848 byl totiž chápán jako rok znovuzrození jih
lavského občanstva, jako napravení potupy z roku 1620 a následujícího dvou
setletého "temna".11 

V letech 1911-1913 se němečtí liberálové tradicím z roku 1848 už značně 
odcizili. To byl snad nečekaný, ale jinak celkem logický následek strategie 
"Verteidigung des deutschen Nationalbesitzes", kterou formulovali němečtí 
svobodomyslní pokrokáři po roce 1856, sdružení ve Verfassungstreue Partei. 
Využitím rakouského centralismu a dalších státních, zemských a obecních 
institucí- ve Vídni stejně jako v Jihlavě- jako ochranného valu proti neně
mecké části občanstva, znemožňovali tito liberálové politické vyrovnání mezi 
národy Říše . Postupem doby se tak odcizili nakonec i vládě a dvoru. Během 
času nahlédly totiž i nejvyšší kruhy, vedeny svým zájmem o udržení Říše, že 
národnostní smír je jedinou záchranou tohoto státu, a že proto každý partiku
lární národní radikalismus dosažení tohoto cíle jen ztěžuje. Ustavení Taafovy 
vlády, nesené koalicí katolického konzervatismu a ke spolupráci ochotných 
slovanských národních stran v roce 1879, bylo německo-rakouským liberá
lům podnětem k tomu, aby v českých zemích otevřeně vystoupili na podporu 
formujícího se sudetoněmeckého hnutí a angažovali se ochotně v jeho ochran
ných spolcích. 

Po roce 1900 bylo vzájemné odcizení mezi německým liberalismem a cis
leitánským státem už všeobecně zřejmé. Tento vývoj zároveň posiloval ori
entaci dvora a vlády na spolupráci s nacionálně méně exaltovanými moderní
mi masovými stranami, jako byli křesťanští sociálové, sociální demokraté, 
agrární hnutí nebo s pozitivistickými slovanskými stranami. 12 Příslušnost jih
lavské liberálně nacionální honorace k tomuto významnému proudu německé 

10 Údaje podle sdělení p. Nerada autorovi - 1923 se konaly v ČSR nové obecní volby. 
11 Viz Die Gemeinde-Verwaltung der ki:iniglichen Stadt lglau in den Jahren 1895- 1899, Hg. vom 
Gemeinderate lglau 1902, zde s. 53. 
12 K hodnocení rakousko-německého liberalismu viz Die Habsburgermonarchie 1848- 1918. 
Bd. IIUI, die Vi:ilker des Reiches, Hg. von A. Wandruszka - P. Urbanitsch, Wien 1980, zejm. 
s.l80n. a 201n. 
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politiky v Rakousku je zcela zřejmá ze stanovisek městské rady k význam
ným politickým událostem oné doby. 

Jihlavské městské zastupitelstvo samozřejmě odmítlo jak Badeniho jazy
ková nařízení, tak i činnost jeho vlády všeobecně, jakožto "nepřátelský akt" 
a politiku "škodlivou pro německé národní i hospodářské zájmy v Rakousku" 
a vyslovilo nadšené uznání oněm opozičním poslancům říšské rady, kteří se 
zasloužili o pád této vlády. 13 Dále se připojilo k protestům proti rozpuštění 
městského zastupitelstva ve Štýrském Hradci 1898. 14 V červnu téhož roku se 
připojilo k německé frontě odporu proti zřízení českých vysokých škol v Brně 
a v Olomouci. Jako argument proti otevření vládou přislíbené české techniky 
v Brně prohlásilo jihlavské zastupitelstvo, že zřízení této školy "neslouží uspo
kojování existujících kulturních potřeb českého národa", nýbrž že se jedná 
o pouhou koncesi vlády české politice za její podporu vyrovnání s Uhry, která 
jen podporuje počeštění sudetských zemí. Tento svůj odmítavý postoj opako
vali Jihlavští znovu v červenci a září roku 1905.15 Na slavnostním zasedání 
1. srpna 1899 se městské zastupitelstvo vyslovilo proti vyrovnání mezi ra
kouskou vládou a Uhry podle paragrafu 14 ústavy. Tato rezoluce však byla 
odmítnuta a zakázána místodržitelstvím v Brně, jako překročení kompetencí 
obecního zastupitelstva a zneužití práva svobody vyjadřování. 16 

Za boje o volební reformu v Rakousku se poslanci jihlavského zastupitel
stva vyslovili 30. 3. 1906 nejprve energicky proti vládnímu návrhu reformy. 
Jihlavští chápou sice nutnost všeobecného přímého práva volebního, stavějí 
se ale přesto proti návrhu vlády, protože "nespravedlivě zvýhodňuje vliv Slo
vanstva a reakce na zákonodárství a správu v Rakousku na úkor Němectva". 
Součástí této rezoluce byla výzva německým poslancům na říšské radě "aby 
se veškerou mocí zasadili o zajištění vedoucí pozice Němectvu, na něž má 
ono na základě svého historického, kulturního a hospodářského významu 
oprávněný nárok". Císařovu sankci pod konečnou podobu volební reformy 
uvítali však členové jihlavského městského zastupitelstva jak se sluší a patří 
pro loajální občany a upřímné liberály v rezoluci ze dne 13. 7. 1906, v níž 
vyjádřili svůj nejuctivější dík Jeho nejmilostivějšímu Veličenstvu za tuto re
formu a poctili tento historický akt povstáním ze svých míst. 17 

Do kapitoly národnostní guerily mezi Čechy a Němci patří několik dalších 

13 Die Gemeinde-Vetwaltung 1895-1899, s. 60-6 1. 
14 Tamtéž, s. 61. 
IS Tamtéž, s. 61-62 a Die Gcmeindc-Vctwaltung 1905-1909, s. 67. 
16 Die Gemcinde-Vctwaltung 1895- 1899, s. 62- 63. 
17 Die Gemeinde-Vetwaltung 1905- 1909, s. 68- 71. 
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projevů jihlavských poslanců. Dne 20. 12. 1907 protestují proti "vytlačování 
Němectva na zdejší železniční stanici českými zaměstnanci a úředníky". 18 

Dne 24. 4. 1908 se vyslovili proti uspořádání dne českého řemeslnictva 
v Jihlavě 19 , dne 24. 6. 1908 protestovali proti padesátiprocentnímu obsazení 
poštovního úřadu v Jihlavě Čechy, jako proti vytlačování Němců20, 2. 10. 
1908 odsoudili přepady bezbranných Němců slovanskými násilníky v Kaš
perských Horách, Sušicích a v chorvatské Lublani21 , 22. 12. 1908 protestují 
proti umístění čtyřiceti českých četníků v Jihlavě okresním hejtmanstvím bez 
konzultace se starostou.22 

V Jihlavě samé si však němečtí liberálové uchovali svou moc bez ohledu 
na poměry v monarchii až do října 1918, a svůj vliv vlastně až do poválečné 
doby. Tak jako v jiných samosprávných obcích a v zemských sněmech tak 
i v Jihlavě zajistil silně restriktivní obecní volební řád této liberální honoraci 
téměř monopolní výkon politické moci ve městě. Neotřesitelné postavení a uza
vřenost jihlavské politické elity, rekrutující se z bohatších vrstev občanstva, 
dosvědčují svým způsobem i výpovědi pamětníků. Ještě dnes jsou tehdejší 
političtí představitelé Jihlavy charakterizováni souhrnným názvem "Rathaus
partei", uvnitř které byla jemnější politická diferenciace prakticky bez význa
mu.23 
4. Jihlava získala statut samosprávného města (Freie Stadt) roku 1864.24For
ma, kompetence a volební řád jihlavské samosprávy byly určeny městským 
statutem, jenž měl povahu zákona. 25 Podle tohoto statutu bylo městské zastu
pitelstvo voleno na čtyři roky, a to tak, že každá ze tří kurií volila původně I O 
členů městského výboru a 5 náhradníků, tj. celkem 45 osob. Po dvou letech 

18 Tamtéž, s. 71. 
19 Tamtéž, s. 71. 
20 Tamtéž, s. 72. 
21 Tamtéž, s. 72. 
22 Tamtéž, s. 73-74. 
23 Dle výpovědi pamětníků Seppa Nerada (Heidenheim, SRN) a Franze Klementa (Bielefeld}; 
k neobyčejně konzervativním volebním řádům v zemích a obcích starého Rakouska viz J. Kla
bouch, Die Gemeindeselbstverwaltung, s. 129- 137, podle jehož názoru "die Wiihlerbasis des 
osterreichischen Konstitualismus ziihlte in jener Zeit bereits zu schwiichsten in Europa". 
24 Viz Eduard Prusik, Die Gemeinde Iglau und ihr Wirken in den Jahren 1865-1889, Iglau 
1890, s. 60. 
25 Gesetz womit ein Gemeinde-Statut fiir die konigliche Stadt Iglau erlassen wird, in: Landes
Gesetz-und Verordnungsblatt fiir die Markgraffschaft Miihren, Jg. 1864, XIV. Stiick, Ausgege
ben und versendet am 18. November 1864, s. 109-141, a s odvoláním na Gesetz vom 5. Miirz 
1862 iiber die grundsiitzliche Bestimmungen zur Regelung des Gemeindewesens. In: Reichs
Gesetz-Biatt fiir das Kaiserthum Oesterreich, Jg. 1862, Stiick 18, s. 36-41. 
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měla být polovina zvolených členů výboru nahražena losováním z náhradní
ků. 26 Voleno bylo poměrnou většinou hlasů z osob uvedených na kandidát
ních listinách. Zvoleno bylo prvních 45 jmen podle počtu získaných hlasů. 27 

Oprávněni k volbě byli jen občané Jihlavy mužského pohlaví starší 24 let, 
ekonomicky samostatně činní a platící alespoň 3 zlaté přímých daní ročně bez 
obecních přirážek. Dlužníci volební právo ztráceli(!) . Dále k nim patřili čest
ní občané, spolky, instituce a korporace platící příslušné daně. Volební právo 
bez ohledu na daňový výnos měli kromě čestných občanů duchovní křesťan
ského vyznání a rabíni, veřejní úředníci včetně komunálních(!!), pensionova
né důstojnictvo, vojenské úřednictvo, nositelé akademických titulů rakous
kých univerzit a učitelstvo veřejných škol a institucí. Volební právo neměli 
obecní úředníci a zaměstnanci v tzv. "wirklichem Dienste d. Gemeinde" (!), 
aktivní důstojnictvo, osoby trestané podle určitých paragrafů trestního záko
na, nesvéprávní, nádeníci ale i osoby vyplácené týdně (!).28 

Z celkového počtu jihlavských občanů se směl zúčastnit voleb ten, kdo byl 
zanesen do seznamu oprávněných voličů, seřazeného podle výše odvedených 
přímých daní. Podle tohoto seznamu byli voliči rozděleni do tří volebních 
kurií. Do 1. kurie patřili nejprve čestní občané města bez ohledu na jejich 
daňové zatížení. Dále pak ty fyzické a právní osoby, které odevzdaly dohro
mady první 113 veškerých přímých daní. Do 2. kurie náleželi pak další občané 
ze seznamu oprávněných voličů, kteří dohromady odvedli další 1/3 daní a do 
3. kurie náleželi všichni zbývající k volbě oprávnění občané města.29 

Volební akt sám měl snad tajnou povahu. V jihlavském statutu to není však 
nikde přímo zmíněno . Podle Klaboucha nebyly obecní volby na Moravě taj
né.30 Voliči měli na volebním lístku zanést 10 jmen kandidátů pro městské 
zastupitelství za příslušnou volební kurii a osobně jej odevzdat. Volba ná
hradníků se měla konat jiného dne stejným způsobem. 31 Takto zvolené měst
ské zastupitelstvo bylo usnášeníschopné při přítomnosti alespoň dvaceti čle
nů, a to prostou většinou hlasů . 32 Ze zvolených městských zástupců se 
konstituovala pětičlenná obecní rada a byl volen starosta. K jejich volbě mu
selo být přítomno alespoň 24 členů zastupitelstva a volilo se jednoduchou 

26 Viz Gesetz 117, par. 32. 
27 Tamtéž, par. 49. 
28 Tamtéž, s. 115n., par. 23 a násl. 
29 Tamtéž, par. 33-39 a par. 44 (viri1isten). 
30 Viz J. Klabouch, Die Gemeindese1bstverwa1tung, s. 75. 
31 Viz Gesetz par. 46-4 7. 
32 Tamtéž, s. 94--95. 
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většinou. K volbě starosty bylo třeba absolutní většiny plného počtu městské
ho zastupitelstva a volba musela být stvrzena císařovým podpisem. 33 

Proces výběru a jmenování kandidátů ponechal jihlavský statut zcela ote
vřen. Definuje pouze podmínky volitelnosti. Kandidáti mohli být vybráni je
dině z okruhu osob oprávněných k volbě, nestíhaných podle určitých paragra
fů trestního zákona a pokud se nenacházeli v konkurzním řízení.34 Jinak 
neobsahuje Gemeinde-Status žádná další ustanovení. Tím ovšem bylo toto, 
dle mého názoru klíčové řízení, zcela svěřeno do rukou etablované politické 
honorace a tak vyňato z vlivu voličstva a veřejnosti vůbec. 

Číselné údaje o oprávněných voličích v Jihlavě potvrzuje jednoznačně již 
zmíněný Klabouchův názor-o neobyčejně úzké volební základně lokální 
a regionální politiky ve starém Rakousku. V obecních volbách v Jihlavě bylo 
roku 1909 oprávněno volit v 1. kurii 169 občanů, ve 2. kurii 608 občanů a v 3. 
kurii 1 960 občanů, dohromady 2 737 z celkového počtu 27 730 obyvatel(!) 
k roku 1910.35 Přitom i z tohoto poměrně restriktivního počtu oprávněných 
voličů neužili svého práva zdaleka všichni. V letech 1900 až 1909 se dostavi
la k volebnímu aktu v průměru nanejvýš polovina oprávněných . 36 Podle zve
řejněných údajů klesala účast ve volbách od 1. kurie (kolem 2/3) ke 3. kurii na 
sotva polovina oprávněných. Tyto absence měly v Jihlavě- a nejen tady- už 
svou tradici. Přes politickou a národní horlivost lokálních honorací, byl zá
jem o obecní volby všeobecně mnohem menší než o volby do vyšších zastupi
telských orgánů, tj. Zemského sněmu a Říšské rady, kde byla docilována v prů
měru dvoutřetinová účast voličů. 37 

Politickou příslušnost zvolených členů jihlavského městského zastupitel
stva nebylo lehké zjistit, a to především proto, že stranická příslušnost byla 
tehdy ve staroliberálním duchu považována za soukromou záležitost. Nave
nek byla udržována fikce, že každý z pánů kandidátů kandiduje "sám za sebe". 

33 Tamtéž, par. 58-64. 
34 Tamtéž, par. 29. 
35 Údaje převzaty z Gemeindc-Vcrwaltung 1904-1909, s. 78; na základě zde uveřejněných 
údajů mělo být roku 1909 v Jihlavě celkem 3 566 dani podléhajících osob. V roce 1899 bylo 
v Jihlavě jen 2 392 oprávněných voličů, podle Die Gemeinde-Verwaltung 1895-1899, s. 66, 
v roce 1901 a 1903 2 552 resp. 2 627, viz Gemeinde-Verwaltung 1900-1904, s. 64. 
36 Viz Die Gemeinde-Verwaltung 1905-1909, s. 78; pro dřívější dobu viz Die Gemeinde-Vcr
waltung 1900-1905, s. 64; Die Gemeinde Iglau und ihr Wirken 1890-1894, s. 61 a Die Ge
meinde-Verwaltung 1895-1899, s. 66. 
37 Viz E. Prusik, Die Gemeinde Iglau, s. 74-75 (Gemeindewahlstistik 1865-1889, Statistik 
der Landtags-Reichstagswahlen tamtéž), o všeobecně nízké volební účasti při obecních vol
bách za starého Rakouska viz J. Klabouch, Die Gemeindeselbstverwaltung, s. 134, 143. 
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Zřejmě proto neobsahují úřední publikace obce zásadně žádné údaje o poli
tické příslušnosti. Dalším důvodem byl jistě i fakt, že jihlavská ,,Rathauspar
tei" se do doby kolem roku 1900 rekrutovala výhradně z německých svobo
domyslných liberálů. Další politické proudy se zformovaly v Jihlavě teprve 
ve 20. století a do roku 1913 se jim podařilo získat v zastupitelstvu nejvýše 
okrajové pozice. 38 

Jako partner jihlavské lokální elity a zprostředkovatel kontaktů k směro
datným kruhům německé politiky na úrovni zemské (Brno) a říšské (Vídeň), 
vystupoval Prof. Dr. Gustav Gross (nar. 1856 v Liberci, zemř. 1935 ve Víd
ni), syn Gustava Roberta Grosse, profesora ve Vídni a kdysi poslance frank
furtského parlamentu. G. Gross, který po roce 1875 nějakou dobu v Jihlavě 
žil, a kterému jihlavská honorace při nejrůznějších příležitostech projevovala 
opakovaně prostřednictvím tisku a rezolucemi městského zastupitelstva svou 
loajalitu a podporu, byl v době, jíž se zabývá naše studie, poslancem říšské 
rady za městskou volební kurii na Moravě, mluvčím německých poslanců 
zde, předsedou německého Schulvereinu a čestným občanem Jihlavy.39 Další 
spojení s vyššími kruhy německé politiky zprostředkovával tou dobou zem
ský poslanec a jihlavský starosta, lékárník Vincenz Inderka.40 

5. Na základě údajů mých pramenů41 lze rekonstruovat politickou a sociální 
strukturu jihlavské politické honorace. 

Politická elita Jihlavy ve volebním období 1911-1913 byla tvořena zná
sledujících sociálních vrstev: 
-inteligence/úřednictvo/svobodná povolání, 10 osob (25 %): 

Beckert farář; Branhofer Std. Rat, školní inspektor; Hepner, doktor medi
cíny; Inderka, lékárník; Honsig, ředitel školy; Jellinek, ředitel gymnázia; 
Prusik, právník; Rassendorfer, ředitel něm. hosp. školy; Spitz, advokát; 
Srna, ředitel občanské školy. 

-majitelé domů (nur Hausbesitzer), 5 osob (12 %): 
Beer J., Beer K., Bemesch, Pable, Riess. 

-tzv. soukromnícilprivate, 2 osoby (5 %): Denk, Dimaczek. 
- živnostníci/řemeslníci/obchodníci, 14 osob (35 %): Dfuport(uH), Fischer, 

Hampl(uH), Hellmann, Kammerling(uH), Al. Nessl(uH), Neubauer, 
Oberrenner(uH), Schlarbaurn(uH), Schneider(uH), Simader (Cafetier), Nessl 
Theo (Buchhandl), Striegler, Weigner. [ uH = und Hausbesitzer] 

38 Za zjištění politické příslušnosti rešeršemi lokálního tisku děkuji pí Dr. Heleně Nedbalové 
z Městského archivu Jihlava ap. Seppu Neradovi z Iglauer Sparchgemeinschaft e. V. 
39 Podle Bibliographisches Lexikon zur Geschichte der bohmischen Liinder, Bd. I., s.473-474. 
40 Viz Adressbuch Iglau 1913, S. VIII. 
41 Tamtéž passim. 
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-továrníci/velkoobchodníci/bankovní ředitel, 6 osob (15 %): 
Engel, Lieblich(uH), Sedlak, Ullrich, Billina, Tertsch(uH). 

-ostatní (spodní vrstvy, proletariát), 3 osoby (7,5 %). 
Souhrnně: 

Velkoburžoazie (GroBbiirgertum) 
Maloburžoazie (Wirtschaftsbiirgertum) 
ztoh.o: (ni:l)jen .majltelé . domů . .. 5 ~ i2~5% 

(uH) a majitelé domů 9 = 22,5% 
soukromníci (private) 2 = 5 % 
živnostníci, obchodníci 14 = 35 % 

Inteligence (úředníci, svob. povolání, duchovenstvo) 
Spodní vrstvy (proletariát) 

Celkem 

6= 15 % 
21 = 52,5% 

10 =25% 
3 = 7,5% 

40 = 100% 

Tato tabulka ukazuje, že v politické elitě Jihlavy převažovala jasně živ
nostenská maloburžoazie podporovaná především lokální inteligencí, před
stavovaná zde učiteli, duchovními a příslušníky svobodných povolání. Tyto 
dvě vrstvy dominovaly tradičně v sociální struktuře jihlavské politické elity. 
To ukazuje už sociální příslušnost 189 členů jihlavského městského zastupi
telstva v letech 1865 až 1889. Mezi nimi bylo 14 % příslušníků svobodných 
povolání (inteligence), 16% veřejného a soukromého úřednictva a 57% živ
nostenské maloburžoazie. Podobné složení měl městský parlament i v poz
dějších letech. Tehdejší starosta Prusik interpretoval údaje z let 1865-1889 
jako důkaz toho, že se na správě obce podílely "všechny stavy občanské spo
lečnosti". Přítom mezi nimi vyzdvihl podíl majitelů domů, tehdy 106 osob 
(57 %),jakožto důkaz pro zřejmě žádoucí "převahu konzervativního elemen
tu v obecním zastupitelství".42 

V roce 1913 se tento "konzervativní element" musel spokojit již se skrom
nějšími pozicemi: 35 %. Zato nalezli v politické elitě města své místo zástup
ci dalších sociálních vrstev. Od roku 1900 se zde objevují příslušníci velko
buržoazie - továrníci, velkoobchodníci a ten či onen ředitel jihlavských 
bankovních institucí. A nakonec roku 1909 přijala tato elita mezi sebe i tři 
zástupce spodní vrstvy. Co se týče politické příslušnosti, převažovali zde v roce 
1913 stále ještě jasně němečtí pokrokáři (Deutsche Fortschrittspartei) s 28 
zástupci. Jiné strany měly v jihlavském parlamentu tou dobou stále ještě slabé 

42 E. Prusik, Die Gemeinde Iglau, s. 65- 73 . 
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pozice. Mezi nimi byli 4 němečtí radikálové, 4 (3 + 1 pravděpodobně) členo
vé tzv. "Deutsche Arbeiterpartei"43 a dva němečtí nacionálové. U dvou osob 
zůstala politická příslušnost neznámá. 26 členů městského zastupitelstva v roce 
1913 bylo jeho členy už roku 1907. Z těchto 27 bylo 21 pokrokářů, dva byli 
němečtí nacionálové, dva zástupci jihlavské "Arbeiterpartei" a 2 neznámé 
příslušnosti. 

Tradiční politický monopol německých pokrokářů v Jihlavě dokazuje na
konec fakt, že senioři politické elity z roku 1913, ti, kteří byli členy zastupi
telstva už před rokem 1900 (od voleb 1897, resp. od 1899) tj . 15 osob, nále
želi všichni, až na jednoho, jehož politická příslušnost je neznámá, opět 
k pokrokářům! 

Vysoce restriktivní systém obecní samosprávy starého Rakouska vedl 
k tomu, že politická moc byla dříve nebo později uzurpována privilegovaný
mi okruhy osob, které úspěšně odrážely všechny pokusy o kontrolu nebo spo
luúčast na této moci v rámci stávajícího volebního systému. Tento systém 
nabízel lokálním politickým honoracím nejrůznější možnosti diskriminace a ko
rupce, jako svévolné prodlužování mandátů, nákup hlasů odpouštěním dluž
ných daní, přímou kontrolu odevzdání hlasů díky nedostatečné důvěrnosti 
volebního aktu atd. Tyto okolnosti učinily obecní samosprávu v Rakousku po 
roce 1907 útočištěm právě nejkonzervativnějších elementů tehdejší poli
tiky.44 

Dostupné údaje ke zkoumané politické elitě ukazují, že se tyto tendence 
prosadily plně i v jihlavské politické honoraci. Především díky tomu, že jih
lavský statut, nehledě k jiným svým nedostatkům, nepředpokládal vlastně žádná 
omezení doby výkonu mandátů, ani nereguloval otázku výběru nebo návrhu 
kandidátů, mohli si zde němečtí Fortschrittler udržet pozice, které díky de
mokratizaci volebního řádu museli na říšské úrovni už dávno vyklidit ve pro
spěch masových stran reflektujících lépe aktuální sociální a politickou reali
tu. Uzavřenost a stabilita jihlavské politické honorace je zřejmá už ze zmíněné 
korelace mezi senioritou a politickou příslušností. Četbou lokálního tisku zís-

43 Přesné označení strany je mi neznámo. Jistě se nejednalo o žádné sociální demokraty a asi 
ani o součást politického katolicismu, jak se domnívají pamětníci. Soudím tak podle výpadů 
kandidáta této strany v zemských volbách 1913 Josefa Sokeleho proti německým křesťanským 
sociálům dle MGB č. 55 z 15. 5. 1913, s. 3. Podle veřejného doporučení kandidatury Josefa 
Sokeleho Veno Sedlákem jménem Deutscher Verein pro Jihlavu a okolí jakož i starostou Vin
cencem Inderkou (!)lze soudit, že se jednalo o lokální .,žlutou" politickou organizaci pokrokářů 
pro volby do všeobecné kurie. Sokele tehdy kandidoval místo dosavadního zemského poslance 
Rudolfa Miillera z Jihlavy. 
44 Podle J. Klabouch, Die Gemeindeselbstverwaltung, s. 135-137 a 143. 
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káme pak názornou představu o ideologické monolitičnosti zveřejněného 
mínění v Jihlavě, jež byla zároveň jak výrazem těchto mocenských poměrů 
v Jihlavě, tak nakonec i dalším prostředkem jejich konzervace. 

Nezřídka náleželi členové městského zastupitelstva po celé desítky let to
muto orgánu. Prakticky "doživotními" členy jihlavského zastupitelstva byli 
od roku 1869 Dr. Kari Prusik, od roku 1871 Adolf Lieblich, od roku 1883 
Heinrich Hampl, od roku 1885 Vincenc Inderka, od roku 1887 Gustav Reil
mann a Konrad Weigner, od roku 1889 Anton Diirport a Dr. Gustav Spitz. 
Dalším nezanedbatelným průkazem uzavřenosti jihlavské politické honorace 
byl relativně častý výskyt vícero příslušníků určitých rodin v městském zastu
pitelstvu. Tak např. Prusíkové, Honsigové, nebo Inderkové byli přítomní 
v tomto grémiu ve dvou generacích. Lékárník Vincenc Inderka sen. byl zvo
len členem zastupitelstva hned v prvních obecních volbách roku 1865 (!), 
Inderka jun. nastoupil1885, přičemž od roku 1887 vykonával funkci starosty. 
Další případy tohoto druhu byly: Kiimmerling Josef (1873-1879) a Wilhelm 
(od roku 1881), SchlarbaumEduard (1861-1873) a Kari (1907-1913), Tertsch 
Leopold (1871-1875) a Franz (1905-1913).45 

6. Formální vztahy uvnitř jihlavské politické honorace jakožto reprezentant
ky k volbě oprávněného občanstva byly defmovány hierarchickou strukturou: 
zastupitelstvo - obecní rada- starosta. Tím se zdají být kompetence a podíl 
na moci v tomto kolektivu jednoznačně určeny. Osobní zkušenost každého 
z nás, dnes už potvrzená výsledky četných vědeckých studií, nám však napo
vídá, že v každé skupině vedle formální hierarchie existují ještě neformální 
struktury, které se od formálních mohou fundamentálně lišit, a které určují jak 
reálný tok informací, tak i skutečnou hierarchii prestiže a moci uvnitř tako
vých skupin. 

Pokusme se nyní aplikovat sociometrickou metodu na jihlavskou politic
kou honoraci z roku 1913. Tato analýza vychází z předpokladu, že možnost 
kontaktu mezi příslušníky určitého kolektivu dává příležitost ke kooperaci, 
k posílení vlastní prestiže ve skupině, a tím i k zlepšení vyhlídek na realizaci 
cílů každého jednotlivého člena takové skupiny. Samozřejmě, že tyto mož
nosti nemusí být vždy optimálně využity. Ale i kdyby vztahy uvnitř zkouma
ného kolektivu byly jednoznačně definovány jako rivalita všech proti všem, 
je pravděpodobné, že i zde se brzy kolem silnějších nebo schopnějších jedin
ců začnou spontánně vytvářet neformální seskupení, od nichž si jak jejich 
vedoucí jedinci (star), tak i jejich řadoví členové, budou slibovat- alespoň 

45 Údaje podle E. Prusik, Die Gemeinde Iglau, s. 65- 73 . 
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v momentální situaci a pro přechodnou dobu- posílení vlastní pozice. Samo
zřejmým předpokladem tohoto sdružování je možnost vzájemného kontaktu, 
přičemž pevnost sdružování je funkcí četnosti tohoto kontaktu. Význam tako
vé spontánní neformální hierarchie uvnitř kolektivu nositelů politického man
dátu je více než zřejmá. Příslušníci takového kolektivu využívají možností 
kontaktu k uzavírání koalic (klik, spojenectví) za účelem udržení nebo posíle
ní vlastní pozice, tj. vlastního politického významu. 

Při sociometrické analýze jihlavské politické elity jsem se omezil zatím 
jen na vyhodnocení kontaktů vyplývajících z jejího formálního funkčního 
zařazení. Jak bylo úvodem zmíněno, museli být členové jihlavského městské
ho zastupitelstva z titulu svého úřadu členy určitých grémií. Toto formální 
členství zde interpretuji jako možnost kontaktu s ostatními členy daného gré
mia. Vzhledem k tomu, že příslušnícijíhlavské politické elity museli být čle
ny hned několika takových grémií, měli tak možnost kontaktovat se s některý
mi členy elity častěji a s jinými řídčeji. Na základě této disproporce může být 
formulována otázka, zda-li i uvnitř našeho kolektivu je zjistitelná pozitivní 
korelace mezi četností kontaktu a vhodným statutárním kritériem. Vzhledem 
k tomu, že u historické skupiny nelze použít obvyklého kritéria vzájemných 
subjektivních preferencí zjišťovaných dotazníky, musel jsem jej nahradit kri
tériem objektivním, kterým u politických kolektivů je a zůstane přirozeně 
délka výkonu mandátu. 

Způsob rozdělení jihlavské elity mezi jednotlivá grémia není ve mně do
stupných pramenech určen. Je proto dobře možné, že toto rozdělení bylo ale
spoň pro část naší elity dobrovolné a realizovalo se na základě již existujících 
osobních nebo věcných preferencí. Pro ostatní pak zůstalo nahodilým a nebo 
pro slabé členy (outsider) mohlo být i nadiktováno nezájmem ostatních o ně
které funkce. Ale i v tomto případě lze odhalit na základě vzájemných kon
taktů uvnitř této skupiny neformální strukturu jihlavské lokální elity. 

Analýzou četnosti vzájemných kontaktů46 se dělí příslušníci městského 
zastupitelstva Jihlavy na tři jasně ohraničené a hierarchicky uspořádané okru
hy: jádro, střední pole a periferii. Tento výsledek je znázorněn grafem 1. Ná
sledkem určité povinné minimální četnosti kontaktů pro členy naší elity dis
ponovali zde i vyložení outsideři jednoduchými a přímými kontakty k jádru 
elity. Tento fakt byl nepochybně dalším faktorem, který posiloval stabilitu 
jihlavské elity. N a rozdíl od jiných skupin neexistovaly zde totiž osoby, hrají-

46 Četnost vzájemných kontaktů jsem zjistil tabulkou, jejíž jednou stranou byl seznam grémií, 
do nichž byli členové městského zastupitelstva rozděleni, a druhou stranou seznam členů toho
to zastupitelstva. 
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cí úlohu prostředníka (Liaisonperson), které by náhlou změnou preferencí 
mohly odříznout významné části této elity od jejího jádra nebo od jejího střed
ního pole. 

Jádro naší elity tvořily 4 osoby (32. Schneider, 18. Kiimmerling, 9. Diir
port a 16. Inderka). Toto jádro se dále dělilo na dvě kliky: na kliku Schneider
Kiimmerling s vůbec nejvyšší vzájemnou četností kontaktů - čili oba se se
tkávali v šesti různých grémiích- a na kliku Kiimmerling-Diirport-Inderka 
(vzájemná četnost kontaktů 5), na kterou byli napojeni další členové jihlav
ské elity, náležející však už do středního pole. Přes Kiimmerlinga byla napo
jena na jádro klika 40. Weigner- 1 O. Engel (četnost kontaktu 4), dále pak 26. 
Pablé (četnost 4) a ll. Fischer (četnost 4). Přes Inderku měl kontakt s jádrem 
19. Lieblich (četnost 4). Na toto jádro byl dále přímo napojen 33. Simader, 
a to hned dvakrát a navzájem nezávisle, totiž přes Inderku a znova přes Diir
porta (v obou případech četnost 4). 

Dle této hierarchie kontaktů se ukazuje nikoliv starosta Inderka, nýbrž 
Kiimmerling, jako osoba, která uvnitř jihlavské politické elity disponovala 
nejintenzivnějími kontakty a měla tak nejvýhodnější pozici pro navazování 
koalic. I když Kiimmerling nenáležel mezi výbor radních, aspiroval podle 
formálního kritéria naší analýzy na roli hvězdy (star) v tomto kolektivu. Lze 
předpokládat, že čtyřka Schneider, Kiimmerling, Diirport a Inderka předsta
vovala skutečné mocenské centrum Jihlavy, přičemž Lieblich, Simader, Wei
gner, Engel, Fischer a Pablé, jakožto přímí partneři ve městě. Z těchto deseti 
osob náležejících k mocenskému jádru přímo nebo udržujících s ním inten
zivnější kontakty než celý zbytek naší elity, náleželi k formálně nejvyššímu 
grémiu města, k městské radě, jen tři: starosta Inderka,jeho zástupce Diirport 
a Weigner. 

Do středního pole naší elity jsou zařazeni na základě četnosti svých kon
taktů uvnitř naší elity: 37. Striegler, 12. Hampl, 24. Neubauer. 6. Branhofer, 
38. Tertsch, 30. Riess, 35. Spitz, 31. Schlarbaum a 36. Srna. Vnější okraj 
tohoto středního pole tvořily ty osoby, které udržovaly k ostatním kontakty 
o četnosti 2 nebo 1,jak k příslušníkům středu, tak i periferie (15. Honsig, 34. 
Sedlak, 25. Oberrenner, 1. Beckert, 21. Miiller, 8. Dimaczek, 28. Raschen
dorfer, 7. Denk, 39. Ullrich, 23 . Nessl Theo., 3. Beer K., 2. Beer J.). Kvůli 
přehlednosti nejsou kontakty této sféry ke střednímu poli stejně jako k perife
rii vyznačeny v přiloženém grafu. 

K vlastní periferii naší elity náleželi: 17. Je linek, 20. Miksche, 14. Hepner, 
13. Hellman, 5. Billina, kteří vykazují pouze jednoduché kontakty s ostatními 
členy naší elity. Jakožto vyložení outsideři jihlavské honorace musí platit 4. 
Bernesch a 29. Reznik, kteří tím, že náleželi vždy pouze k jedinému grémiu, 
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disponovali absolutním minimem jednoduchých kontaktů v tomto kolektivu, 
a představují tak vnější okraj této periferie. 

Existence neformální hierarchie uvnitř jihlavské politické honorace podle 
četnosti jejích kontaktů na jádro, střed a periferii potvrzuje i naše objektivní 
kritérium politického úspěchu, které pro účel této studie kladu na roveň poli
tické prestiži. Členové jihlavského zastupitelstva z roku 1913 získali od roku 
1895 v průměru 4,5 krát tento mandát. U členů jádra dosahuje tato hodnota 
6,25 (min: 4, max: 7, vyjádřeno v letech jako dobu výkonu mandátu 13,75, 
min: 7, max: 16). Příslušníci, zařazení zde do středního pole, dosáhli průměr
né hodnoty 5,5 mandátu, min. 3, max: 7, vyjádřeno v létech pak 10,9, min: 4, 
max: 16. Ti, kteří byli identifikováni jako periferie naší elity, dosáhli průměr
ně jen 4 voleb (min: 1, max: 7) a náleželi k zastupitelstvu v průměru jen 7,45 
let (min: 2, max: 16). Osoby, které tato analýza zařadila mezi periferii jihlav
ské politické elity, vykazují tedy k roku 1913 zhruba poloviční úspěch v poli
tice než její mocenské jádro. 

Dalším objektivním kritériem, potvrzujícím vliv určité neformální hierar
chie uvnitř naší elity, může být stranická příslušnost. Nadprůměmou účast 
příslušníků stejné strany chápu totiž jako dodatečnou známku vznitřní homo
genity jednotlivých částí této elity. Jihlavské zastupitelstvo roku 1911-1913 
tvořili z 67,5 % (27 osob) příslušníci Deutsche Fortschrittspartei, z 12,5 % 
(5 osob) Deutsche Nationalradikale, z 5% (2 osoby) Deutsche Nationalpar
tei, z 10% (4 osoby) "Deutsche Arbeiterpartei" a u 5 % (2 osoby) zůstala 
politická příslušnost neznámá. 

Rozdělení politické příslušnosti v jednotlivých okruzích naší elity podává 
přehledně následující tabulka: 

pokrokáři nacionálové radikálové DAP ? 
jádro 100% 
jeho okolí 67% 17% 17% 
střed 70% 8,7% 13% 4,3% 4,3% 
periferie 43% 14,3% 43% 

Mocenské jádro naší elity bylo tvořeno výhradně z německých pokrokářů . 

Jejich podíl pak klesal celkem kontinuálně směrem k periferii a stejným smě
rem naopak stoupal podíl ostatních stran. Za příznačný a ve světle dosavad
ních vývodů i za celkem logický důsledek považuji koncentraci členů DAP
zástupců jihlavské spodní vrstvy dělnictva na periferii naší elity. 

Jako další příznak homogennosti neformálních struktur uvnitř jihlavské 
politické honorace lze chápat i odlišné poměry zastoupení mandátů jednotli-
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vých volebních tříd zde. Ačkoliv byl městský parlament- kromě náhradníků 
- složen proporcionálně z deseti zástupců pro každou volební třídu, tvořili 

jádro naší elity tří kandidáti za III. třídu (Schneider, Kammerling a Diirport), 
a jenom jeden, Inderka, byl zvolen v I. volební třídě. V bezprostředním okolí 
tohoto jádra (VS) byly tři mandáty za III. volební třídu (Weigner, Pable, Fi
scher) a tři za I. třídu (Engel, Lieblich, Simader). Tzn., že v neformálním 
mocenském centru Jihlavy měli jasnou převahu reprezentanti maloburžoazie, 
totiž oné početně nejsilnější části voličstva, která tvořila III. volební třídu. 

Rozdělení kandidátů do volebních tříd patřilo, jak se zdá, rovněž mezi 
specifika jihlavské politiky. Nebylo neobvyklé, aby jednotliví členové měst
ského parlamentu měnili od jednoho volebního období k druhému třeba 
i několikrát svou volební třídu. Zdá se však, že vlivní členové honorace svou 
třídu neměnili . Tak např. členové jádra buď byli své volební třídě "věrni" už 
od roku 1897, anebo ji alespoň nezměnili od doby svého zvolení do parla
mentu (Schneider, 1905-1913). Také čtyři ze šesti partnerů jádra (VS) patřili 

mezi "věrné", kteří zastupovali vždy jen jednu volební třídu. Jen dva zbývají
cí, Lieblich a Simader, přešli roku 1907 z volební třídy II. do I. třídy. 
7. Jako poslední test výsledků naší analýzy lze použít aféru kolem založení 
tzv. Biirgerklubu německými pokrokáři v městs~ém zastupitelstvu. Tento klub 
byl koncipován jako místo, kde se mělo formulovat mínění frakce pokrokářů 
v tomto orgánu před tím, než se přikročilo k hlasování v plénu. Těsně před 
volbami v květnu roku 1913 se tři pokrokáři vyslovili proti ustavení takového 
grémia. Přitom argumentovali tím, že tato instituce by omezovala váhu a vý
znam jejich mandátu v zastupitelstvu, a že slouží výhradně upevnění stávají
cích politických poměrů, neboť se dá nasadit ve prospěch zcela určité perso
nální politiky. 

Z celé polemiky v Mahrischer Grenzbote lze vyčíst, že tito disidenti se 
nedlouho předtím postavili proti volbě pokrokáři na vrženého náhradníka do 
zastupitelstva, a tím vlastně hlasovali spolu s dalšími frakcemi proti svým 
politickým kolegům. Samozřejmě, že tito disidenti veřejně prohlašovali, že 
jejich výhrady platily pouze a jedině osobě kandidáta. Oni sami by byli hlaso
vali pro jiného pokrokáře, takže by pokrokáři tento mandát neztratili. Nako
nec není vyloučeno, že idea ,,Biirgerklubu" vznikla právě díky tomuto sporu 
mezi pokrokáři jako opatření, aby se podobná trapnost neopakovala, neboť 
se jednalo o vážný spor v pokrokářské části jihlavské politické honorace, 
která utrpěla první ztráty následkem restrukturace politického spektra ve městě. 

Nakonec většina pokrokářů akceptovala ideu klubu s tím, že v zájmu udr
žení dosavadních liberálních pozic bude v budoucnu jak členství v něm, tak 
i zde dohodnutá linie závazná pro všechny pokrokáře -členy zastupitelstva. 
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Protože naši tři kritikové setrvali na svých názorech, ocitli se tak de facto 
"mimo stranu". Formální vyloučení nepřicházelo v úvahu, protože tato libe
rální sjednocení ;kutečné "členství ve straně" tehdy ani neznala. Nicméně 
skupinový instinkt jakož i neformální kanály moci fungovaly spolehlivě i bez 
ohledu na neexistenci formálního členství a stranických trestů . Znalce pomě
rů jistě mnoho nepřekvapilo, když v následujících obecních volbách koncem 
května tito tři veřejnosti známí disidenti- byli to K. Schlarbaum, G. Ullrich 
aH. Engel- propadli s ubohými 40--50 hlasy a ztratili tak své mandáty, za
tímco jejich ostatní kolegové, solidární s vedením, obdrželi svou obligátní 
tisícovku hlasů. 47 

Z oněch tří disidentů držel H. Engel relativně nejlepší pozici, totiž na okraji 
jádra s jedním přímým kontaktem ke Kammerlingovi a čtyřnásobným kon
taktem k Weignerovi, který byl napojen rovněž na Kammerlinga (četnost 4). 
Schlarbaum náležel svými kontakty ke střednímu poli, nepřímo napojen jed
noduchým kontaktem přes Josefa Riesse na člena jádra A. Diirporta. Ullrich 
náležel pak podle naší analýzy k periferii. I když se ve sporu o frakční klub 
v zastupitelstvu zúčastnil i jeden člen z bezprostředního okolí jádra, nepo
vedlo se mu spor zavést až do samého mocenského jádra elity. Na to byla 
Englova pozice přece jen příliš vzdálena vlastnímu jádru, o jeho spojencích 
ani nemluvě. Vzhledem k faktu, že Engel byl členem zastupitelství teprve od 
roku 1907, čili jen po tři volební období- Schlarbaum rovněž třikrát a Ullrich 
jen dvakrát- nabízí se jako vysvětlení této protestní akce nejspíše netrpěli
vost nováčka, který získal v neobvykle krátké době poměrně výhodné posta
vení, ale přecenil svůj vliv na etablovaný "vnitřní okruh" moci v Jihlavě. 

Tyto úvahy neignorují obsahovou stránku sporu, ve kterém se disidenti 
vlastně bránili proti všeobecnému trendu směrem k anonymitě rozhodova
cích procesů a tvorby politické vůle vůbec, který se prosadil v moderní poli
tické praxi. Chci spíše jen poukázat na to, že podle logiky sociometrické ana
lýzy dochází k projevům disentu, a tedy i k rozlomům, spíše na okraji takových 
skupin, tam, kde se dají tušit, ať už oprávněné či iluzorní zklamané aspirace, 
či ztráta perspektiv, než u těch elementů, které vykazují známky silné integra
ce. To znamená, že by v takovém případě nedocházelo ke sporům o protiklad
ná stanoviska a ideje. Ve stabilních oblastech je pouze pravděpodobnější, že 
takový spor bude vyřešen mezi zasvěcenými interně, bez zapojení veřejnosti. 
Na druhé straně se periferie nějaké elity pod dojmem své vlastní inferiority 
nevyznačuje právě schopností rozdmýchávat diskuse zásadní povahy. A na-

47 Výsledky voleb viz MGB č. 61 z29. 5. 1913, s. 4, odmítnutí jejich kandidatury skrze Deutscher 
Verein, tamtéž s. 3, k diskusi viz MGB č . 59 ze dne 25. 5. 1913, s. ll. 
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konec není také zvykem, aby si etablovaná a stabilní elita nechala diktovat 
své jednání od svých periferních členů. Z tohoto hlediska byla účast Engla na 
tomto sporu pro ustavení opoziční platformy zřejmě klíčová. 
8. Jihlavská politická elita udržovala samozřejmě i navenek více nebo méně 
intenzivní styky s dalšími součástmi městské honorace. Na základě dostup
ných dat naší pramenné základny lze alespoň některé z těchto vedlejších elit 
identifikovat a zjistit, na které členy jihlavské politické elity byly napojeny. 
Tímto způsobem si lze utvořit přibližný obraz i o hierarchii těchto vedlejších 
elit v Jihlavě. První z takových významných vedlejších elit byli Židé, organi
zovaní tehdy na základě náboženského vyznání v jihlavské izraelitské obci 
(izraelitische Kultusgemeinde ). Jejím předsedou byl v letech 1911-1913 člen 
městského zastupitelstva Anton Lieblich, povoláním bankovní dirigent, maji
tel domu a císařský rada. V jihlavských poměrech patřil tedy mezi špičky 
tamější společnosti (velkoburžoazii). Lieblich disponoval tou dobou čtyřná
sobným přímým kontaktem k starostovi Inderkovi, byl jedním z nejstarších 
členů městského zastupitelstva (od roku 1871 !) a členem německé Fortschritts
partei. Svým umístěním uvnitř naší elity patřil zcela zřejmě k bezprostřední
mu okolí mocenského jádra Jihlavy. 

Význam a prestiž Lieblichovy pozice bude ještě zřejmější, srovnáme-li ji 
s tehdejší pozicí představitele většinového náboženství v Jihlavě katolického 
městského faráře od sv. Jakuba Alexandra Beckerta, biskupského a konzistor
ního rady. Ačkoli v Jihlavě a okolí se v roce 1890 hlásilo ke katolíkům přes 
90% obyvatelstva- Židé čítali tehdy kolem 2 %48

, náležel Beckert pouze 
k vnějšímu okraji středního pole lokální elity. Tato slabá Beckertova pozice 
byla jistě i následkem tradičního antiklerikalismu svobodomyslných pokro
kářů. Evangelíci, kterých bylo tehdy v Jihlavě také asi kolem 2 %, a kteří se 
pyšnili tím, že "nikoli bez námahy" docílili již roku 1911 ve svém Deutsch
mahrischen Gustav-Adolf-Verein konečně "volkische Reinheit"49

, neměli v naší 
elitě přesto vůbec zastoupení. 

To vše svědčí o tom, že jihlavská židovská obec byla tehdy ještě nepo
chybně uznávanou součástí městské honorace. Odpovídající vliv židovské 
obce v lokální elitě dokládá nakonec i odmítnutí antisemitismu jihlavskou 
politickou honorací. Antisemitismus tehdy propagovaly některé elementy 
německo-lidoveckého hnutí u příležitosti kandidatury Josefa Sokeleho do 

48 Dle OSN XIII, s. 354, a dle Masarykova naučného slovníku III., sčítání 1921 : v Jihlavě samé 
čítali katolíci roku 1921 88%. 
49 MGB č. 59 z 25. 5. 1913, zasedání, které uvádělo brzké oslavy IOOietého výročí bitvy náro
dů u Lipska a triumf Pruska nad Napoleonem, se zúčastnil také starosta Inderka. 

211 



Documenta Pragensia XIV (1997) 

zemského sněmu ve IV. kurii. Sokele - tehdy kandidát za tzv. Deutscher AI
beiterpartei - musel, aby získal veřejnou podporu své kandidatury ze strany 
jihlavských pokrokářů, ubezpečovat přítomné, že jeho politickému proudu je 
antisemitská agitace cizí. Podobně se distancoval tou dobou při jiné příleži
tosti od antisemitismu i Dr. Gross. 5° Osobou Gustava Hellmanna (periferie) 
byly na jihlavskou mocenskou elitu přímo napojeny židovské spolky, jako 
"Chewra Kadischa", spolek péče o nemocné a pohr'by, dále Gesangverein 
"Schir Zion" a "Hilfsverein fi.ir die notleidende jiidische Bevolkerung Gali
ziens". 

Na rozdíl od židovské obce představovali jihlavští Češi, zejména pak ti, 
kteří zastávali funkce v českých národních spolcích, otevřeně diskriminova
nou skupinu. Ačkoliv Češi v této době představovali alespoň pětinu obyvatel
stva města, neměli v městské politické elitě žádného představitele a byli tak 
z podílu i z kontroly politické moci ve městě naprosto vyloučeni. Jaký podíl 
měli Češi na občanstvu, nebo mezi oprávněnými k volbě nelze ze mně do
stupných pramenů vyčíst. Samozřejmě, že v Jihlavě existovala česká honora
ce. Kromě úředníků české národnosti u dráhy, pošty a podobných institucí, 
o kterých se dovídáme ovšem pouze z protestů obecního zastupitelstva proti 
jejich umísťování v Jihlavě vyššími orgány, existovaly zde vedle jistě značné
ho počtu českých živnostníků a soukromníků- o proletariátu zatím nemluvě 
-i dva české peněžní ústavy, tzv. Úvěrní ústav a Živnostenská banka. Kromě 
toho provozovalo tehdy v Jihlavě svou praxi i několik českých právníků a lékařů 
a jako konkurent Inderkův se ve městě držel český lékárník Srdinko. Vý
znamnou částí české elity byli čeští učitelé všeobecného a odborného škol
ství, ovšem jen základního stupně, neboť vyšší školy jihlavské byly pouze 
německé. 

Byly to především instituce veřejné školní správy, které skýtaly uvědomě
le českému živlu v Jihlavě jediné oficiální a přímé kontakty s mocenskou 
elitou města. Starosta Inderka byl totiž z titulu této své funkce též předsedou 
obou národních okresních, popř. městských školních rad. Jedině díky těmto 
grémiím, vykonávajícím dozor nad národním školstvím, mohla česká elita 
navázat přes starostu Inderku přímý jednoduchý kontakt s mocenským já
drem německé politické elity. Jako nejvlivnější osoba této české sub-elity se 
jeví advokát JUDr. Jaroslav Červený, člen české okresní školní rady a zástup-

50 Představení kandidáta všeobecné kurie zemských voleb 1913 Josefa Sokele, odborného uči
tele z Moravské Třebové, viz MGB č. 55 z 15. 5. 1913, str. 3; MGB č . 59 z 25 . 5. 1913, str. 5, 7; 
MGB 61 z 29. 5. 1913, s. 4; a zpravodajství o volební kampani pro IV. kurii v MGB květen 
1913 průběžně. 
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ce (českých) evangelíků ve městě. Dr. Červený byl vedle toho ještě členem 
výboru české živnostenské pokračovací školy a starostou jihlavského Sokola. 
Další bezpochyby vlivnou osobou v českých kruzích jihlavských byl JUDr. 
Ludvík Chlum, ředitel zdejšího Úvěrního ústavu a předseda dalších národ
ních spolků jako "Jihlavské besedy", "Politického spolku", "Místniho spolku 
národní jednoty pro jihozápadní Moravu" a "Školní matice Jihlavské". 

Dle četnosti kontaktů udržoval však vůbec nejužší styky s jihlavskou mo
censkou honorací jiný Čech, totiž František Šotek, který ovšem na rozdíl od 
obou advokátů nestál už v popředí českého národního života ve městě. Šotek, 
člen představenstva jihlavské Živnobanky a cenzor jihlavské filiálky Ůster
reichisch-Ungarischer Bank -jednalo se zřejmě o čistě německý ústav -, 
velkoobchodník a majitel domu v Jihlavě, měl jakožto (jmenovaný, nikoli 
zvolený) člen Personaleinkommensteuer- Schatzungskommision pro město 
Jihlavu vícenásobný přímý kontakt s jihlavským mocenským jádrem. Mezi 
členy tohoto grémia se nacházelo ne méně než 8 členů městského zastupitel
stva, mezi nimi "star" Kiimmerling vedle Antona Diirporta, Karla Schlarbau
ma aj. A jako člen subkomise Erwerbsteuer-Kommision II. Klasse pro město 
Jihlavu disponoval Šotek přímým kontaktem na starostu Inderku. 

Podobným typem, stojícím mimo české národnostně exponované instituce 
v Jihlavě, byl pravděpodobně truhlář/kolář (Wagenbauer) Josef Sedláček. 

V roce 1913 figuruje vedle Dr. Červeného ve výboru české živnostenské po
kračovací školy, dále byl členem výboru Úvěrního ústavu, předsedou české 
,,Řemeslnické besedy" jakožto i přesedou Družstva pro zvelebení průmyslu 
dřevařského v Jihlavě. Jako Šotkovi podařilo se i Sedláčkovi dosáhnout člen
ství v "německém" grémiu. V jeho případě to byla dozorčí rada Gemeinnutzi
ge Arbeiter- Bau- und Wohnungsgesellschaft, dělnického stavebního druž
stva, dominovaného podle všech známek členy Deutscher Arbeiterpartei 
(RudolfMiiller aj .). 

Všechny čtyři výše zmíněné osoby se staly po obecních volbách v roce 
1919 členy městského zastupitelstva, které však bylo brzy rozpuštěno inter
vencí zemských úřadů. V novém zastupitelstvu, ustaveném po tomto zásahu 
náhradními volbami v září 1920, zůstal jen Dr. Červený aJ. Sedláček jakožto 
řadoví členové. Vzhledem k dlouholeté angažovanosti obou advokátů ve pro
spěch českého živlu ve městě, přinesla jim doba popřevratová asi sotva kýže
né zadostiučinění. 51 

Konečně poslední sub-elitou, kterou chci ještě zmínit, jsou zástupci jih
lavského německy národnostně cítícího dělnictva a jejich klientela, kteří jsou 

Sl Údaje podle Adressbuch Iglau passim a informace pana S. Nerada (Heidenheim). 

213 



Documenta Pragensia XIV (1997) 

v mých pramenech označeni jako Deutsche Arbeiterpartei. Toto stranické 
uskupení představovalo prakticky agenturu německých pokrokářů ve IV. ku
rii. Vedoucí osobou této skupiny byl člen zastupitelstva od roku 1907 Rudolf 
Muller, do roku 1913 též poslanec zemského moravského sněmu za IV. kurii. 
Kromě Mullera náleželi k této straně v zastupitelstvu ještě Matthias Bernesch, 
Matthias Miksche a Johann Reznik. Z nich se umístil Muller dle četnosti svých 
kontaktů ještě ve středním poli naší politické elity, zbývající zástupci dělnic
tva pak na její periferii. 

Mimo svůj poslanecký mandát na zemském sněmu byl Rudolf Muller tou 
dobou placeným ředitelem okresní nemocenské pojišťovny (Bezirkskranken
kasse) v Jihlavě. Z tohoto titulu měl další přímý kontakt s členy zastupitelstva 
H. Englem a Theodorem Nesslem. Jako zástupce BKK byl delegován na jed
no ze sedmi ředitelských míst jihlavské spořitelny (Stadtische Sparkassa), 
kde jeho kolegy ve vedení bylo dalších osm členů městského zastupitelstva. 
Nakonec držel Muller ještě funkci ředitele Gemeinnutzige Arbeiter- Bau- und 
Wohnungsgesellschaft a ředitele družstva ,,Deutsches Arbeiterheirn", což bylo 
zřejmě místní sídlo DAP. Z ostatních reprezentoval v naší elitě M. Miksche 
Deutsche Baugewerkschaft, M. Reznik byl ředitelem Werkgenossenschaft der 
holzverarbeitenden Gewerbe a členem Erwerbsteuer-Kommision II. Klasse 
pro Jihlavu město. Kromě toho byli Miksche a Reznik členem V. komise měst
ského zastupitelstva pro stavebnictví a hospodářství. 

Uvedené údaje naznačují, že reprezentanti nacionálně zaměřeného němec
kého dělnictva, i když se v podstatě jednalo jen o okrajové figury městské 
elity, byli přece jen nesrovnatelně pevněji integrováni do jihlavské mocenské 
elity než objektivní "třídní spojenec" této honorace, české měšťanstvo. 

Členové jihlavského městského zastupitelstva figurují v mých pramenech 
ještě jako vedoucí funkcionáři četných politických, národnostních, vzděláva
cích, dobročinných, zábavných a podpůrných spolků a kas, dozorčích výborů 
jihlavských škol všech stupňů a zaměření, jakož i stejně dlouhé řady daňo
vých komisí, živnostenských družstev a jejich kontrolních a zkušebních ko
misí. V neposlední řadě by zde měly být uvedeny i městský střelecký spolek 
(Schutzenverein) a dobrovolné hasičstvo (Freiwillige Turner-Feuerwehr), které 
jihlavské politické honoraci skýtaly vítaný prostor pro společenské vyžití. 
Uvést tento seznam jmenovitě by zatížilo můj referát nad únosnou míru. 

Z údajů, které obsahuje adresář Jihlavy pro rok 1913 však vyplývá, že 
mocenská elita Jihlavy kontrolovala své občany nejen politicky, ale že stejný 
vliv měla na hospodářský život, na místní školství, skrze místní spolky nako
nec i na celý společenský život ve městě. Vezmeme-li v úvahu ještě neuvěři
telně dlouhé doby výkonu mandátu a fakt, že tato elita kontrolovala doplňo-
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vání svých řad až do převratu 1918, vzniká dojem, jakoby Jihlava žila pod 
"diktaturou jedné strany", respektive pod určitou formou "národní fronty" už 
tehdy. 

Abychom měli plastičtější představu o politickém zabarvení jihlavské po
litické honorace v roce 1913, připojuji pro názornost ještě seznam těch poli
tických spolků, jejichž předsedové a starostové byli členy naší elity: 

Deutscher Bohmerwaldbund - R. Honsig, Biirgerressource - V. Sedlak, 
Deutsches Haus- V. Inderka, Deutscher Verein f. Iglau u. Umgebung- Inder
ka, Flottenverein Ortsgruppe lglau- Inderka, Rotes Kreuz lglau- lnderka, 
Schlaraffia- V. Sedlak, Biirgerlicher Schiitzenverein - K. Weigner, Schul
kreuzverein- Inderka, Deutscher Schulverein- R. Honsig, Deutscher Schul
verein Frauen- u- Miidchenortsgruppe - Anna Simader, manželka člena za
stupitelstva Rudolfa Simadera, Verein gedienter osterreichischer Soldaten -
Diirport, Allgemeiner deutscher Sprachverein - Honsig, Verein d. deutschen 
Staatsbeamten Miihrens- Billina. 

V Jihlavě existovaly tou dobou samozřejmě ještě jiné německé politické 
spolky jako např. sociálně demokratické nebo křesťansko-sociální organiza
ce. Jejich funkcionáři byli vyloučeni z ·kontaktů s jihlavskou politickou elitou, 
právě tak jako české národní spolky. Pro úplnost ještě poznamenávám, že se 
v Jihlavě roku 1913 vyskytovaly místní pobočky ještě dalších německých 
nacionálně exponovaných spolků, jako např. Deutschnationaler Verein f. lglau 
u. Umgebung, Deutsch-Evangelischer Bund f. Ostmark, Evangel. Gustav
Adolfstiftung a Deutscher Tumverein. Na rozdíl od výše uvedených němec
kých spolků nepatřili jejich vedoucí funkcionáři tehdy k politické honoraci 
Jihlavy. To znamená, že tyto spolky a jejich členstvo nelze v roce 1913 poklá
dat za bezprostřední klientelu tehdejší politické elity města. Není však vylou
čeno, že by členové tehdejšího zastupitelstva nemohli být jejich řadovými 

členy. 

Ideály roku 1848, realizované Nejvyšší sankcí roku 1864 propůjčením sa
mosprávy městu Jihlavě, se postupem času obrátily ve svůj opak. Tak jako ve 
většině jiných měst mocnářství i zde vedla tato samospráva k ustavení kon
zervativní oligarchie. Na základě liberálního jihlavského statutu vznikly zde 
vpravdě skleníkové poměry, v jejichž závětří se jihlavské honoraci podařilo 
vyhnout konfrontaci s všeobecnou politickou modernizací společnosti, pro
bíhající prakticky v celé Evropě . 

Vezmeme-li v úvahu těsnou personální unii mezi lokálními honoracemi 
v národnostně smíšených územích monarchie s obranářskými německými 
národními spolky, pak se vtírá otázka, do jaké míry německý nacionální so
cialismus jakožto pokračovatel a dědic onoho rasisticky podbarveného 
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Volkstumskampf z konce 19. století nenabízel právě svým autoritarismem 
nejmladší generaci těchto lokálních elit perspektivu návratu do idylických 
mocenských poměrů před rokem 1918. Vždyť tyto lidovecké spolky předsta
vovaly jakožto vysloveně lokální a autonomní organizace typické předpolí 
lokální politiky a zároveň přirozený rezervoár místních honorací. 

Seznam členů městského zastupitelstva Jihlavy v letech 1911-1913: 

1. Beckert Alexander DR s II. 
2. Beer Johann DF s II. 
3. Beer Kari DF s I. 
4. Bemesch Matthias DAP p III. 
5. Billina Eduard DF p I. 
6. Branhofer Ignaz DN s II. 
7. Denk Martin ? s II. 
8. Dimaczek Franz DF s I. 
9. Diirport Anton DF J III. 

1 O. Engel Heinrich DF VS I. 
ll. Fischer Johann DR VS III. 
12. Hampl Friedrich DF s III. 
13. Hellmann Gustav DF p I. 
14. Hepner Franz, Dr. DR p ll. 
15. Honsig Robert DF s ll. 
16. Inderka Vinzenz DF J I. 
17. Jelinek Franz, Dr. DF p I. 
18. Kiimmerling Wilhelm DF J (star) III. 
19. Lieblich Adolf DF VS I. 
20. Miksche Matthias DAP p III. 
21. Muller Rudolf DAP s III. 
22. Nessl Alois DF s II. 
23. Nessl Theodor DF s III. 
24. Neubauer Eduard DF s II. 
25. Oberrenner Othmar DN s II. 
26. Pablé Josef DF VS III. 
27. Prusik Kari, Dr. DF s I. 
28. Raschendorfer Wilhelrn DR s I. 
29. Reznik Johann DAP p ll. 
30. Riess Josef DF s II. 
31. Schlarbaum Kari DF s III. 

216 



T. Weiser, Kdo vládl v Jihlavě? 

32. Schneider Ignaz DF J III. 
33. Simader Rudolf DF VS I. 
34. Sedlak Veno DF s I. 
35. Spitz Gustav, Dr. DF s I. 
36. Srna Emil DF s I. 
37. Striegler Heinrich DR s III. 
38. Tertsch Franz DF s III. 
39. Ullrich Gottlieb DF s II. 
40. Weigner Konrad ? VS III. 

Legenda: 
DF: Deutsche Fortschrittspartei; DR: Deutschradikale Partei; 
DN: Deutschnationale Partei; DAP: Deutsche Arbeiter Partei; 
?: politická příslušnost neznámá; 
I., II. III.: volební třídy; 
J: člen jádra; VS: vnitřní střed, přímí partneři jádra; S: střed; P: periferie. 

Mocenská elita Jihlavy 1913. 
Jádro (J) a vnitřní střed, přímí partneři jádra (VS). 
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WER REGIERTE IN IGLAU? 
VERSUCH EINER SOZIOMETRISCHEN ANALYSE 

EINER KOMMUNALEN ELITE 

Der Aufsatz ist eine soziometrische Analyse, die aufuntraditionellen Quel
len basiert. lm ersten Teil des Beitrags begriindet der Autor sein methodi
sches Vorgehen zu den einzelnen Quellen und ihre Nutzung fůr die Analyse 
der Honoratioren der Stadt und politischen Elite in lglau (Jihlava) im Zeitho
rizont Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert. lm zweiten Teil beschreibt Wei
ser kurz die demographische Entwicklung in der Region in Ankniipfung an 
ihre industrielle Entwicklung und die tschechisch-deutschen Beziehungen bis 
1919. Er befaBt sich mit der lglauer deutschen Kommunitiit, insbesondere mit 
dem Herangehen ihrer fiihrenen Krafte, also der Mitglieder der stiidtischen 
Vertretung, an die Politik der osterreichischen BehOrden in der zweiten Hiilf
te des 19. Jahrhunderts. Er beschreibt das nationalistische Vorgehen der lglauer 
Deutschen in der stiidtischen Vertretung gegen die Bemiihungen der tsche
chischen Bevolkerung um Nationalitiiten- und politische Gleichberechtigung. 
In diesem Zusammenhang stellt der Verfasser statistische Quellen iiber die 
Zusammensetzung der Bevolkerung aus dem Jahr 1921 in Zweifel. 

lm dritten Teil seiner Studie befaBt sich der Autor detailliert mit der Zu
sammensetzung und Charakteristik der deutschen politischen Elite in lglau in 
den Jahren 1911-1913, also kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
und das vor allem hinsichtlich ihrer radikalen nationaldeutschen Ansichten 
und der Beziehungen zur tschechischen Minderheit. Er konstatiert, daB gera
de die Verschlossenheit dieser politischen Elite de facto die monopole Aus
iibung der politischen Macht in der Stadt in diesen Jahren ermoglichte. 

lm vierten Teil befaBt sich Weiser ausfiihrlich mit der Analyse der Formen, 
Kompetenzen und der Wahlordnung der lglauer Selbstverwaltung und mit 
dem Wahlsystem in dieser Region iiberhaupt am Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jahrhunderts. 

Die eigentliche, soziometrische Studie der lglauer kommunalen Elite in 
den Jahren 1911-1913 wird dann in den Teilen fiinfbis acht des Beitrages 
dargestellt. Hier fiihrt der Autor vor allem die soziale Struktur der Honora
tioren der Stadt und die der politischen Elite an. In seinem Zahlenvergleich 
beweiBt er, daB im angefiihrten Zeitraum in dieser Kommunitiit das gewerbe-
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treibende Kleinbiirgertum, vor allem unterstiitzt von der deutschen lokalen 
Intelligenz, iiberwog. Der EinfluB dieser sozialen Gruppe an der Fiihrung der 
Stadt und gleichzeitig auch das hoch restriktive System der kommunalen Selbst
verwaltung in Ůsterreich fiihrte nicht nur zur Usurpation der politischen Macht 
durch Einzelne und Familienclans, sondem vor allem zu einer hochkonserva
tiven Haltung dieser Elite. 

Der Autor stellt die gegenseitigen Beziehungen der Mitglieder der Hono
rationen von lglau untereinander dar, defmiert sie und beschreibt auf der Grund
lage der soziometrischen Analyse die hierarchische Teilung der Elite und ihre 
Kontakte, einschlieBlich der Analyse ihrer Hiiufigkeit. 

Er befaBt sich mit der Parteizugehorigkeit und politischen Orientierung der 
einzelnen Mitglieder der Elite und der Homogenitiit der einzelnen Wahlklas
sen einschlieBlich der Folgen dieser Aufteilung auf die Wahlergebnisse im 
Mai 1913. 

Mit den iiuBeren Beziehungen der politischen Elite zu den anderen Teilen 
der Stadthonoratioren in Jihlava befaBt sich der achte Teil. Hier wird sowohl 
auf die Position der Repriisentanten zu den einzelnen Religionsgruppen (Ju
den, Katholiken, Protestanten) eingegangen, als auch auf die Nationalitiiten
struktur und die soziale Stellung. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Ana
lyse belegt er die priveligierte Stellung der jiidischen Kommunitiit und auf 
der anderen Seite die Diskreminierung der lglauer Tschechen, die in der an
gefiihrten Zeit in der stiidtischen politischen Elite keinen Vertreter hatten und 
so praktisch von der Beteiligung an der politischen Macht in der Stadt und 
der Moglichkeit ihrer Kontrolle ausgeschlossen waren. Weiser analysiert aus
fiihrlich die Beziehungen der einzelnen Repriisentanten der tschechischen 
Kommunitiit untereinander und besonders zur politischen Elite der Stadt, die 
nur von den Deutschen repriisentiert war. 

A uf der Grundlage der Analyse der Kontakte und ihrer Hiiufigkeit ist nach
gewiesen, daB auch die Repriisentanten der national gerichteten deutschen 
Arbeiterschaft unvergleichbar fester in die Jihlavaer Machtelite integriert wa
ren, als die tschechische Biirgerschaft. 

AbschlieBend dokumentiert der Autor die Beteiligung der Mitglieder der 
Iglauer politischen Elite an der Leitung der ortlichen kulturellen, gesellschaft
lichen, wirtschaftlichen und politischen Vereine und Organisationen. Er deu
tet die zukiinftige Unterstiitzung der Fortsetzer der Iglauer politischen Elite 
im Nationalsozialismus als den Erben des rassistisch untermalten Volkstum
kampfes vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts an. 
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DIETER SCHALLNER 

PROMĚNY JIHLAVSKÝCH KOMUNÁLNÍCH ELIT 
VE 20. A 30. LETECH 20. STOLETÍ 

Komunální politika není příliš obvyklým tématem českých historiků. Pře

sto vznikaly a vznikají v regionech studie zabývající se - alespoň v druhém 
plánu zájmu- komunální politikou. Jihlava měla to štěstí, že nejvýraznějším 
badatelem tamější komunální politiky byl profesor brněnské Masarykovy 
univerzity Jan Janák. Ten v několika studiích systematicky prozkoumal čes
ko-německé vztahy třicátých let ve městě i v blízkém německém okolí. Ne
mohl se pří tom vyhnout popisu německé komunální politiky. 1 

Když jsem se před časem pokoušel nalézt kořeny divokého odsunu Něm
ců z Jihlavska, hledal jsem příčiny mimo jiné i v lokální politice Němců kon
ce třícátých a počátku čtyřicátých let.2 Šlo mi především o pochopení politic
kých cílů různých politických skupin jihlavských Němců- jejich garnitur na 
jihlavské politické scéně, jejich proměn v průběhu rozhodujících převratů 
v roce 1938 a 1939. Pomíjím proto zcela vývoj českých komunálních elit. 
V Jihlavě fungovalo městské zastupitelstvo pouze v případě, pokud byly vy
psány obecní volby, které se poté uskutečnily a bylo zvoleno zastupitelstvo. 
Volby však nebyly vypsány, jestliže se strany zastoupené v městském parla
mentu dohodly o počtu mandátů. Proto se např. poslední jihlavské komunální 
volby před rokem 1938 uskutečnily již v roce 1929.3 

1 Srv. Jan Janák, Německé obyvatelstvo jihlavského jazykového ostrůvku od anšlusu Ra
kouska do Mnichova, Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl společenských věd VII, 1990, 
s. 21--48; týž: Die deutsche Beviilkerung der "Iglauer Sprachinsel" zwischen "Miinchen" und 
dem 15. Miirz 1939, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 12, 1965, 
s. 123- 162; týž: Zásahy nacistů vůči českému obyvatelstvu ,jihlavského jazykového ostrůvku" 
po 15. březnu 1939, in: Boj proti fašismu a okupaci na jižní Moravě. XIV. mikulovské sympo
zium 25 . a 26. října 1984, Praha 1985, s. 123-133. 
2 Srv. D. Schallner. Konec soužití. Vysídlení Němců z jihlavského jazykového ostrůvku (Di
plomová práce), Praha 1993. 
3 Iglauer Heimatbuch, Heidenheim 1962, s. 120. 
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Hlavním problémem jihlavské městské správy byly především otázky so
ciální a národnostní. Zastupitelstvo i rada byla složena z českých a němec
kých členů, zápisy z porad byly pořizovány v obou jazycích. Poměrně křehký 
systém vlády ve městě závisel do značné míry na konsenzu mezi zúčastněný
mi stranami. V opačném případě zasahoval stát, tak jak se to přihodilo např. 

po obecních volbách v roce 1919, kdy byl na místo starosty dosazen vládní 
komisař. Starosta byl ve své funkci potvrzován ministrem vnitra. 

V tomto formálním rámci se konaly obecní volby v roce 1938. Měly se 
sice uskutečnit již na podzim roku 1937, byly však odloženy s poukazem na 
"vzedmutou vlnu nacionalismu" .4 Najaře 1938 však trvala SdP na tom, aby 
se obecní volby realizovaly. Sledovala tím především cíl získat více jak 17 
mandátů do městského zastupitelstva. Těchto 17 mandátů jí totiž nabídly čes
ké politické strany a pokud by došlo k takové dohodě, nebylo třeba volby 
konat, tak, jak se to stalo několikrát od posledních jihlavských obecních vo
leb v roce 1929. SdP však na dohodu vůbec nepřistoupila a odmítla o nabídce 
i jen jednat. Stanoviska SdP lze vyčíst z podrobné písemné relace prezidia 
zemského úřadu v Brně o voličské schůzi konané ll. června 193 8. Promluvil 
na ní okresní vedoucí SdP Brummer, krajský vedoucí strany dr. Kottek a po
slanec Kari Hermann Frank. Ve všech projevech bylo zdůrazňováno, že vol
by mají "největší politický význam". 5 

Výsledek voleb však roku 1938 neodpovídal představám vedoucích čini
telů SdP. SdP sice vyhrála, ale v obecním zastupitelstvu získala pouhých 17 
mandátů, tedy stejný počet, který byl SdP nabízen již dohodou s českými 
politickými stranami. Z výsledku je patrné, že SdP měla mezi jihlavskými 
Němci značnou autoritu. Podle místního německého listu Miihrischer Grenz
bote odevzdalo SdP své hlasy 96,8 % Němců. Toto tvrzení ovšem nelze ově
řit, protože němečtí voliči měli možnost volit i ostatní, tj . koneckonců i české 
strany. Každopádně z celkového počtu 20 519 platných hlasů získala SdP 
7 418 hlasů a stala se tak nejsilnější stranou ve městě.6 

Při srovnání s výsledky parlamentních voleb v roce 1935, kdy byla poprvé 
v Jihlavě volena SdP, zjišťujeme, že počet příznivců strany stoupl za období 
mezi parlamentními a obecními volbami zhruba o 30%. V roce 1935 získala 
SdP v Jihlavě 5 151 hlasů, což bylo 68,7% hlasů všech německých voličů. 

4 J. Janák, Německé obyvatelstvo, s. 33. 
5 Tamtéž, s. 35. 
6 Iglau und die Iglauer Sprachinsel (1918-1945), Hrsg. H. Krcal Heidenheim, Iglauer Heima
tarchiv, sign. M 3 I (VI/19), s. I 5 (Dokumentace z pracovního setkání jihlavských vyhnanců I 3. 
a 14. srpna 1960 v Heidenheimu, SRN). 
7 J. Janák, Německé obyvatelstvo, s. 35. 
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Co bylo příčinou- na jihlavské poměry obrovského- nárůstu počtu hlasů 
pro SdP? Tato strana se v období do roku 1938 orientovala na získání nových 
členů z řad německého obyvatelstva. Zaměřovala se jednak na určité skupiny 
obyvatelstva, zejména na dělníky, zemědělce (v Jihlavě v obvodu .města pro
sperovalo několik zemědělských hospodářských usedlostí), na mládež a uči
tele německých škol, jednak usilovala o infiltraci do německých aktivistic
kých stran. V průběhu jara 1938 vskutku postupně přecházelo členstvo těchto 
stran do SdP. Nedá se říci, že by tento přestup byl jednotný, přesto se postup
ně podařilo získat většinu členů Bund der Landwirte, Gewerbepartei a křes
ťanských sociálů. Sama představenstva těchto stran doporučovala přestup svým 
členům, kteří tak- většinou ochotně- učinili. Díky tomu měli jihlavští Němci 
v komunálních volbách možnost vybírat ze dvou eventualit: buď mohli volit 
SdP, nebo německé sociální demokraty. Počet členstva SdP díky této obratné 
politice vzrostl na jihlavském okrese z 11695 v březnu 1938 na 19 719vkvětnu 
téhož roku. Krajský vedoucí SdP dr. Kottek spokojeně konstatoval, že v celém 
kraji až na malé vyjímky byly převzaty místní organizace bývalých aktivistic
kých stran a celkový počet nových přihlášek v kraji Znojmo - Jihlava činil 
prý asi 14 000.7 

Spolky, jichž bylo v Jihlavě- českých i německých- od roku 1891 do 
roku 1949 4208, zaujímaly v městském politickém životě výsadní postavení. 
Staly se v průběhu let dalšími centry komunální politiky v :Jihlavě. Mínění 
spolků mělo značný vliv na utváření lokální politiky. Proto SdP usilovala ve 
své politice i o získání nepolitických sdružení jihlavských Němců. Tak se jí 
podařilo ovládnout Deutscher Kulturverband, Bund der Deutschen, Deutscher 
Turnverein. Poměrně dlouho vzdoroval Deutscher Kulturverband, který ovlá
dali umírněnější Němci. Ti např. 19. 4. 1936 zabránili zvolení vyhraněných 
nacionalistů Emanuela Sladka a Raimunda Siegla do výboru Kulturverbandu. 
Zcela pod vlivem SdP byli turneři, vedeni předsedou ing. Konradem Weigne
rem a cvičitelem Emanuelem Sladkem; spolu s akademickým spolkem Igla
via byli považováni za nejradikálnější složku jihlavského německého nacio
nalismu.9 

V té době v jihlavské SdP působila první garnitura německých politiků, 
představovaná jmény dr. Brummera, okresního vedoucího SdP a dr. Hans
manna, vedoucího SdP v Jihlavě. Tito muži se především soustředili na co 
největší posílení pozic SdP v Jihlavě : v létě 1938 bylo pro stranu získáno 
takr"ka veškeré německé obyvatelstvo jihlavského jazykového ostrůvku. Když 

8 SOkA Jihlava, fond Spolky, inventář. 
9 J. Janák, Německé obyvatelstvo, s. 35 . 
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v srpnu 1938 přijel do Jihlavy britský pozorovatel major Sutton-Pratt, jeho 
první cesta vedla do místní kanceláře SdP, kde strávil jednu a půl hodiny 
v rozhovoru s místním vedoucím SdP dr. Hansmannem. 10První garnitura jih
lavských nacistických politiků se tak stala hlavním- a v podstatě jediným
mluvčím požadavků jihlavských Němců. 

Pokus o puč 12. září 193 8 dopadl v Jihlavě obdobně jako v mnoha jiných 
místech republiky. Vláda po dvoudenních nepokojích puč potlačila a 16. září 
zakázala SdP. Vedoucí představitelé SdP z Jihlavy uprchli do zahraničí. 

Do mnichovské dohody vkládali jihlavští Němci velké naděje. 11 Ve svých 
nadějích však byli zklamáni, protože nakonec nebylo území jihlavského jazy
kového ostrůvku Říší zabráno a Jihlava s okolím zůstala na území Českoslo
venské republiky. Němci z jihlavského jazykového ostrůvku se tak stali nej
početnější částí německé menšiny ve druhé republice. 

Po určitém období, kdy se projevovalo zklamání z toho, že nebyl jihlavský 
ostrůvek zahrnut do německé Říše, začíná budování nové organizační struk
tury jihlavských Němců. Hlavním představitelem německé menšiny v ČSR se 
po Mnichově stal poslanec Ernst Kundt, který v období do 15. března 1939 
několikrát navštívil Jihlavu a ovlivnil např. vznik místní úřadovny tzv. arbeits
amtu, jejíž koncepce vznikla již před zářím 1938. V listopadu 1938 byla zří
zena jako Deutsches Arbeitsamt, Gebietstelle Iglau. Do jejího čela byly po
staveny osobnosti z druhé garnitury jihlavských nacistických politiků: JUDr. 
Leo Engelmann a dr. JosefRoeder. Jména dr. Brummera a dr. Hansmanna se 
v souvislosti se zřizováním nové organizační struktury nevyskytují, snad pro
to, že jim nebyl zapomenut jejich nepříliš statečný postoj při likvidaci zářijo
vého pučeP 

Engelmann a Roeder začali zcela programově budovat ozbrojené složky, 
které měly ovládnout město a podřídit ho nacistické správě. Vedle arbeits
amtu sehrála důležitou úlohu Deutsche Reichshilfe, jejímž úkolem bylo zís
kávání národnostně dosud kolísajíciho německého i českého obyvatelstva. 13 

Z turnerů byla vytvořena tzv. VolksdeutscheMannschaft,jejímž vedoucím se 
stal již zmíněný Emanuel Sladek. 

Březnový převrat díky tomuto "zajištění" proběhl bez větších problémů : 

Sladek shromáždil všechny muže z Volksdeutsche Mannschaft a krátce po 
páté hodině ranní obsadil Státní policejní úřad v Hluboké ulici. Poté přebral 

10 Tamtéž, s. 38- 39. 
11 A. Simka, Od Mnichova k 15 . březnu, Jihlava 1959, s. 9- 16. 
12 J. Janák, Zásahy nacistů, s. 123. 
13 A. Simka, Národně osvobozenecký boj na Jihlavsku, Brno 1963. 
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od vrchního policejního komisaře dr. Podláska jeho vedení. Uniformovaná 
bezpečnostní stráž byla odzbrojena; její zbraně převzali členové Volksdeutsche 
Mannschaft. N ásledovalo obsazení nejdůležitějších městských podniků. Úřa
du starosty se zmocnil nečekaně dr. Brummer. 14 Ačkoliv bylo v květnových 
volbách řádně zvoleno městské zastupitelstvo, mohlo se ustavit teprve 30. 
ledna 1939 a starostou byl zvolen někdejší agrárník Karel Urban. Ministr 
vnitra však Urbana v jeho fukci nepotvrdil, a proto moc na radnici uchvátil 
Brummer, dosavadní Urbanův náměstek. Na radnicích a v komisích se začalo 
úřadovat jen německy, většina ulic byla pojmenována pouze německými názvy. 

Brummerovo působení na radnici však vyvolalo nesouhlas jihlavských 
nacistů druhé garnitury, kteří začali usilovat o jeho odvolání. Brummer sám 
připustil okresnímu hejtmanovi dr. Bočanovi, že "v jihlavské NSDAP jsou 
neshody a on, znechucen poměry ve straně, ve které je mnoho nedočkavců na 
funkce a úřady, by byl ochoten ze zdravotních důvodů rezignovat". 15 Stalo se 
tak a na jeho místo nastoupil jako vládní komisař dr. Engelmann. 

V této situaci, kdy většina německých politických stran ještě před Mni
chovem vplynula do SdP, přešla do ilegality německá sociální demokracie. 
Do SdP rovněž vplynuly nejvýznamnější spolky jako DKV a BdD . Po zruše
ní SdP nebyl zaznamenán jediný pokus tyto strany a organizace obnovit. Bý
valí členové SdP automaticky přijali členství v NSDAP, která po převratu 
v březnu 1939 provedla tzv. t:eorganizaci německého veřejného života. Pra
meny o německém spolkovém životě jsou velice sporé, protože většina z nich 
byla zničena za války a po ·válce. V jihlavském okresním archivu lze vysledo
vat pouze přibližná data zániku jedné desetiny z těchto spolků . Podle tohoto 
pramenného zlomku přežily v Jihlavě reorganizaci všechny křesťanské spol
ky, zabývající se pomocí nemocným a chudým; taktéž byly zachovány někte
ré spolky katolíků a spolky zájmové. 16 

Zglajchšaltování německého komunálního politického života bylo dokon
čeno . Jaká byla reakce německého obyvatelstva, nelze, bohužel, z dochova
ných archivních materiálů objektivně posoudit. Dá se však předpokládat, že 
zrušení tradičního spolkového života jihlavských Němců do jisté míry modi
fikovalo jejich postoje k nacistickému režimu. Toto tvrzení však bude třeba 
ještě dokázat na obsáhlejším a výpovědně hodnotnějším materiálu. 

Se zrušením posledních z těchto spolků zanikla v Jihlavě jakákoli komu
nální politika. Napříště byly záležitosti jihlavských Němců řešeny na jihlav-

14 J. Janák, Zásahy nacistů, s. 124. 
15 Tamtéž, s. 125. 
16 SOkA Jihlava, fond Spolky, inventář. 
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ském oberlandrátu. Ten byl řízen třetí garniturou politiků- spíše úředníků, 
jejichž společným znakem bylo to, že pocházeli z Říše a nikdy nepochopili
alespoň podle mínění jihlavských Němců- potřeby Jihlavy. Jejich odtažitý 
postoj vůči jihlavskému obyvatelstvu vyjádřil- a to v oficiálním přípise říš
skému protektorovi- jihlavský oberlandrát, když prohlásil, že podle něj jsou 
"místní Němci biologicky méněcenní". 17Narážel tak na rodovou propojenost 
mezi jihlavskými Němci a Čechy. Druhá jihlavská komunálněpolitická garni
tura byla odsunuta do pozadí, Heydrichovou správní reformou zcela opome
nuta a posléze odvedena na frontu. To byl osud dr. Engelmanna i dalších. 18 

Jak je z uvedeného patrné, lze jasně rozdělit tři garnitury jihlavských ko
munálních nebo komunálně správních elit 30.let: první, která usilovala o moc 
ve městě ještě pomocí demokraticky provedených voleb; druhá, která pro
vedla březnový převrat a třetí, která po dokončení procesu zglajchšaltování 

·komunálního politického života úřadovala v intencích nově zreformované 
nacistické správy. Proces přechodu od liberalismu k totalitě byl v jihlavské 
komunální politice nástupem třetí mocenské garnitury završen. 

Ani krátké období relativního politického uvolnění po 2. světové válce -
již bez účasti právě odsouvaných Němců- nevedlo k nastolení demokratic
kých poměrů, zvláště když členové českého městského zastupitelstva byli do 
tohoto orgánu jmenováni paritně podle stran a schvalováni aklamací na tábo
rech lidu. 19 Předání moci - ne nepodobné předávání moci v roce 1939- se 
znovu zopakovalo v průběhu "národní a demokratické revoluce". 

17 P. Němec, Germanizační úsilí oberlandrátů na Moravě v letech 1939-1942, ČMM 1988, 
s. 192. 
18 SOkA Jihlava, fond Okresní úřad Jihlava, presidiální registratura 1851-1949, kart. 69, 
čj . 8824. 
19 SOkA Jihlava, fond Městský národní výbor Jihlava, zápisy zjednání Rady MěNV 1945. 
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DIETER SCHALLNER 

VERHÁLTNISSE DER KOMMUNALELITE VON IGLAU 
IN DEN 20ER UND 30ER JAHREN DES 20. JAHRHUNDERTS 

Der Beitrag zeichnet die Grundproblematik der Kommunalpolitik im 
Rahmen der deutschen Bevolkerung in lglau (Jihlava) in den 20er und 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts auf, in denen es zu einem wesentlichen Anstieg 
des Einflusses und damit auch der Anzahl der Stimmen fiir die SdP kam. Die 
lglauer deutsche Sprachinsel wurde allerdings nach dem Miinchner Abkom
men nicht zum Reichsgebiet eingeschlossen. 

lm zweiten Teil des Beitrags befafit sich der Autor mit der Problematik der 
Kommunalpolitik in Jihlava in der Zeit nach dem 15. 3. 1939, das heifit mit 
der Gleichschaltung, der absoluten Nazifizierung und der Unterordnung un
ter die Reichsgesetze. Ausfiihrlicher analysiert er vor allem die gesellschaftli
chen Auswirkungen dieser Politik auf das kommunalpolitische Leben der 
Iglauer Deutschen in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und kurz danach. 
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HERBERT REINKE 

DIE ENTSTEHUNG DER SICHEREN UND ORDENTUCHEN STADT. 
POLIZEI UND KOMMUNALPOLITIKIN PREUSSEN 

1M 19. UND FRŮIIEN 20. JAHRHUNDERT 

(ZUSAMMENFASSUNG) 

Mit der Industrialisierung und Urbanisierung PreuBens irn 19. Jahrhun
dert, die vor allem in der zweiten Jahrhunderthalfte verstarkt einsetzte, wuch
sen Sicherheits- und Ordnungsprobleme in den preuBischen Sllidten. Das vieler
orts noch vorhandene vorundustrielle und auch standisch gepragte stadtische 
Ordnundgsgefiige war diesen Problemen nicht Ianger gewachsen. In c:ljeser 
Liicke entfantete seit der ersten Halfte des 19. J ahrhunderts die neugeschaffene 
Polizei ihre Tatigkeit. 

In PreuBen wurde seit Beginn des 19. Jahrhundert die Aufrechterhaltung 
der offentlichen Sicherheit und Ordnung- und mithin auch die Aufgabe, Po
lizeikrafte zu unterhalten und gegebenenfalls einzusetzen- als staatliche Amt. 
lm 19. Jahrhundert war dieses Verstandnis der Polizei als einer staatlichen 
Institution und war das Verstandnis der Polizeiaufgaben als staatlichen Auf
gaben iiber weite Strecken eher theoretischer Natur, das in der Praxis nur 
begrenzt durchgesetzt wurde. De facto war die preuBische Polizei in ihrer · 
iiberwiegenden Mehrheit eine kommunal bestimte Polizei. Nur in der Haupt
stadt Berlin und in einegen Stadten wurde die offentliche Sicherheit und Ord
nung von staatlichen Sicherheitskraften aufrechterhalten. 

Um eine sichere und ordentliche Stadt herzustellen, waren den Polizei
kraften in den preuBischen Stadten eine Vielzahl von Funktionen iibertragen 
worden. Neben der Aufgabe, die Kriminalitat zubekampfen und die innere 
Sicherheit der Stadt zu gewahrleisten, besaBen die Polizeien in den preuBischen 
GroBstadten eine Vielzahl weiterer Zustandigkeiten. Diese Zustandigkeiten 
umfaBten auch allgemeine Verwaltungsaufgaben, sowie Teile des Stadtischen 
Diensleistungs- und Wohlfahrsbereichs. Damit tradierte die Polizei 19. Jahr
hunderts die "Polizey" des absolutistischen 18. Jahrhunderts. Fiir die 
stadtischen Kommunen des 19. Jahrhunderts war der weit gefaBte Aufgaben
katalog der Polizei in vielerlei Hinsicht brauchbar und funktional. 
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Trotz dieser Funktionalitiit hatten stiidtischen Kommunen in PreuBen ein 
ambivalentes Verhiiltnis zu " ihrer" Polizei. Einerseits war eine Polizei, die 
uber die Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Stadt hinaus auch allgemeine 
Verwaltungs- und Wohlfahrtsaufgaben wahrnahrn, durchaus erwiinscht, an
dererseit aber belasteten diese Polizeien den stiidtischen Etat in erheblichem 
Mafie. Hinzu kam, daB der "polizeiliche Charakter" der von der Polizei wahr
genommenen allgemeinen Verwaltungs- und Wohlfahrtsaufgaben zunehmend 
zu einem Problem wurde. Dieses fiihrte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
allmiihlich zu einer ,,Ent-Polizeilichung" bestimmter kommunaler Verwaltungs
und Wohlfahrtsaufgaben. 

Als der preuBische Staat seit dem Ende des 19. Jahrhunderts seine Bemiihun
gen verstiirkte, die staatliche Polizeipriirogative auch de facto durchzusetzen, 
verzichteten die preuBischen Stiidte darauf, bestimmenden EinfluB auf die 
Polizei auszuiiben, die zu diesem Zeitpunkt zunehmend auf den Sicherheits
kem reduziert und der allgemeinen Verwaltungs- und Wohlfahtsaufgaben 
entkleidet wurde. Noch aus einem anderen Grund setzen die kornniunalen
biirgerlichen- Eliten zunehmend auf die Polizei als einem "starken Arm" des 
Staates: Die Abwehr des als Bedrohung empfundenen Aufstiegs der Arbeiter
klasse iiberlieB das stiidtische Biirgertum in PreuBen dem preuBischen Staat. 
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MIKLÓS STIER 

DIE UNGARISCHE HAUPTSTADT ZWISCHEN 
LIBERALISMUS UND TOTALITARISMUS 

(BUDAPEST IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT) 

Budapest ist um die Jahrhundertwende bereits eine Metropole mit Millio
nen Einwohnern. Diese" zweite Perle der Donau" tragt und konzentriert gleich
zeitig die Kennzeichen der Modernisation und der Riickstandigkeit, die Zei
chen europaischer Ziige und die eines osteuropaischen Charakters, die Kriterien 
der Aufklarung und des Liberalismus und wiederum die des Konservativis
mus sowie auch die Merkmale der "siindigen Stadt" als auch die der unver
dorbenen in sich. 

Diese inneren spannungsvollen Gegensatze, die von der das neunzehnte 
Jahrhundert durchziehenden Wirtschaft und der darauf aufgebauten sog. dop
pelten Gesellschaft stammen und eingebettet waren im historischen Schicksal 
der ganzen Habsburger Monarchie, fuhren die Hauptstadt Budapest gemein
sam mit dem ganzen Land unaufhaltbar zu solchen Ereignissen, die dann als 
historische Schicksalswende eine lange Epoche schliel3en und wirklich den 
Anfang einer vollig neuen historischen Periode in der Geschichte des zwan
zigsten Jahrhunderts bedeuten. 

Die vier Jahre zwischen 1918-1922 konnten durch die folgenden Ereig
nisse charakterisiert werden: Kriegsverlust, die Auflosung der Ůsterreichisch
-Ungarischen Monarchie und gemeinsam mit dieser Auflosung auch des his
torischen Konigreichs Ungarn, der Sieg und der Fall der Revolutionen, dann 
das siegreiche Hervorkommen der Konterrevolution. Letzten Endes wird diese 
relativ kurze Periode nach dem Zuriickdrangen des linken und rechten Terrors, 
nach der Durchfuhrung der gesellschaftlichen und politischen Restauration 
durch die Konsolidation der konterrevolutioniiren konservativen Einrichtung 
abgeschlossen. 

Die Restauration war vollkommen und in der ganzlich neuen historischen 
Situation stabilisierte sich bis zur Mitte des Jahrzehnts die Wirtschaft, das 
politische System und das Regierungssystem. Die Restauration konnte aber 
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die Verhiiltnisse der Vorkriegszeit nicht mehr restlos wiederherstellen. Es hatte 
sich solch ein neues System herausgebildet, in welchem sich auch bedeutende 
Modifizierungen und strukturelle Veriinderungen entfalten. AU das fi.ihrte zum 
Ergebnis, daB sowohl im wiederhergestellten wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen System als auch im Regierungssystem solche neue und wesen
tliche Momente auftauchten, die bereits Hauptcharakteristika der neuen Epoche 
waren. Die Tendenz der augenfálligen Umstrukturierung des politisch-ideo
logischen Spektrums weist durch die Entwicklung der ungarischen Gesell
schaft und durch die Determination der Politik der GroBmiichte eindeutig nach 
rechts. 

Ideengeschichtlich konnte man das so formulieren: Die im Ungam zwi
schen dem Ausgleich 1867 und dem ersten Weltkrieg vorherrschende, als" alt
konservativ " bezeichnete, konservativ-liberale Politik bzw. Ideologie wurde 
in der Zwischenkriegszeit von einer ebenfalls konservativen Politik bzw. Ideo
logie (a uch" neokonservativer Antiliberalismus" genannt) abgelost, die einer
seits einen Frontalangriff gegen den Liberalismus und jede andere linksge
richtete politische Tendenz startete, sich andererseits jedoch auch gegen den 
VorstoB des rechten und hier vor allem des rechtsextremen Radikalismus zur 
Wehr setzen muBte. Wiihrend dieser in den letzen beiden Jahrzehnten des 
Dualismus noch kaum in Erscheinung tretende geistige und politische Vorliiu
fer gehabt hatte, entstand in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen eine 
um so kriiftigere Lebenszeichen von sich gebende rechtsgerichtete Opposi
tionsbewegung, die auch vor Extremen nicht zuriickschreckte. Auch der Li
beralismus (heute " Neoliberalismus "genannt), dessen Traditionen im adeli
gen Liberalismus des neunzehten Jahrhundert wurzelten, und der sich einerseits 
zu einem groBbiirgerlichen, andererseits zu einem kleinbiirgerlichen Libera
lismus entwickelt hatte, stand jetzt vor einer neuen Situation. Sein Programm 
hatte nun an Aktualitiit verloren, und seine politische und ideologische Posi
tion kam eher dem Wahren des Status quo gleich, als dem Kampfum Verbiin
dete von Seiten der Linken. Die biirgerlich-demokratische, die republikanische 
und die radikale, die revolutioniir-sozialistische und die kommunistische Lin
ke wurden nach den Revolutionen in die Verbannung geschickt, zum Schwei
gen gebracht oder zumindestens in den Hintergrund gedriingt. Die in der Le
galitiit agierenden linksgrichteten Organisationen hingegen muBten hinsichtlich 
ihrer tJolitischen und ideologischen Position viele Abstriche machen. 

Diese auf eine eindeutige Verschiebung nach rechts hinweisenden Veriin
derungen machten sich bereits zu Anfang der zwanziger Jahre bemerkbar, 
und wenngleich die politische diesen EntwicklungsprozeB verlangsamte und 
hie und da sogar zum zeitweiligen Erliegen brachte, bedeuteten die Jahre der 
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Weltwirtschaftskrise eine neuerliche Modifizierung der politischen Landschaft 
in Ungam. Ihre GroBenordnung und Tragweite, vor allem, da sie innerhalb 
relativ kurzer Zeit auBerordentlich tiefgreifend und auf breiter Basis statt
fand, machen die Krisenjahre in Ungam zu einer besonders bedeutsamen Pe
riode und las sen folgende F eststellung zu: Die zwischen 1929-1933 entstan
dene Flexibilitlit hinsichtlich der politischen Neuorientierungen war fiir die 
weitere Geschichte des Landes von grundlegender und eigentlich verhlingnis
voller Bedeutung. 

Die oben skizzierten Punkte bilden also den sozialhistorischen, den politik
geschichtlichen und den ideengeschichtlichen Hintergrund fiir alles zwischen 
Liberalismus und Totalitarismus. leh glaube, daB hier klar ersichtlich i st, daB 
es nicht nur um die Zeitordnung der Geschichte geht, also nicht bloB darum, 
daB die sich in der zweiten Hlilfte des neunzehnten Jahrhunderts noch unter 
liberalen Verhliltnissen befindliche Stadt in der Zwischenkriegszeit bereits 
unter den totalitiiren Bestrebungen des Staates mit einem tendenziell stlindigen 
Verlust ihrer Autonomie, oder nur den Rest dieser Autonomie zu bewahren 
versucht. (Anmerkend mochte ich erwlihnen, daB auch der halbkonservativ
-halbliberale dualistische Staat stiindig diese Autonomie zu beeintrlichtigen 
versuchte.) Es geht hier darum, daB der biirgerliche Staat- in Osteuropa im 
allgemeinen- von Anfang an und der ungarische biirgerliche Staat eigentlich 
seit seinem Ausbau 1867 kontinuierlich mit Zentralisationsmethoden seine 
Modemisierungsbestrebungen durchzuziehen versuchte. 

Wenn der Staat seine Ordnung nicht mehr rnit bloBen liberalen Methoden 
oder halbliberal-konservativer Diktatur aufrechtzuerhalten fáhig ist und des
halb ausgesprochen totalitiire Mittel in Anspruch nimmt, dann gerlit die stlidti
sche Autonomie in Konfrontation zu diesen Methoden. Diese neuen Tenden
zen scheinen auch in den dreiBiger Jahren in Ungam auf. Zu betonen bahen 
wir aber, daB das ungarische politische System, das ungarische Regierungs
system nie bis zum Aufbau eines totalen Staates, nie bis zu einer totalen Gleich
schaltung der Gesellschaft, innerhalb derer der Stadt gekommen ist. Dazu ist 
es in Ungam unter vollig anderen und besonderen Umstlinden, nlimlich im 
Kriegszustand unter deutscher Besatzung im Herbst 1944 kurzfristig gekom
men, und dann nach dem zweiten Weltkrieg, nach dem sog. Jahr der Wende 
1948 wiederum, nun bereits im Rahmen einer glinzlich anderen, nlimlich der 
totalen Proletarierdiktatur. 

Zwischen Liberalismus und Totalitarismus befindet sich in der ungarischen 
Geschichte also die Zwischenkriegszeitepoche, aber wie bereits oben erwlihnt, 
ist hier nicht nur dariiber die Rede. Das untersuchte Phlinomen hat nlimlich 
auBer der chronologischen noch eine Dimension, und zwar die Konfrontation 
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in der gleichen Epoche, das ist der gleichzeitige Kampf. Autonomiebestre
bungen in den meisten Fiillen zumindest liberal gefárbt und demokratisch 
gepriigt, standen konservative Krafte, in vielen Fiillen sich dem Deckmantel 
der F achkundigkeit und der Modemisierungsbereitschaft der staatlichen Biiro
kratie meldende Zentralisationsbestrebungen des Staates, oder aber autoritiir
totalitiire Tendenzen gegeniiber. 
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JANKOUKAL 

PRAŽSKÁ KOMUNÁLNÍ POLITIKA 
V OBDOBÍ PO LISTOPADU 1989 

ZE ZÁVĚREČNÉHO SLOVA PRIMÁTORA HL. M. PRAHY 

Není asi náhoda, že jsem v tomto volebním období už třetí pražský primá
tor. Když se totiž ohlédneme za současným volebním obdobím, i to mělo 
nebo ještě má tři etapy. Každá z nich měla potom i svého primátora- jejich 
vlastnosti byly asi stejně rozdílné, jak odlišné byly tyto etapy v pražské ko
munální politice. 

Na začátku byla v zastupitelstvu podobně jako v parlamentu velká přemíra 
intelektuálů. Byli jaksi od přírody nadaní k tomu, aby mluvili spíš o věcech 
obecných než konkrétních. Byla to taková krásná revoluční doba. Členové 
zastupitelstva řečnili po veřejných prostranstvích bez plánu a koordinace. 
Nakonec to trvalo asi půldruhého roku, pak odstoupil z postu primátora člo
věk, který nepochybně byl a do budoucna jistě i bude jednou z osobností 
pražské politiky. Jaroslav Kořán byl symbolem revoluční doby, dobrým sym
bolem. Jeho úloha byla nezastupitelná a já bych asi nikdy nedokázal sehrát 
tuto roli tak, jak to dokázal on. 

Na řadu přišla druhá etapa. Najednou jsme pochopili, že všemu, co na rad
nici děláme, musí dominovat správa obce. Zjistili jsme, že nejlepšími primá
tory hlavního města byli dokonalí administrátoři a že i podstatou dobrého 
chodu města je dokonalá administrativa. Vyplynula z toho představa, že Pra
ze schází především technokratické vedení. 

Tehdy jsme také začali hlavně plně chápat, co je to státní správa a co samo
správa, začal fungovat magistrát a vazby mezi jeho jednotlivými odbory. Sta
bilizovaly se tak jeho vnitřní poměry, což snížilo počet stížností občanů na 
nedodržování lhůt a nesystematičnost práce. 

Začali jsme si ale také uvědomovat, že město musí mít stanovené priority 
a cíle, jichž má dosáhnout. A tak začal najednou vystupovat problém životní
ho prostředí, městské dopravy, komunikací, prostě všechny ty třeba i drobné 
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komunální problémy, které hýbou každodenním životem Prahy. Řešení všech 
těchto problémů začalo tehdy poprvé volat po nějaké celkové koncepční úva
ze. Čas na ni však měl teprve přijít. 

V této době se také poprvé výrazněji objevily tlaky na vytvoření nových 
městských částí, které reflektovaly přirozenou touhu českého národa po sa
mosprávě. Ze všech těchto důvodů kladl tehdejší primátor Kondr důraz na 
strohou administrativní práci. Ano, stal se představitelem tohoto období. 
Konečně potom přišla i třetí etapa tohoto volebního období. Etapa asi 

z hlediska komunální politiky nejstandardnější, a to netvrdím proto, že jsem 
se stal jejím představitelem. Začalo se ztrácet revoluční nadšení a pro většinu 
občanů se nejdůležitější otázkou stalo zajištění jejich vlastních potřeb. Mož
ná je to nadnesené, ale v této chvíli jsme už dávno neřešili otázku hladu, ný
brž objevila se bytová problematika, obavy z přílišné komercionalizace měs
ta, ze ztráty jeho atmosféry a samozřejmě v první řadě stále naléhavěji životní 
prostředí. To jsou ale problémy, které bylo a je třeba řešit dlouhodobě. Jako 
člověk, který vyšel z akademických kruhů, jsem se proto snažil nebýt hluchý 
k hlasům protestujících seskupení památkářů, architektů a vůbec institucí, které 
hledaly prostor, jak komunikovat s radnicí a jak ovlivňovat rozhodnutí praž
ské samosprávy bez toho, že by byly její součástí. 

Vůbec, jak zapojit tyto lidi, odborníky, kteří však nemají volební mandát, 
do rozhodovacího procesu, to je složitý problém. Musíme se ho ale i do bu
doucna pokoušet řešit. 

Tak nějak tedy, alespoň ve stručnosti, vidím tři etapy, jimiž prošel pražský 
magistrát během uplynulých tří let. 
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JAN KoUKAL 

DIE PRAGER KOMMUNALPOLITIK 
NACH DEM NOVEMBER 1989 

Es ist vielleicht kein Zufall, daB ich in dieser Wahlperiode schon der dritte 
Prager Oberbiirgermeistrer bin. Wenn wir namlich an diese Epoche zuriick 
schauen, so sehen wir, daB sie etwa drei Etappen hat und jede von ihnen einen 
eigenen Oberbiirgemeister mít unterschiedlichen, der Zeit angemessenen 
Eigenschaften hatte. Diese Eigenschaffien waren ahnlich so unterschiedlich, 
wie auch diese Etappen der Prager Kommunalpolitik. 

Es gab am Anfang eine groBe Mehrheit der Intellektuellen in der Stadtver
tretung, gleich etwa wie im Parlament. Die Intellektuellen waren wie von der 
Natur dafur begaben, eher iiber die allgemeinen Probleme als iiber die Kon
kreta zu sprechen. Es war so eine schone Zeit der Revolution damals. Die 
Mitglieder der Stadtvertretung haben offentliche Reden gehalten, ohne jegli
chen Pian und Koordination. Es dauerte etwa anderthalb Jahr und dann ist 
der damalige Oberbiirgemieister Jan Kořán, ein Mann, der ohne Zweifel auch 
'Ín der Zukunft zu den Personlichkeiten der Prager Politik gehoren wird, zuriick
getreten. Er war ein Symbol der revolutioniiren Epoche, und zwar ein gutes 
Symbol. Seine Aufgabe war kaum durch jemanden vertretbar und auch ich 
ware wahrscheinlich nie im Stande, diese Rolle in solchem Stil zu spielen, 
wie er es geschaffi hat. 

Dann kam eine andere Ettappe. Es wurde plotzlich klar, daB allem, was 
wir tun, die Verwaltung der Gemeinde dominieren soll. Wir haben entdeckt, 
daB die besten Oberbiirgermeister der Hauptstadt die vollkomennen Admi
nistratoren waren und daB auch die Grundlage des guten Funktionierens der 
Stadt eine richtige Administration sei. Diese Vorstellung wurde in der ůber
zeugung verankert, daB in Prag vor allem eine technokratische Leitung fehlt. 

Erst dann begannen wir vollstandig zu verstehen, was die staatliche Ver
waltung und was die Selbstverwaltung ist. Es begann das Magistrat zu funktio
nieren und entstanden die Verbindungen zwischen seinen Dezernaten. Es 
wurden dadurch die inneren Umstande stabilisiert, was die Zahl der biirgerli
chen Beschwerden wegen Mangel an Respekt zu den Aktenerledigungsfristen 
und wegen Mangel an System der Arbeit vermindert hat. 

Wir haben auch damit begonnen, es zur Kenntniss zu nehmen, daB die 
Stadt die Prioritaten und erreichbare Ziele bestimmt haben muB. Es begann 
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also das Problemm von der Ókologie der Stadt, vom éiffentlichen Stadtverkehr, 
also alle diese, manchmal auch kleinen kommunalen Probleme, die im Alltag 
so wichtig sind, in den Vordergrund unserer Aufmerksammkeit herauszutre
ten. Es wurde klar, daB es nur durch eine konzeptionelle Úberlegung méiglich 
wird, dieses Problemenkomplex zu léisen. Die Zeit einer solcher Konzeption 
sollte aber erst kommen. 

Es hat sich auch erst in dieser Zeit ein Druck an die Schéipfung von neuen 
selbtstiindigen Stadtvierteln deutlich gemacht, was eine natiirliche Stréimung 
des tschechischen Volkes zur Selbstverwaltung reflektierte. Aus allen erwiihn
ten Griinden hat der damalige Oberbiirgermeister Kondr auf die strenge adrni
nistrative Arbeit besonderen Nachdruck gelegt. Er wurde dadurch zum Repra
sentanten dieser Epoche. 

Es kam dann endlich auch die dritte Etappe dieser Wahlperiode, die_- aus 
der Sicht der kommunalen Politik am meisten standarde - Etappe, was ich 
nicht gerade dadurch behaupte, weil ich zum Reprasentanten der Stadt in die
ser Zeit wurde. Es begann das Revolutionselan zu verschwinden und fiir die 
meisten Prager Biirger wurde zum Hauptziel die Sicherung von eigenen Brau
chen. Es lautet méiglicherweise gehoben, aber wir haben damals schon Iange 
keine Fragen von Hunger geléist, sondern die Wohnungsproblematik, die Be
fiirchtungen, daB die Stadt zu viel kommerzionalisiert werde, daB ihre Atmo
sphare verloren gehen kéinnte und immer mehr die éikologischen Probleme. 
Das alles sind allerdings Probleme, die man in einer langjahrigen Perspektive 
léisen miisse. leh bin ein Mensch, der aus dem akademischen Milieu stammt 
und so versuchte ich, nicht taub zu den Stimmen der protestierenden Gruppie
rungen der Denkmalpfleger, der Architekten und allgemein der lnstitutionen, 
die den Raum fiir eine Kommunikation mit dem Rathaus und fiir die Beein
fliiBung der Prager Selbstverwaltung, der sie nicht angehéirt hatten, suchten, 
zu sein. 

Es ist auch allgemein eine komplizierte Aufgabe, welcherweise die Fach
spezialisten, die kein Wahlmandat besitzen, in die Entscheidungsprozesse ein
zugliedern. Wir miissen aber fiir die Zukunft versuchen, gerade dieses Pro
blem zu léisen. 

Das ist also meine kurzverfasste Sicht an die drei Etappen, die das Prager 
Magistrat in den letzten drei Jahren durchgegangen ist. 
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