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ÚVOD
Muzeum Komenského v Pﬁerovû realizovalo v roce 2014, v rámci 100. v˘roãí vypuknutí první svûtové války, v˘stavní projekt nazvan˘ Za císaﬁe pána a jeho rodinu: Pﬁerov
na prahu první svûtové války. Jeho hlavní souãástí byla stejnojmenná v˘stava, která pﬁedstavila ãeské v˘tvarné umûní, umûlecké ﬁemeslo a kaÏdodennost mûsta Pﬁerova pﬁed
vypuknutím tzv. Velké války a rovnûÏ místní ‰kolství pﬁed válkou i v jejím prÛbûhu.
V rámci projektu se uskuteãnila ﬁada doprovodn˘ch akcí (pﬁedná‰ky, muzejní noc, prohlídky mûsta, byl vydán katalog k v˘stavû, nazvan˘ Za císaﬁe pána), ale nejdÛleÏitûj‰í
z nich bylo vydání publikace ·kola a Velká válka, která se vám nyní dostává do rukou.
Cílem publikace je pﬁiblíÏit vliv první svûtové války na ‰kolství v ãesk˘ch zemích: ‰koly, uãitele i Ïáky. JiÏ pﬁi pﬁípravû vlastní v˘stavy se ukázalo, Ïe ‰kolství, které jako souãást socializace a akulturace vÏdy odráÏí podmínky dané spoleãnosti, je ovlivÀováno jak
obecnou situací váleãné doby, tedy událostmi v zázemí obecnû (napﬁ. nedostatek surovin, materiálu a potravin, odchod muÏÛ na frontu ãi cenzura), tak vnitﬁními podmínkami své domény (napﬁ. tlak na vlasteneckou a vojenskou v˘chovu, nedostatek uãitelÛ,
zabírání ‰kolních budov vojskem, vyuÏití ÏákÛ i uãitelÛ pﬁi penûÏních i surovinov˘ch
sbírkách, zapojení ÏákÛ do polních prací a uãitelÛ do rekvizic). Konkrétní projevy tûchto dvou základních sil jsou pak pozmûÀovány místními podmínkami: regionem, typem
‰koly, strukturou ÏákÛ i jednotliv˘mi osobnostmi z ﬁad uãitelÛ i veﬁejnosti. Pokus
o zobecnûní by pak vedl ke ztrátû právû tûchto odli‰ností, které tvoﬁí nezanedbatelnou
ãást celého obrazu ‰kolství za Velké války.
Proto tuto monografii tvoﬁí celkem 18 studií od 19 autorÛ z vysok˘ch ‰kol, muzeí
a archivÛ z âeské i Slovenské republiky, které jsou zamûﬁeny pﬁeváÏnû na konkrétní region, typ ‰koly ãi osobnosti. Nejprve jsou ﬁazeny texty pojednávající o ‰kolství a Velké
válce v jednotliv˘ch regionech, z pochopiteln˘ch dÛvodÛ zaãínáme v Pﬁerovû a jeho blízkém okolí. Kromû Pﬁerova jsou zastoupeny i oblasti ménû ãi více vzdálené od místa vydání této knihy (KromûﬁíÏ, Jevíãko, Fr˘decko-Místecko, Mûlnicko, Dûãínsko, Klatovsko,
Sobûslav, âeské Budûjovice). V jedné z kapitol se autor zam˘‰lí nad postavením uãitelÛ
za války a pﬁiná‰í konkrétní pﬁíklady z âech i Moravy. Ponûkud obecnûj‰í tematice se
vûnují kapitoly o cenzuﬁe uãebnic a Ïákovsk˘ch knihoven a ãinnosti Zemského ústﬁedního spolku jednot uãitelsk˘ch v dobû války. âasovému vymezení publikace se ponûkud
vymyká, ale do tematiky zcela zapadá, kapitola o Marii KníÏkové, pováleãné vychovatelce legionáﬁsk˘ch sirotkÛ. Publikaci uzavírají sloven‰tí kolegové, kteﬁí se zab˘vají ãeskoslovensk˘mi vztahy bûhem války a jejím vlivem na slovenské ‰kolství. Autoﬁi publikace
jsou pﬁesvûdãeni, Ïe tímto zpÛsobem budou zdÛraznûny obecné, spoleãné rysy dûní
ve ‰kolství za války, a zároveÀ zachyceny dÛleÏité a v˘jimeãné detaily.
JelikoÏ jsou jednotlivé ãásti zamûﬁeny v˘raznû specificky, rozhodli jsme se nevytváﬁet
spoleãnou bibliografii v závûru publikace, ale uvést u jednotliv˘ch studií soupis pramenÛ a literatury, které se jich nejvíce t˘kají. Domníváme se, Ïe toto pojetí ocení zejména
zájemci o konkrétní region ãi problematiku, kteﬁí by v souhrnné bibliografii obtíÏnûji
identifikovali relevantní zdroje. Z téhoÏ dÛvodÛ nebylo na závûr zaﬁazeno spoleãné shrnutí, které by opût kvÛli znaãnému zobecnûní muselo pominout jednotlivé detaily; ãeské a anglické anotace jsou zaﬁazeny ke kaÏdé ãásti jednotlivû.
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Publikace byla vydána za finanãního pﬁispûní statutárního mûsta Pﬁerova a díky podpoﬁe zﬁizovatele muzea, Olomouckého kraje. Vûﬁím, Ïe se stane zdrojem cenn˘ch a zajímav˘ch informací a pﬁiblíÏí Vám dosud ponûkud opomíjenou problematiku vlivu první
svûtové války na ãeské ‰kolství.
Mgr. Lubor MaloÀ
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Pﬁerovské ‰kolství v letech 1914–1918
Jarmila Klímová
Anotace
Kapitola je vûnována popisu událostí ve vztahu k moravskému mûstu Pﬁerov v prÛbûhu první svûtové války. V úvodních ãástech se zab˘vá situací na konkrétních pﬁerovsk˘ch
obecn˘ch, mû‰Èansk˘ch a stﬁedních ‰kolách. Dal‰í text objasÀuje váleãné povinnosti Ïactva a uãitelstva a jejich odraz na dûní v Pﬁerovû. V kompletním znûní jsou podána Váleãná pﬁikázání pro ‰kolní dítky, vydaná c. k. zemskou ‰kolní radou v Brnû v roce 1917.

Abstract
Schools in Pﬁerov during the World War I
The chapter is dedicated to the description of the events related to the town of Pﬁerov
in the course of World War I. In the prologue it deals with the situation on particular
general, town and secondary schools in Pﬁerov. The further text claryfies the reflection
of pupils’ and teachers’ war duties on events in Pﬁerov. The complete version of War
Commandments for School Children issued by the school council in Brno in 1917 is the
final part of this chapter.
Pﬁerov pﬁed válkou
Pﬁerov byl v té dobû rychle se rozvíjejícím mûstem s více neÏ dvaceti tisíci obyvateli,
v lidnatosti na sedmém místû na Moravû. Díky Ïeleznici byl dÛleÏitou dopravní kﬁiÏovatkou. Na jeho území se nacházely dva pivovary, dva cukrovary, tﬁi ml˘ny, strojnické
závody se slévárnami, továrna na marmelády a ovocné konzervy, podniky na v˘robu hnojiv a barev, mydlárny, nûkolik vápenek, továrna na stavivo. Od poãátku 20. století se mûsto vyvíjelo i stavebnû – byl postaven mj. moderní most (1903), mûstská nemocnice (1913),
evangelick˘ kostel na Velk˘ch Novosadech (1908), byl zﬁízen mûstsk˘ park Michalov
(1904), rozmáhala se bytová v˘stavba Stavebního a bytového druÏstva Le‰etín (od r. 1908)
i stavba ‰kol: dvû budovy na Palackého ulici (1900), pedagogium (1910), hospodáﬁská
‰kola na Osmeku (1912). Národnostnû byl Pﬁerov pﬁeváÏnû ãesk˘m mûstem; v roce 1910
se k nûmecké ﬁeãi pﬁihlásilo 1 517 osob.1
·koly
V polovinû roku 1914 existovalo v Pﬁerovû pût ãesk˘ch veﬁejn˘ch obecn˘ch ‰kol:
1. obecná ‰kola chlapecká (Palackého ulice ã. 25), 2. obecná ‰kola chlapecká (Komenského tﬁída), 3. obecná ‰kola chlapecká (Malá DláÏka), 1. obecná ‰kola dívãí (ulice
B. Nûmcové), 2. obecná ‰kola dívãí (Malá DláÏka). V klá‰teﬁe na ·íﬁavû probíhalo vyuãování v soukromé obecné ‰kole dívãí a soukromé mû‰Èanské ‰kole dívãí – obû mûly právo
veﬁejnosti. Mû‰Èanská ‰kola chlapecká a dívãí pod spoleãnou správou byly umístûny
v Palackého ulici ã. 19. Do ãesk˘ch obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol chodilo 3 500 ÏákÛ
a ÏákyÀ.
C. k. státní vy‰‰í gymnázium v Pﬁerovû vyuãovalo ve vlastní budovû na Komenského
tﬁídû. Bylo chlapecké, dívky nemohly b˘t ﬁádn˘mi studentkami, jen privatistkami nebo
hospitujícími privatistkami. Bûhem války jich na pﬁerovském gymnáziu studovalo kolem
1 DRECHSLER, Ale‰, Vûra FI·MISTROVÁ a Jiﬁí LAPÁâEK. Dûjiny mûsta Pﬁerova v datech. Pﬁerov: Mûsto Pﬁerov,
2006, s. 90. ISBN 80-239-7202-2.
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dvaceti roãnû. Zemská stﬁední ‰kola hospodáﬁská sídlila od roku 1912 v novostavbách na
Osmeku. V Havlíãkovû ulici byla v záﬁí 1914 otevﬁena nová budova pro odbornou ‰kolu
strojnickou. Pro soukrom˘ ústav ku vzdûlávání uãitelek (dívãí pedagogium) bylo urãeno tzv. pedagogium v ulici B. Nûmcové. Jedinou vy‰‰í ‰kolou, která nemûla vlastní prostory, byla veﬁejná obchodní ‰kola gremiální – prozatímnû byla umístûna v obecní budovû na Horním námûstí ã. p. 10 (dnes sídlo matriky). Stavba její vlastní budovy v Barto‰ovû
ulici byla zapoãata roku 1913, kdy byly poloÏeny a vybetonovány základy, ‰kola v‰ak byla
dokonãena aÏ v roce 1923. Pro ‰kolní úãely byla vyuÏívána i jednopatrová obecní stavba
u kostela sv. Vavﬁince na rohu Dolního námûstí a Bratrské ulice (Bratrská ã. p. 115,
tzv. stará po‰ta). Pozdûji byla zboﬁena a na jejím místû byla v roce 1926 postavena budova mûstské spoﬁitelny (dnes Komerãní banka).
Do odborn˘ch ‰kol byly zaãlenûny rÛznû zamûﬁené pokraãovací ‰koly a kurzy. Pro
nûmecky mluvící obyvatelstvo, zejména z rodin Ïelezniãních zamûstnancÛ a místní Ïidovské komunity, fungovala nûmecká obecná ‰kola a Ïidovská ‰kola s nûmeck˘m vyuãovacím jazykem.2
Zmûny bûhem války
První svûtová válka vypukla 28. ãervence 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, vzápûtí byla provedena mobilizace rakousko-uherské armády. V té dobû byly
uÏ ãtrnáct dní ‰kolní prázdniny, které se konávaly od 16. ãervence do 15. záﬁí. V první
mobilizaãní v˘zvû byla ãást uãitelÛ-muÏÛ povolána do armády a ostatnímu uãitelstvu
bylo doporuãeno, aby se vrátilo do místa sluÏby.
JiÏ v polovinû srpna 1914 vydala zemská ‰kolní rada v Brnû následující prohlá‰ení:
„·kolní mládeÏ mÛÏe v této tûÏké dobû osvûdãovat svÛj patriotismus tím, Ïe se radostnû a ãinnû dá do sluÏeb v zájmu v‰eobecnosti pomáháním pﬁi pracích hospodáﬁsk˘ch,
pÛsobením v sociální oblasti (práce na zahradû, na polích, pﬁi Ïních, obstarávání posílek).“ Uãitelé, kteﬁí nebyli zatím odvedeni, mûli vyvíjet vlasteneckou ãinnost. Tou byla
pﬁedev‰ím organizace a dohlíÏení na pomoc ze strany mládeÏe. Uãitelky mûly navíc peãovat o dûti ‰kolního a pﬁed‰kolního vûku, pokud byli jejich rodiãe zaneprázdnûni, venku
i ve ‰kole. Uãitelstvo se mûlo dát k dispozici úﬁadÛm, úãastnit se prací kanceláﬁsk˘ch,
zásobovacích, zaﬁizování penûÏních sbírek, zprostﬁedkovávat písemn˘ kontakt mezi vojáky a jejich rodinami, pracovat v âerveném kﬁíÏi, vypomáhat v nemocnicích.3
VáÏné problémy nastaly v Pﬁerovû v polovinû záﬁí 1914, kdyÏ probíhaly zápisy Ïactva do
‰kol a zji‰Èovalo se, Ïe pro v˘uku citelnû chybí odvedení uãitelé i ‰kolní budovy, zabrané
pro vojenské úãely 57. pû‰ím plukem z Tarnova, v nûmÏ byli jako rezervisté vût‰inou âe‰i,
Poláci a ãe‰tí Nûmci. Z osmi set vojákÛ se ãasem jejich poãet rozrostl aÏ na dva tisíce. Vojskem bylo obsazeno gymnázium, mû‰Èanská ‰kola v Palackého ulici ã. 19, obecná chlapecká ‰kola v Palackého ulici ã. 25, obecná chlapecká ‰kola na Komenského tﬁídû a jediná
obecná ‰kola na pravém bﬁehu Beãvy, na Malé DláÏce. Budova pedagogia byla o prázdninách roku 1914 upravena na rezervní vojenskou nemocnici âerveného kﬁíÏe, na celou válku.
Poãátek v˘uky na obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kolách v Pﬁerovû byl stanoven na 21. záﬁí
1914. K tomu ale nedo‰lo, neboÈ do místností v 1. obecné chlapecké ‰kole, kam byly ‰ko2

Základní pﬁehled historie pﬁerovsk˘ch ‰kol bûhem let 1914–1918 s fotodokumentací je podán v publikaci KLÍMOVÁ, Jarmila, Kamil LUKE· a Petr SEHNÁLEK. Za císaﬁe pána. Pﬁerov: Muzeum Komenského v Pﬁerovû, 2014,
s. 40–55. ISBN 978-80-87190-27-2.

3

Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1914, roã. 32, ã. 15, 15. 8. 1914, s. 117–119.
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Budova pedagogia, v letech 1914–1918 vojenská nemocnice, Muzeum Komenského
v Pﬁerovû
ly pÛvodnû pﬁidûleny, byla umístûna zatímní nemocnice a vyuãování bylo odloÏeno na
neurãito. ÎákÛm bylo doporuãeno, aby se zamûstnávali doma, a uãitelé byli urãeni k v˘pomocné sluÏbû na okresním hejtmanství. PﬁedstavitelÛm mûsta a uãitelstva se podaﬁilo
vyjednat, aby alespoÀ jedna ‰kola v Palackého ulici byla uvolnûna pro v˘uku – bylo rozhodnuto o vyklizení a dezinfekci budovy ã. 25. Na opûtovném zahájení vyuãování mûli
zásluhu okresní ‰kolní inspektor Ferdinand Vanûk, profesor gymnázia Karel Boﬁeck˘
a ﬁeditel mû‰Èansk˘ch ‰kol Vilém ·alek, v‰e podpoﬁil pﬁedseda okresní ‰kolní rady a okresní hejtman Karel svobodn˘ pán Regner z Bleylebenu. ·kolní rok 1914/1915 zaãal s dvoumûsíãním zpoÏdûním.
Po odchodu rezervistÛ 57. pluku v záﬁí 1915 byl v gymnáziu zﬁízen vojensk˘ rekonvalescentní dÛm. V‰ech osm roãníkÛ gymnazistÛ se na dobu války pﬁesunulo do strojnické ‰koly v Havlíãkovû ulici. Také tuto novostavbu obsadilo ãásteãnû vojsko – pro velitelství 57. pû‰ího pluku a jeho skladi‰tû; zabrali i dvÛr. Uãilo se v ní více ‰kol. Strojnické
dílny a stroje v nich byly pÛjãeny od dubna 1915 firmû Krátk˘ Pﬁerov, která zde v noãním provozu vyrábûla stﬁelivo. V srpnu 1915 bylo na strojnické ‰kole zapoãato s vyuãováním ve speciální tﬁídû pro váleãné invalidy, jíÏ do konce války pro‰lo 117 muÏÛ. Podle
typu postiÏení a schopností tûchto ÏákÛ bylo obsahem kurzÛ nauãit se psát levou rukou
a na stroji, odbornû kreslit, zvládat pomocné kanceláﬁské práce, Ïivnostenské poãty
a písemnosti a v˘poãty pro kovoobrábûcí ﬁemesla. Zahrnuta byla práce v dílnách a pﬁíprava ke zkou‰kám pro obsluhu parních strojÛ. V˘uka probíhala i o prázdninách.
Budova 2. obecné ‰koly na Komenského tﬁídû (ã. p. 724 a 758) byla pﬁed válkou vyuÏívána také prÛmyslovou ‰kolou pokraãovací a nûmeckou obecnou ‰kolou. V záﬁí byla
zabrána vojskem, zprvu do zápisu, na t˘den, posléze aÏ do skonãení války. V‰ichni Ïáci
z ní pﬁe‰li na Palackého ulici ã. 25. Mû‰Èanské ‰koly z Palackého ulice ã. 19 byly rozdû11

leny. Dívãí ‰kola se pﬁestûhovala do klá‰tera, chlapecké tﬁídy do prvního patra strojnické ‰koly. V Palackého ã. 25 se z dÛvodu obsazení vlastních budov uãily chlapecké obecné a celá nûmecká ‰kola, i nûkteré dívãí tﬁídy z Malé DláÏky. V ãervenci 1915 byl zde zﬁízen po dobu prázdnin vojensk˘ lazaret. Na Malé DláÏce bylo pﬁi zahájení ‰kolního roku
oznámeno, Ïe je‰tû ten den se ve ‰kole ubytuje armáda. Chlapecké tﬁídy obecné ‰koly
pﬁe‰ly na Palackého ulici, dívky byly vyuãovány tamtéÏ a ãásteãnû v klá‰teﬁe na ·íﬁavû.
Pedagogium v ulici B. Nûmcové bylo sídlem dvou ‰kol. První obecná ‰kola dívãí byla
od 26. ﬁíjna pﬁemístûna do klá‰terních ‰kol na ·íﬁavû. Pro Soukrom˘ ústav ku vzdûlávání uãitelek v Pﬁerovû byly uvolnûny tﬁi místnosti (dvû uãebny a spoleãná ﬁeditelna se sborovnou) v obecní budovû ã. p. 115 na rohu Dolního námûstí.
Zaãátkem roku 1914 se v budovách klá‰tera na ·íﬁavû, kter˘ patﬁil kongregaci ·kolsk˘ch sester III. ﬁádu sv. Franti‰ka, nacházely pro dûvãata od 6 do 14 let: obecná ‰kola,
sídlící v sousedství klá‰terního domu, mû‰Èanská dívãí ‰kola v tﬁípodlaÏní stavbû na Trávníku (dnes základní umûlecká ‰kola), dal‰í dvoupodlaÏní budova s tûlocviãnou, pracovnami a studovnami. Areál doplÀoval penzionát pro mimopﬁerovské chovanky ve dvorním traktu a rozlehlá klá‰terní zahrada. V dobû války nabídla kongregace své prostory
pﬁerovsk˘m veﬁejn˘m dívãím obecn˘m a mû‰Èansk˘m ‰kolám ze zabran˘ch budov,
ve stﬁídavém vyuãování, protoÏe její vlastní ‰koly mûly v té dobû kolem 400 ÏákyÀ.
Ve dvou ‰kolních budovách k organizaãním zmûnám nedo‰lo. Zemská stﬁední ‰kola
hospodáﬁská jako jediná zaãala v˘uku vãas. Obchodní ‰kola gremiální existovala ve stísnûn˘ch podmínkách, které nemûly Ïádnou rezervu.
Vyhlá‰ení samostatného ãeskoslovenského státu 28. ﬁíjna 1918 zastihlo pﬁerovské Ïáky
i uãitele v dobû uzavﬁení ‰kol kvÛli silné epidemii ‰panûlské chﬁipky. Vojskem poniãené
budovy se musely dát do poﬁádku, takÏe ‰koly zÛstaly na „váleãn˘ch“ místech. Do vlastních budov se po jejich úklidu, vyãi‰tûní a dezinfekci chlapci i dívky vrátili nejdﬁíve v lednu (pedagogium) a bﬁeznu 1919 (Palackého ã. 19 a 25). V budovû na Malé DláÏce se uãilo od 10. bﬁezna 1919. Vyuãování gymnazistÛ ve vlastní ‰kole zapoãalo ‰kolním rokem
1919/1920. Nejdéle to trvalo pro Ïáky 2. obecné ‰koly chlapecké – v˘uka byla rÛznû pﬁesouvána, urãité pravidelnosti bylo dosaÏeno od bﬁezna 1919, celá ‰kola se v‰ak spoleãnû
se‰la na Komenského tﬁídû aÏ 7. ﬁíjna 1920.
Podmínky pro ‰koly bûhem první svûtové války byly bezpochyby obtíÏné. Ve srovnání
s jin˘mi mûsty na Moravû mûl Pﬁerov v˘hodu v tom, Ïe náhradní rozmístûní ‰kolákÛ
nebylo po dobu následujících ãtyﬁ let zmûnûno.
·kolní kaÏdodennost
Vznikem váleãné situace pﬁibyly ÏákÛm i uãitelÛm povinné vlastenecké (patriotické)
ãinnosti, které urãovaly úﬁady a ministerstva. Byly to rozliãné penûÏní sbírky, upisování celkem osmi váleãn˘ch pÛjãek, sbûr rostlin, kovÛ a rÛzn˘ch (dﬁíve odpadov˘ch) materiálÛ. ·koly sbíraly a shromaÏìovaly teplé ‰atstvo pro vojáky, dûti ‰ily, pletly a vyrábûly
ãásti odûvÛ. Intenzita této ãinnosti se stále zvy‰ovala, byla vykazována a úﬁady kontrolována.
Zesílila cenzura, a to nejen uãebních textÛ a literatury. KdyÏ se objevily na rozvrzích
a drÏátkách psacích potﬁeb vedle sebe barvy slovanské trikolory (bílá, ãervená a modrá),
byla ‰kola povinna zamezit roz‰iﬁování takov˘chto pﬁedmûtÛ a zabavit je. KvÛli tomu
byly vyﬁazeny i trojbarevné kasiãky na penûÏní sbírky nebo zmûnûny krabiãky od sirek.
Dûti byly od vstupu do ‰koly pﬁesvûdãovány o v˘jimeãnosti panovnické rodiny a jejích
ãlenÛ, uji‰Èovány o pﬁízni císaﬁe vÛãi v‰em obyvatelÛm ﬁí‰e. K tomu mûlo pﬁispût i císa12

ﬁovo heslo V‰e pro dítû! Franti‰ek
Josef I. ho vyhlásil v roce 1908, pﬁi
oslavách ‰edesátého v˘roãí svého
nástupu na trÛn. Projevil pﬁání,
aby bylo postaráno o chudé, zanedbané a opu‰tûné dûti a sirotky. Od
roku 1911 byl tak na poãest císaﬁova jubilea vÏdy 2. prosince slaven
Dûtsk˘ den. Podle místních podmínek zaãínal zpravidla slavnostní
m‰í v kostele. Ve ‰kole byla pak pﬁipravena slavnost: uãitelé pﬁednesli
oslavnou ﬁeã, dûti zdobily portrét
císaﬁe, zpívaly písnû a recitovaly
básnû. Uskuteãnila se penûÏní sbírka a její v˘tûÏek byl zaslán zemské
komisi pro ochranu dûtí a péãi
o mládeÏ. Za války byly peníze
urãeny pﬁeváÏnû pro sirotky po
padl˘ch vojácích rakouské armády.
Za panovníkovu náklonnost
a ochranu mûli ‰koláci projevovat
vdûk a vyjadﬁovat se o císaﬁi se
zboÏn˘m uctíváním (adorací).
DÛleÏitá byla forma a jazyk tûchto
projevÛ, v nichÏ pﬁevládaly emoce
nad racionalitou prohlá‰ení, jak
dokumentuje text ‰kolního diktátu z té doby: ,,·kolní mládeÏ oslavuje narozeniny a jmeniny Jeho Adorace císaﬁe Karla, dobová pohlednice, MKP
Veliãenstva v nejoddanûj‰í úctû
a v nejhlub‰ím vdûku. K nejmilostivûj‰ímu panovníku a jeho nejjasnûj‰ímu rodu lne nejvﬁelej‰ími city dûtinné lásky.
K Bohu proná‰í nejvroucnûj‰í modlitbu, aby dopﬁál Jeho Veliãenstvu nejúplnûj‰ího zdaru ve v‰em poãínání. ZároveÀ vysílá k V‰emohoucímu své nejsrdeãnûj‰í pﬁání, aby ráãil
milého na‰eho vládce dlouhá léta pﬁi zdraví zachovati.“4
Úãast mládeÏe a uãitelstva na oslavách císaﬁe, Rakousko-Uherska a jeho váleãn˘ch
vítûzství byla vyÏadována i na celomûstsk˘ch akcích. V roce 1915 se bez jejich pﬁítomnosti neobe‰lo pﬁejmenování Dolního námûstí na Námûstí Franti‰ka Josefa a následné
odhalení pamûtní desky na pﬁerovské radnici u pﬁíleÏitosti císaﬁov˘ch jmenin 4. ﬁíjna
1915, kdy se shromáÏdilo témûﬁ celé obyvatelstvo mûsta, studující v‰ech ‰kol, spolky
a korporace. ZároveÀ bylo rozhodnuto, Ïe na místû projektovaného panovníkova pomníku na námûstí bude bûhem oslav císaﬁov˘ch narozenin 18. srpna 1915 odhalen ozdobn˘
4

·MÍD, Josef. Diktáty dynasticko-vlastenecké a z doby svûtové války pro ‰kolu obecnou a mû‰Èanskou. Praha:
C. k. ‰kolní knihosklad, 1917, s. 25.
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stánek, v nûmÏ bude umístûn dﬁevûn˘ tzv. obrann˘ ‰tít s ãern˘m kﬁíÏem a se znakem
mûsta Pﬁerova. Do nûj pak byly zatloukány hﬁeby nebo ‰títky, které se prodávaly za poplatek (hﬁeby stály 20 a 40 haléﬁÛ, 1, 2 nebo 5 korun, ‰títek 20 korun). Peníze vybrané za
tyto ,,hﬁeby dobroãinnosti“ byly pﬁedávány ve prospûch vdov a sirotkÛ po padl˘ch vojácích pﬁerovského okresu. V rámci prorakouské vlastenecké v˘chovy se Ïáci a studenti
zapojovali buì organizovan˘m prodejem hﬁebÛ a ‰títkÛ nebo jejich zakoupením,
na draÏ‰í hﬁeby a ‰títky se skládaly celé tﬁídy.5

Socha Wehrmanna, umístûná na pﬁerovském nádraÏí, MKP
·kolní mládeÏ byla zapojena do pomoci armádû, a to nejen v hodinách ruãních prací.
Men‰í dûti pﬁipravovaly z vlnûn˘ch a bavlnûn˘ch látek cupaninu a stﬁíhaly, pro‰ívaly nebo
lepily papírové ponoÏky a vloÏky (pode‰ve) do bot pro vojáky jako ochranu proti zimû.
Dívky vyrábûly pro vojsko teplé souãásti odûvÛ podle jednotn˘ch návodÛ, které jim byly
zaslány prostﬁednictvím ‰kolních úﬁadÛ. Háãkovaly a pletly ponoÏky, kukly, nátepnice,
nákolenice, náholenice, ãepice, rukavice, ‰ály, zhotovovaly onuce, ‰ily vesty a bﬁi‰ní pásy.
V Pﬁerovû to byly zvlá‰tû Ïákynû dívãích ‰kol a ústavu pro vzdûlávání uãitelek. Jeho chovanky (dûvãata od 15 let) byly vyzvány rovnûÏ k dobrovoln˘m sluÏbám ve v‰eobecném
zájmu – charita, pomoc v hospodáﬁství u rodin s osobami povolan˘mi k vojenské sluÏbû, v nemocnicích, pﬁi dozoru nad dûtmi, pﬁi ‰ití pro nemocnice, k podpoﬁe snah âerveného kﬁíÏe. Pro místní rezervní nemocnici ‰ily z materiálu dodaného dárci nebo obcí
spodní kalhoty, nemocniãní ko‰ile, prostûradla, kapesníky, obvazy, utûrky a Ïínky. ·ko5

Nákup nebyl anonymní, neboÈ zájemci o pﬁitluãení hﬁebu byli zapisováni a jejich seznam a poukázaná ãástka
byly prÛbûÏnû zveﬁejÀovány v deníku Pﬁerovsk˘ obzor. Víme tak, Ïe se zapojily v‰echny vrstvy obyvatel Pﬁerova,
lidé z okolí, ranûní z vojenské nemocnice i vojáci 57. pû‰ího pluku. Na pﬁerovském nádraÏí byla za války instalována dﬁevûná socha (Wehrmann – místními oznaãován jako Obrann˘ muÏ), která byla na stejném principu
pokr˘vána zakoupen˘mi hﬁeby a ‰títky. Socha i ‰tít se dochovaly ve sbírkách pﬁerovského muzea.
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ly musely vykazovat v˘sledky sbírek a poãty odûvních souãástí, zaslan˘ch vojsku, a tím
byly nuceny k jejich plnûní. Pokud nevyrobily nic, musely svou neãinnost zdÛvodnit.
Údaje shromaÏìovala okresní ‰kolní rada, která je pﬁedávala nadﬁízen˘m orgánÛm k souhrnÛm a publikování, mimo jiné v regionálním tisku nebo vládním vûstníku.
Napﬁ. bûhem ‰esti t˘dnÛ ke konci roku 1915 zhotovily Ïákynû obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch
‰kol pﬁerovského okresu 715 párÛ nátepnic, 267 párÛ rukavic, 105 párÛ gama‰í (návlekÛ
k holinkám), 120 kukel, 4 pletené kabáty, 901 bﬁi‰ních pásÛ z flanelu, 708 párÛ onucí.6
·kola se mûla dát do sluÏeb armády a posilovat vlastenecké cítûní. Byl-li nûkdo z povolan˘ch uãitelÛ, star‰ích ÏákÛ ãi absolventÛ ‰koly vyznamenán, mûlo to b˘t uvedeno ve
v‰eobecnou známost. To mûlo povzbuzovat nad‰ení tûch, které vojenská sluÏba teprve
ãekala. Dûlo se tak prostﬁednictvím ‰kolních pamûtních listÛ, v˘roãních zpráv nebo jmenováním pﬁi ‰kolních bohosluÏbách. V informovanosti hrály dÛleÏitou roli místní noviny Pﬁerovsk˘ obzor, úﬁední vûstník okresního hejtmanství (uvádûl mj. pﬁehledy dárcÛ
finanãních sbírek) a také Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském, kter˘ pﬁiná‰el kromû naﬁízení a úﬁedních zpráv i jména padl˘ch a vyznamenan˘ch uãitelÛ
obecn˘ch ‰kol.7
Stálá pozornost byla vûnována péãi o chudé dûti, hlavnû z rodin, kde byl Ïivitel rodiny na frontû. V Pﬁerovû vznikl roku 1916 zásluhou obce a místní ‰kolní rady „polévkov˘
ústav“. Osvûdãil se pro dûti, které chodily mnohdy do ‰koly 1–2 hodiny a setrvávaly zde
pﬁes polední pﬁestávku. Oãekávány byly dary (i v naturáliích – potraviny, otop) od zámoÏnûj‰ích osob, nadací a institucí. Z tûch pomáhal pﬁi váleãném strádání nejvíce âerven˘
kﬁíÏ. Poﬁádal ve ‰kolách penûÏité sbírky, na nûÏ dûti pﬁispívaly nepatrn˘mi ãástkami (tﬁeba 1 haléﬁ), ale opakovanû, a tak bylo dosaÏeno pﬁíznivého v˘sledku. ·koly, uãitelé i ‰kolní dítky byly vyzvány ke spolupÛsobení v poﬁádání T˘dne âerveného kﬁíÏe s cílem získat
dal‰í pﬁíjmy pro organizaci, která o‰etﬁovala ranûné a peãovala o rodiny a pozÛstalé po
vojácích. Prostﬁednictvím dûtí mûla ‰kola pÛsobit i na rodiãe. Za dozoru dospûlého rozná‰eli Ïáci po bytech agitaãní a pouãné tiskopisy a ãlenské pﬁihlá‰ky, pﬁebírali penûÏní
dárky do pokladniãek a prodávali oficiální odznaky âerveného kﬁíÏe. V roce 1917 byl zaloÏen spolek âeské srdce, jehoÏ cílem bylo napﬁ. shánût potraviny a ‰atstvo pro nejchud‰í
a organizovat pobyty mûstsk˘ch dûtí na venkovû. Stranou nezÛstávaly místní charitativní nadace a organizace, v Pﬁerovû jmenovitû Dobroãinn˘ spolek Vlasta.
Uãitelstvo
Na zaãátku ‰kolního roku 1914/1915 byli v Pﬁerovû postrádáni nejvíce uãitelé na gymnáziu a stﬁedních odborn˘ch ‰kolách, kde byly profesorské sbory tvoﬁeny aÏ na v˘jimku
muÏi. Vládl názor, Ïe válka rychle skonãí, nûkteré ‰koly se rozhodly svízelnou situaci
ﬁe‰it na tuto pﬁedpokládanou krátkou dobu vlastními silami. Na stﬁedních ‰kolách rozdûlili chybûjící úvazky a intenzivnû se suplovalo. Na mû‰Èansk˘ch a obecn˘ch ‰kolách
byly hodiny rovnûÏ pﬁerozdûleny, do‰lo ke spojování tﬁíd a vût‰í bﬁímû bylo naloÏeno na
uãitelky. V roce 1915 jiÏ poÏadovala vedení ‰kol na zástup úﬁednû prozatímnû urãené
uãitele a uãitelky a byli pﬁijímáni kandidáti uãitelství.
Zmûny v pedagogick˘ch sborech i na ﬁeditelsk˘ch místech byly bûÏné. ¤editelé zvlá‰6

Pﬁerovsk˘ obzor. 1916, roã. 7, ã. 8, 9. 1. 1916, s. 4.

7

Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1916, roã. 34, ã. 7, 15. 8. 1916, s. 37–38; ã. 14,
31. 7. 1916, s. 71–73; ã. 17, 15. 9. 1916, s. 93–94.
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tû stﬁedních ‰kol se snaÏili své uãitele z ãinné sluÏby vyreklamovat pro nezbytnost k v˘uce. Podaﬁilo se to jen obãas, mnozí z nich strávili na vojnû celou válku, pokud mûli to
‰tûstí, Ïe pﬁeÏili. Uãitelé, kteﬁí nenarukovali, byli zahlceni prací ve ‰kole a mimo ni, sloÏitou v˘ukou v prozatímních prostorách, rodinn˘mi starostmi. Drahota stoupala, ale
uãitelské platy nikoliv; uãitelstvo nedostávalo zprvu ani Ïádn˘ tzv. drahotní a nákupní
pﬁídavek, kter˘ vylep‰oval platy státním zamûstnancÛm.
·koly si solidárnû vypomáhaly pÛjãováním uãitelÛ na neobsazené pﬁedmûty. Pro nedostatek uãitelÛ k v˘uce chlapcÛ byli na mû‰Èanskou ‰kolu v Pﬁerovû pﬁevádûni nebo zde
suplovali muÏ‰tí kolegové z obecn˘ch ‰kol. Na Moravû byl od roku 1904 zaveden celibát
uãitelek, kter˘ znamenal, Ïe ve ‰kolství mohly pÛsobit jen svobodné Ïeny – provdáním
se dobrovolnû vzdaly sluÏby. I bûhem války se poãítalo s tím, Ïe ‰kole budou vûnovat více
ãasu, protoÏe nejsou zatíÏeny starostí o obÏivu a existenci vlastní rodiny. To se t˘kalo
tzv. literních uãitelek, vût‰inou absolventek uãitelsk˘ch ústavÛ. Vedle nich pracovaly
ve ‰kolách industriální uãitelky, které vyuãovaly ruãní práce a mohly b˘t za urãit˘ch podmínek provdány.8
Na mû‰Èanské dívãí ‰kole obdrÏela celoroãní „dovolenou“ uãitelka Marie Poláková, jeÏ
byla okresní politickou správou jmenována vedoucí silou v kanceláﬁi a nad o‰etﬁovatelsk˘m personálem ve vojenské nemocnici v pedagogiu.9

·kolní tﬁída v pedagogiu, pﬁemûnûná na nemocniãní pokoj, MKP
8

Situace v obecné ‰kole na Malé DláÏce byla tak obtíÏná, Ïe v bﬁeznu 1916 byla povolána na dva mûsíce na v˘pomoc vdaná b˘valá literní uãitelka Aloisie Holá, choÈ c. k. finanãního komisaﬁe.

9

Marie Poláková (1877–1949) vykonávala tuto funkci od 1. záﬁí 1914 do ãervence 1915. Zbytek války uãila na pﬁerovské mû‰Èance a v roce 1919 se stala dlouholetou úspû‰nou ﬁeditelkou novû vzniklé odborné ‰koly pro Ïenská
povolání.
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Z gymnázia bylo postupnû odvedeno 18 uãitelÛ a Ïáci z vy‰‰ích roãníkÛ – do konce
‰kolního roku 1916/1917 celkem 75 studentÛ. Konaly se pro nû v mimoﬁádn˘ch termínech váleãné maturity. Bûhem války padl v Rusku profesor gymnázia Franti‰ek Kubov˘
(1885–1915) a na frontách zemﬁelo 32 ÏákÛ a absolventÛ ‰koly. Z rakouské armády zbûhlo a do zahraniãní armády (legií) vstoupilo 55 studentÛ a absolventÛ.
Poté, co byl na strojnické ‰kole pro nedostatek místností a uãitelsk˘ch sil ve ‰kolním
roce 1915/1916 otevﬁen jen 1. roãník, podaﬁilo se ﬁediteli vyreklamovat uãitele a dílovedoucí, kteﬁí jiÏ vykonávali vojenskou sluÏbu. Tento typ vzdûlání byl totiÏ potﬁebn˘ pro
váleãn˘ prÛmysl.
Z ústavu pro vzdûlávání uãitelek byli do armády povoláni dva uãitelé a ﬁeditel. Na této
‰kole byla velmi sloÏitá personální situace, protoÏe zb˘vající uãitelé pÛsobili zároveÀ na
gymnáziu a museli i tam suplovat hodiny za odvedené kolegy. Na stﬁedních ‰kolách v Pﬁerovû uãila v letech 1914–1918 hlavní pﬁedmûty jen jedna Ïena – Bohumila Fiedlerová.
Roku 1912 byla pﬁijata v dívãím pedagogiu jako suplující uãitelka pro ãe‰tinu, pedagogiku, dûjepis, zemûpis a tûlocvik. Od 24. ãervna 1917 byla jmenována definitivní uãitelkou. SvÛj vliv sehrálo i to, Ïe jí nehrozil osud odveden˘ch kolegÛ.
V hospodáﬁské ‰kole se povedlo ﬁediteli nûkteré pedagogy vyreklamovat; snad z politick˘ch dÛvodÛ se to v‰ak nepodaﬁilo u profesora Vratislava Stöhra (1873–1918), kter˘
pro‰el ruskou frontou a zemﬁel v listopadu 1918 v Dalmácii.10
Na gremiální ‰kole museli zaãátkem ‰kolního roku 1914/1915 tﬁi uãitelé z pûti nastoupit do zbranû. Byl sníÏen poãet tﬁíd bez ohledu na naplnûnost. Uãilo se sice od 1. ﬁíjna,
ale bylo nutné zavést koedukaci (spoleãnou v˘uku chlapcÛ a dívek) a pro nedostatek subvencí a vyuãujících zru‰it v˘uku v kupecké ‰kole pokraãovací. Vyreklamování uãitelÛ se
nedaﬁilo, v ﬁíjnu 1916 padl na Balkánû profesor Matou‰ Pﬁidálek (1878–1916). Situaci
ztûÏovalo mj. i obtíÏné zastupování povolan˘ch profesorÛ odborn˘ch pﬁedmûtÛ stejnû
kvalifikovan˘mi uãiteli.
Ve sbírkách pracovi‰tû dûjin ‰kolství Muzea Komenského v Pﬁerovû se k váleãn˘m osudÛm pﬁerovsk˘ch uãitelÛ nacházejí zajímavé archivní materiály, a to jmenovitû o legionáﬁi Richardu Kleiberovi (1891–1941), pozdûj‰ím starostovi mûsta, a o Sylvestru Plevovi (1882–1941), uãiteli, starostovi pﬁerovského Sokola, kter˘ zemﬁel jako ãlen
protifa‰istického odboje.11
Îactvo
V novû rozmístûn˘ch ‰kolách bylo zorganizováno polodenní vyuãování – od pondûlí
do soboty se v jedné uãebnû stﬁídaly dvû tﬁídy rÛzn˘ch ‰kol, jedna dopoledne, druhá odpoledne. Vyuãovací hodina byla redukována na 45 minut. Ve zkrácené hodinû i dni se nedaﬁilo pﬁedepsaná témata probrat ani ﬁádnû procviãit, s domácí pﬁípravou se nedalo poãítat. V˘uka trpûla ãast˘mi v˘padky z dÛvodu nedostatku otopu – dﬁíví a uhlí (nejvíce pﬁi
velmi mrazivé zimû 1917/1918), odchodem uãitelÛ k vojsku nebo k pﬁikázan˘m ãinnostem ãi v˘skytem spály a dal‰ích infekãních nemocí, kdy vyuãování ve tﬁídû bylo kvÛli nut10

Byla publikována Povídka o Jugoslávii, kde autor Josef Haj‰man, aniÏ by jmenoval, popisuje konec Ïivota vojáka, jenÏ se zastﬁelil na ústupu rakousk˘ch vojsk z Albánie a byl pohﬁben u mûsteãka Sutomore. Lze ho identifikovat jako prof. Stöhra. Viz: Vzpomínky: Zemská vy‰‰í hospodáﬁská ‰kola 1875–1935. Pﬁerov, 1935, s. 71,
145–148.

11

Viz téÏ: KLÍMOVÁ, Jarmila. Starosta Richard Kleiber: zajatec v Rusku i ﬁeditel ‰koly. Pﬁerovsk˘ deník,
4. 4. 2014, pﬁíloha, s. 12.
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né dezinfekci pﬁeru‰eno
na 8–12 dní. Pﬁipoãteme-li ve‰ker˘ ãas, kter˘
musela ‰kola místo uãení vûnovat sbûrové a pomocné ãinnosti, znamená to v˘raznou ztrátu
vyuãovací doby. Byl kladen dÛraz na uãivo hlavních pﬁedmûtÛ, u nichÏ
byla snaha zachovat
pln˘ poãet hodin.
V závislosti na typu ‰koly se nevyuãoval krasopis, zpûv, tûlocvik a kreslení; zÛstala nepovinná
nûmãina.
Stﬁední ‰koly mûly
povinnost pﬁispût soustavn˘m pûstováním
vojenského tûlocviku
a vojensko-vlasteneckodynastického ducha ke
zdatnosti rakouské armády. Od roku 1915
byla zavedena vojenská
pﬁíprava ÏákÛ nad 16 let,
která pﬁemûnila tûlocvik
na klasifikovan˘ vojensk˘ v˘cvik, poﬁadová
a pochodová cviãení
s nûmeck˘mi a ãesk˘mi
povely.12
V˘raznû se zmûnil Váleãn˘ lístek od uãitele Sylvestra Plevy z 15. 10. 1917. Adrerodinn˘ Ïivot. S postu- sátem je Rudolf Van˘sek, uãitel pﬁerovské mû‰Èanské ‰koly,
pující válkou se dostáva- MKP. Text: Mil˘ Van˘sku, coÏ pak jste do vody spadl, Ïe o Vás
ly do popﬁedí otázky vÛbec nic sly‰et? Dejte zas o sobû vûdût a hlavnû, napi‰te zas
zaji‰tûní základních Ïi- jednou nûco nového z Pﬁerova. CoÏ pak se tam uÏ vÛbec nic
votních potﬁeb, které se nedûje? U nás v‰e pﬁi starém, jednotvárné aÏ hrÛza. (...) Zdradot˘kaly dûtí ve mûstû ví Vás Pleva.
i na venkovû. I kdyÏ na‰e
území nebylo zasaÏeno pﬁím˘m bojem, trpûlo i civilní obyvatelstvo. Rodiny zÛstaly bez
otcÛ a star‰ích synÛ, kteﬁí byli ve válce, matky byly nuceny hledat si zamûstnání, aby
12

PrÛbûh vojensk˘ch cviãení v Pﬁerovû je popsán v textu: KOâÍ, Franti‰ek. Zemská stﬁední hospodáﬁská ‰kola za
války. In: Jubilejní almanach: 50. v˘roãí zemské hospodáﬁské ‰koly. Pﬁerov, 1925, s. 88–91.
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K prorakouské v˘chovû patﬁilo znát rakouskou národní hymnu. Reprodukce
z knihy Jana Maláta Zpûvník pro ‰koly obecné a mû‰Èanské, 2. díl, z roku 1895.
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rodinu uÏivily, s tím musely pomáhat i dûti. Chlapci i dívky se podíleli na obstarávání
potravin a vûcí denní potﬁeby, starali se o mlad‰í sourozence. Povinná ‰kolní docházka
konãila ve 14 letech, mnohé dûti pak pomáhaly doma nebo ‰ly za v˘dûlkem. Pokud rodiãe bûhem docházky poÏádali a schválil to ‰kolní úﬁad, byla ÏákÛm povolena úleva (uvolnûní) z vyuãování pro práce na poli nebo v hospodáﬁství. V Pﬁerovû se dot˘kaly ‰kolní
úlevy zvlá‰tû pﬁespolních dûtí z mû‰Èanek. V dobû války, kvÛli nedostatku pracovních sil
a zhor‰ení sociální situace rodin, byly nadﬁízen˘mi úﬁady ‰koly pﬁímo vybízeny k tomu,
aby vstﬁícnû posuzovaly ve‰keré Ïádosti o uvolnûní dûtí, které mohlo trvat od jednoho
do ãtyﬁ mûsícÛ.
Mladistv˘m do 16 let byl zakázán pobyt venku po 9. hodinû veãerní, pouliãní prodej
kvûtin a zápalek, náv‰tûvy kinematografu (kromû vybran˘ch pﬁedstavení).13 KdyÏ otcové ode‰li na frontu a matky nastoupily do zamûstnání, dûti tím získaly neb˘valou svobodu. Chodily za ‰kolu, toulaly se po mûstû, navazovaly kontakty s vojáky, kouﬁily na
veﬁejnosti, nav‰tûvovaly hostince a hrály tam karty. JiÏ ve ‰kolním vûku muselo nemálo
ÏákÛ a ÏákyÀ pracovat pro obÏivu rodiny za pﬁíleÏitostnou mzdu. Následkem bídy a hladu se ãasto nauãili krást, obvykle potraviny, uhlí a lehce zpenûÏitelné vûci.14 Delikvence
mladistv˘ch vzrostla, náv‰tûva ‰koly se zhor‰ovala a pﬁerovské úﬁady konstatovaly „zpustlost, zanedbání mládeÏe a zloﬁády.“ Zv˘‰it kvalitu vzdûlání a morálku dûtí bylo pak nutn˘m úkolem v prvních pováleãn˘ch letech.
V roce 1917 vydala c. k. moravská zemská ‰kolní rada Váleãná pﬁikázání pro ‰kolní dítky, která shrnovala povinnosti Ïactva. Jako propagaãní leták se mûla dostat ke kaÏdému
dítûti, do kaÏdé rodiny, b˘t vyvû‰ena v kaÏdé uãebnû. Základní body byly formulovány
jako desatero – morální apel, s dal‰ími podrobn˘mi praktick˘mi pokyny.
„1. Nemyslete vÏdy toliko na sebe, n˘brÏ také na ostatní!
NeboÈ nejen vy samy chcete jísti, nejen vy samy potﬁebujete ‰atÛ, botÛ a mnoho jin˘ch
pﬁedmûtÛ, n˘brÏ v‰ichni potﬁebují potravy a ‰atstvo. Musíme v‰ak v obou vûcech tím
vystaãiti, co nám poskytuje na‰e vlastní zemû, jelikoÏ krutí nepﬁátelé nic k nám nepﬁipustí. Proto buìte ‰etrné a skromné! Co pomÛÏete u‰etﬁiti sv˘m odﬁíkáním, to prospûje
ostatním a zmaﬁí zámûr nepﬁátel, aby nás vyhladovûli. Obmezíte-li se ponûkud v poÏívání pokrmÛ, ve spotﬁebû dÛleÏit˘ch pﬁedmûtÛ, pﬁinesete také vy malou obûÈ pro vlast.
To vám pﬁece nebude za tûÏko! Pomnûte, jak veliké obûti pﬁiná‰ejí va‰i otcové a bratﬁi,
kteﬁí sná‰ejí nev˘slovné námahy a strádání, ba dokonce Ïivot svÛj nasazují za vlast!
2. ·etﬁte proto v‰ím, zvlá‰tû v‰ak chlebem a brambory!
Nespotﬁebujte více chleba neÏ tolik, kolik jest dovoleno pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy úﬁedními! KaÏd˘m soustem nad ustanovenou míru zmen‰ujete zásobu pro ve‰kerenstvo. ·etﬁte také brambory, neboÈ jsou pro v˘Ïivu lidu tak dÛleÏity jako chléb! Nebuìte nespokojeny, dostanete-li chléb nebo brambory bez omastku, neboÈ v‰ichni musíme ‰etﬁiti tukem!
3. Zachovávejte svûdomitû dni bezmasé!
Maso mÛÏe b˘ti nahrazeno jin˘mi v˘Ïivn˘mi i vydatn˘mi pokrmy. Jen tehdy, bude-li
13

Vyhlá‰ka t˘kající se potlaãování zanedbalosti a zpustlosti mládeÏe. Úﬁední vûstník c. k. okresního hejtmanství
a c. k. okresní ‰kolní rady v Pﬁerovû. 1916, 20. 7. 1916, s. 56.

14

V protokolech z konferencí obecné ‰koly na Malé DláÏce je uvedeno nûkolik takov˘ch pﬁípadÛ. V lednu 1917
uloÏilo okresní hejtmanství ‰kole zavést disciplinární ﬁízení se Ïaãkou 5. tﬁídy, která ukradla na nádraÏí jablka
a uhlí – obdrÏela 4. stupeÀ z mravÛ a pﬁed v‰emi Ïákynûmi dÛtku ﬁeditele. V kvûtnu téhoÏ roku byl Ïák 5. tﬁídy potrestán pûtkou z mravÛ za krádeÏ 25 kg uhlí na nádraÏí a tﬁi dal‰í Ïáci za jiné krádeÏe mimo ‰kolu trojkou z chování. Za nedovolenou náv‰tûvu kina byl v kvûtnu 1918 Ïákyni 5. tﬁídy udûlen 3. stupeÀ z mravÛ.
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pﬁesnû zachováváno toto pﬁikázání, bude moÏno pro na‰e stateãné vojíny uhospodaﬁiti
potﬁebné maso.
4. Neodhazujte, co jest jedlé!
ZbytkÛ pokrmÛ lze s uÏitkem upotﬁebiti ke krmení domácích zvíﬁat. Válka ztenãila
velice jich poãet. Jest tudíÏ tﬁeba získati hojnost krmiva, aby opût mohlo b˘ti vychováno mnoho dobytka.
5. Uvarujte se v‰eliké ‰kody v zahradách a na polích!
·etﬁte ovocn˘ch stromÛ, nechte jich plody uzráti! Niãte rÛzné ‰kÛdce na polích
a v zahradách! Sbírejte tam v‰echny plodiny, jichÏ lze vyuÏitkovati k v˘Ïivû lidí a zvíﬁat!
6. ·etﬁte obuvi, ‰atstva a prádla!
KÛÏe a vlny jest malá zásoba a to, co jest pohotovû, pﬁichází pﬁedev‰ím v úvahu pro
boty a ‰aty vojákÛ; neboÈ jen dobﬁe vypravení vojáci mohou snésti námahy váleãné.
Nepobíhejte bez potﬁeby po ulicích, vyh˘bejte se kaluÏinám a závûjím, neklouzejte se na
ledû bez bruslí, ‰etﬁte, kde mÛÏete, botÛ i ‰atÛ a noste je, pokud jen moÏno jest jich uÏívati!
7. Zacházejte ‰etrnû se dﬁívím, uhlím a svítivem!
Nenakládejte pﬁíli‰ mnoho topiva do kamen; vzpomeÀte si na vojáky, kteﬁí v zákopech
musí sná‰eti vût‰í zimu! ·etﬁte petrolejem a svíãkami! Úlohy dané ve ‰kole a jiné práce
konejte, pokud moÏno, za svûtla denního!
8. Hospodaﬁte s papírem, motouzem a jin˘mi pﬁedmûty!
Jest o v‰echno toto nouze a u‰etﬁíte také rodiãÛm mnoho v˘dajÛ.
9. Vypomáhejte pﬁi pracích polních a v domácnosti!
Velmi mnoho otcÛ jest nyní ve zbrani pro vlast. Va‰e matky musí nejen spravovati
domácnost, n˘brÏ také obdûlávati pole nebo konati práci ﬁemeslnickou, vést obchod
kupeck˘, snad i choditi do továrny neb na práci nádenickou. Podporujte je v‰emi sv˘mi
silami! Chcete-li jen, mÛÏete své dobré matce mnohé bﬁímû ulehãiti, mnohou malou práci pﬁevzíti. Jak se vám odmûní mil˘ otec, aÏ se z války vrátí! Vy dûvãata mÛÏete je‰tû tím
zvlá‰tû prospûti, Ïe nejen pro domácí potﬁebu, n˘brÏ i pro vojíny v poli budete hotoviti
prádlo, ponoÏky a p.
10. Závoìte navzájem v lásce k vlasti!
Osvûdãte tuto lásku také tím, Ïe nejen samy budete zachovávati tato pﬁikázání, která
od vás pﬁece jen malé obûti poÏadují, n˘brÏ Ïe také budete nabádati své sourozence, své
spoluÏáky a ostatní dítky, by je rovnûÏ zachovávali. Tak vykonáte téÏ svou povinnost
k vlasti a pomÛÏete ji chrániti proti nepﬁátelÛm.“15
Text mûl b˘t pﬁedãítán pﬁi v˘uce a zejména se dûti mûly podle nûj ﬁídit. K tomu mûl
dopomoci dohled a spolupráce uãitelÛ.
Sbírky pﬁedmûtÛ, plodin a druhotn˘ch surovin byly ﬁízeny centrálnû a na více úrovních. Ve Vídni byla umístûna hlavní sbûrna, v kaÏdém okrese urãen sbûrací v˘bor, kter˘
dozíral a podporoval sbûr, ve vût‰ích místech odbûrny. Nûkteré zboÏí bylo zaplaceno podle stanoven˘ch cen. PoÏadována byla souãinnost Ïactva a uãitelstva, ‰koly byly sbûrn˘mi místy. Sbíralo se cel˘ rok, o prázdninách, podle poãasí – okresními a místními ‰kolními radami bylo povolováno volno z vyuãování. Akce byly doporuãovány, pozdûji
i naﬁízeny, hlá‰ení o v˘sledcích (sbûr v kilogramech a v˘‰e pﬁijatého finanãního obnosu)
bylo povinné, zapojení do akcí bylo v zájmu ‰koly.
15

Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1917, roã. 35, ã. 1, 15. 1. 1917, s. 8–9.
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·kolní dítky se mûly zamûﬁit na olejnaté plody a jádra (sluneãnic, tykví, melounÛ, okurek a peckovin), na pícniny (mj. javorové a lipové plody, listy kopﬁiv), na vláknité rostliny (lodyhy kopﬁiv), na ãajové náhraÏky (listy ostruÏiníku, jahodníku a maliníku), na kávové náhraÏky (jeﬁabiny, plody hlohu, koﬁeny pampeli‰ky, limbové oﬁí‰ky, ‰ípky, dﬁínky),
plané ovoce, lesní plody a houby, lipov˘ kvût, jitrocel; tomu byl sestaven „sbûrací kalendáﬁ“ od dubna do ﬁíjna.16 Pro krmení dobytka dûti sbíraly a su‰ily pﬁes prázdniny za dozoru uãitelÛ listy ze stromÛ a keﬁÛ (lesní seno). Les byl zdrojem ÏaludÛ, ka‰tanÛ, bukvic
a dubûnek. Dubûnky se pouÏívaly pro obsah tﬁísloviny k ãinûní kÛÏí v koÏeluÏském prÛmyslu, z bukvic se vyrábûl olej. Îaludy a ka‰tany byly namáãeny ve vodû, aby pozbyly
hoﬁkost, pak se su‰ily, se‰rotovaly a vyuÏily jako krmivo pro drÛbeÏ. Ke krmení prasat,
drÛbeÏe a ryb byli sbíráni a su‰eni také chrousti.
V popﬁedí sbûru druhotn˘ch surovin stály kovy, hlavnû cín, olovo a mosaz. Mosazné
moÏdíﬁe byly vymûÀovány za Ïelezné, byly odevzdány i ‰kolní zvonky a vyhledávány kovové pﬁedmûty v kabinetech. Sbûr kovÛ za spolupÛsobení ‰kolní mládeÏe probûhl nejprve
ve vlastních a spﬁátelen˘ch rodinách, pak organizovanû na jaﬁe 1915 a v roce 1916 (cín,
olovo, hliník). V Pﬁerovû ho garantovala a provedla mû‰Èanská ‰kola, chlapci od 10 let,
po svolení rodiãÛ. Mûsto bylo rozdûleno na obvody, ho‰i chodili v pﬁidûlen˘ch ulicích
dÛm od domu v dobû vyuãování. Kovy se shromaÏìovaly ve sbûracích místnostech, pak
se dále tﬁídily. Akce nazvaná Zlato dal jsem za Ïelezo byla ﬁízena ministerstvem vnitra
v zimû 1915, ‰koly byly zapojeny v roce 1916. Sbíralo se zlato, stﬁíbro, platina i drahokamy, evidenci vedl povûﬁen˘ uãitel a po zhruba mûsíci sbírky se v‰e odevzdalo. Dítû, které darovalo zlato nejménû za 3 K, mûlo dostat na památku Ïelezn˘ prsten, a pokud bylo
zlata nad 10 gramÛ, zvlá‰tní pamûtní list.17 ·koláci se podíleli na sbûru kauãuku a vlny
(podzim 1915, léto 1916) a byli pouãeni o v˘znamu sbûru kostí, pﬁikázaném od roku
1917. Z kostí se získával tuk k v˘robû m˘dla, svíãek a glycerinu, byly zpracovávány na
hnojiva (kostní mouãka), kostní klih a kostní uhlí.
Kopﬁivy sbírali v roce 1915 vojáci, od roku 1916 bylo pﬁibráno civilní obyvatelstvo.
Sbûr vy‰el na prázdniny, to v‰ak nesmûlo úãasti Ïactva ani uãitelstva bránit. V létû a na
podzim se sklízely odkvetlé kopﬁivy, drhly se, oddûlenû se uÏívaly stonky s vlákny, která
jsou velmi jemná, dobﬁe se barví a sají vodu, a listy a semena. Vlákna se spﬁádala a tkalo se z nich kopﬁivové plátno. Z nûj se pro v˘stroj vojska vyrábûly uniformy, ochranné
pﬁikr˘vky, plachty, tlumoky, pytle na písek, stany, provazy, sítû. Sbírání ostruÏinového,
malinového a jahodového listí mûlo vysokou prioritu, protoÏe dovoz pravého ãaje z âíny
a Ruska byl zcela pﬁeru‰en. OstruÏinové listy byly zpracovány, podrobeny lehkému kva‰ení a praÏení a byly náhraÏkou ãaje s úãinky proti úplavici pro frontu, léãebné ústavy
a zajatecké tábory. ·koly su‰ily spoleãnû nasbírané listí ve sv˘ch prostorách a odesílaly
v bednách.
Poté, co se podaﬁilo s obtíÏemi zvládnout sklizeÀ v roce 1914, bylo od roku 1915 naﬁízeno, aby do tûchto prací byla zapojena mládeÏ nejen z venkova, ale i z mûst. V hospodáﬁství a zahradû byly pro ‰kolní mládeÏ urãeny tyto práce: pletí plevele, sázení a sklizeÀ
zeleniny, protrhávání a sklizeÀ ﬁepy, pomoc pﬁi senoseãi, ãesání chmele, sklizeÀ a zpracování ovoce, sklizeÀ obilí, sbírání brambor, práce ve vinohradech. Uãitelé na venkovû
mûli za úkol b˘t pﬁíkladem v pûstování zeleniny, lu‰tûnin a brambor, v chovu domácích
16

Úﬁední vûstník c. k. okresního hejtmanství a c. k. okresní ‰kolní rady v Pﬁerovû. 1916, s. 39.

17

Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1916, roã. 34, ã. 7, 18. 4. 1916, s. 36–37.
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zvíﬁat (králíci, drÛbeÏ) a vãelaﬁství, pÛsobit jako poradci pro obyvatelstvo. Zelenina se
intenzivnû pûstovala na ‰kolních pozemcích (·kolní zahrada – váleãná zahrada).18
Chybûjící produkty byly nahrazovány. Nedostatek kÛÏe na boty vedl k roz‰íﬁení dﬁevûn˘ch pode‰ví. MládeÏ byla vyzvána ke zv˘‰ené péãi o obuv a pouãena, Ïe chodit bosky
do ‰koly „není neãestné“. ·kola ‰etﬁila papírem, v se‰itech se sníÏil poãet listÛ, psalo se
bez okrajÛ, kreslilo po obou stranách listÛ, i na star‰í v˘kresy, na procviãování byly doporuãeny bﬁidlicové a lepenkové tabulky, zadávalo se ménû úloh (písemek). V‰echny popsané ‰kolní se‰ity, kreslicí ãtvrtky, tiskopisy, star‰í nedÛleÏitá korespondence, seznamy,
obálky se pak mûly sbírat a odevzdat ke skartaci pro papírensk˘ prÛmysl.
Doba války donutila lidstvo ‰etﬁit potravinami a nauãila je v‰ímat si zv˘‰enou mûrou
pﬁírodních darÛ, mezi nimiÏ b˘vají houby oznaãovány jako „lesní maso“. K tomuto tématu vydal Jan MackÛ u nakladatele R. Prombergera v Olomouci roku 1914 knihu âesk˘
houbaﬁ, urãenou k jejich poznávání. V roce 1917 zorganizovalo ministerstvo kultu a vyuãování kampaÀ s cílem zapojit do sbûru hub uãitelstvo i Ïactvo. Základem roz‰íﬁení
znalosti hub a jejich popularizace mûla b˘t zmínûná kniha, vhodnû opatﬁená ilustracemi, které byly vydány na pohlednicích a jako ‰kolní nástûnné obrazy.19
Od roku 1915 aÏ do konce války legální zásobování nestaãilo. Prodej potravin, pﬁedmûtÛ denní spotﬁeby, odûvÛ a obuvi fungoval na lístky, poukázky nebo prÛkazy. Nedostatek uhlí a dﬁíví omezoval topení a vaﬁení, nedostatek petroleje svícení. Na v‰echno se
stály pﬁed obchody, pekárnami a mlékárnami dlouhé ﬁady. âekat mnoho hodin ve frontû – to b˘vala bûÏná povinnost i pro dûti, ãasto na úkor vyuãování. Na Moravû byly zavedeny postní bezmasé dny – tﬁi dny v t˘dnu se maso nesmûlo prodávat ani konzumovat,
aby se zmen‰ila spotﬁeba. PﬁedraÏené brambory, mléko, mouka a tuky byly k dostání na
venkovû (naãerno). V roce 1917 vyrukovala státní propaganda s v˘razem „vyhladovací
válka.“20 Bylo vysvûtlováno, Ïe vyhladovût obyvatelstvo je taktika nepﬁítele a Ïe kázeÀ ve
spotﬁebû a nereptání proti situaci v zásobování je projevem vlasteneckého uvûdomûní.
Zatajování zboÏí, jeho pﬁekupnictví a pﬁedraÏování bylo trestáno a nahlíÏeno jako pomoc
nepﬁíteli. K morální podpoﬁe obyvatelstva byly vydávány tendenãní spisy a nevyhnuly se
ani tvorbû pro dûti. V pﬁíloze vládního vûstníku byly publikovány ver‰e Josefa Kaluse,
urãené k opisování na tabuli a k diktování.
„JahÛdka uÏ zraje v lesa vonném chladu, hub jsou plny háje – Nebojme se hladu!
Stromy h˘ﬁí kvûtem ve tﬁe‰Àovém sadu, slibnû kynou dûtem – Nebojme se hladu! Kvetou keﬁe malin v rozvalinách hradu, lísek, hafer, kalin – Nebojme se hladu! AÏtû podzim v lese pﬁejme léta vládu, v klín nám bukvic stﬁese – Nebojme se hladu! Sbírat ‰ípky, trnky budem do úpadu: plnit ko‰e, hrnky – Nebojme se hladu!“21
Bûhem války strádali dûti i dospûlí. Uãitelé museli pod stál˘m tlakem pﬁispívat finanãnû na válku, vést k loajálním úkonÛm Ïáky a dozorovat nad nimi. Byli povoláváni k práci na úﬁadech, k veﬁejn˘m pracím pﬁi soupisech a kontrolách, k nevdûãné úãasti pﬁi rek18

Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1917, roã. 35, ã. 10, 31. 5. 1917, s. 65–67.
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Rok nato byla kniha doplnûna spiskem Houbová kuchynû: 100 vyzkou‰en˘ch receptÛ. Akce se ministerstvu pﬁíli‰ nevydaﬁila. V povinn˘ch hlá‰eních o stavu splnûní tohoto úkolu se nejãastûji doãteme, Ïe houby nerostou,
protoÏe v létû roku 1917 bylo mimoﬁádné sucho.
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Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1917, roã. 35, ã. 1, 15. 1. 1917, s. 1–3; ã. 8,
30. 4. 1917, 53–55.
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Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1917, roã. 35, zvlá‰tní pﬁíloha, s. 4.
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vírování (zabavování zásob) a byli povûﬁeni ﬁadou nov˘ch administrativních úkonÛ. ¤editeli byla odesílána na vy‰‰í místa vynucená hlá‰ení o vlasteneckém chování sboru a Ïactva. O prázdninách se uãitelé i uãitelky smûli z místa sluÏby vzdálit jen na povolení a byli
povinni drÏet dozor nad Ïáky, jejichÏ rodiny byly zamûstnány polními pracemi, pomáhat pﬁi Ïních nebo se s dûtmi vûnovat nejrÛznûj‰ím sbûrÛm pro potﬁeby hospodáﬁství
a vojska.
Situace na pﬁerovsk˘ch ‰kolách v prÛbûhu první svûtové války se pﬁíli‰ neli‰ila od podmínek v okolních mûstech, snad s tím rozdílem, Ïe nebylo nutno ﬁe‰it národnostní konflikty s nûmecky mluvícím obyvatelstvem. ·kolní rok 1914/1915 zaãal pozdûji a komplikovanû. Pﬁijatelnû vyﬁe‰ené pﬁemístûní ‰kol a skuteãnost, Ïe bûhem války nedo‰lo
v Pﬁerovû k Ïádn˘m ubytovacím zmûnám vojska, u‰etﬁily uãitelÛm i ÏákÛm dal‰í stûhovaní a zajistily, aÏ na drobné v˘jimky, nekomfortní, av‰ak v rámci moÏností stabilní v˘uku. Bylo pro ni nepostradatelné i vyuÏití prostor klá‰terních ‰kol na ·íﬁavû – tato situace se zopakovala je‰tû v letech 1939–1945.
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Velká válka a vesnické ‰koly na pﬁíkladu Drahotu‰ska
Helena Kováﬁová
Anotace
Kapitola se zab˘vá konkrétními osudy uãitelÛ z Drahotu‰, Klokoãí, HrabÛvky, Milenova, Podhoﬁí, Slavíãe, Velké, Radíkova a Uhﬁínova v období let 1914–1918. Nûkteﬁí museli narukovat k vojsku. Napﬁíklad JoÏa Harna z Velké se vrátil jako rusk˘ legionáﬁ, Josef
Sedláãek z Drahotu‰ po superarbitraci kvÛli zranûní spravoval ‰kolu pro vojíny se zranûním mozku a poruchami ﬁeãi v Praze, Franti‰ek Dohnal z Drahotu‰ byl v rakouské
armádû pov˘‰en na poruãíka, ale po návratu do ‰koly mûl problémy s pﬁizpÛsobením se
‰kolnímu prostﬁedí. Uãitele Richarda Trãku z Milenova zachránila od vojny povinnost
obhospodaﬁovat jeden z nejvût‰ích statkÛ v Milenovû, coÏ mu nevratnû podlomilo zdraví. Dva uãitele (Jan Matûjíãek z Podhoﬁí a Josef Cvek z Radíkova) se podaﬁilo vyreklamovat zpût. Kromû toho umírali uãitelÛm na frontû synové (Ka‰par z Klokoãí, Karlíãek
z Velké, Zapletal a Marák z Drahotu‰). Budovy ‰kol byly i na vesnicích s dobrou dopravní dostupností zabírány pro vojenské úãely (Klokoãí, Velká, HrabÛvka, Drahotu‰e), jinde byla v˘uka na nûkolik mûsícÛ zastavena kvÛli nedostatku uãitelsk˘ch sil (Podhoﬁí).
Uãitelé také zaznamenali neblah˘ vliv váleãn˘ch události na mládeÏ. Kapitola konkretizuje obecné tvrzení, Ïe válka zasáhla do Ïivota v‰ech vrstev obyvatelstva, na pﬁíkladu
‰kolství.

Abstract
The Great War and the village schools on the example of region Drahotu‰e
The chapter deals with particular destinies of teachers from town Drahotu‰e and surrounding (villages Klokoãí, HrabÛvka, Milenov, Podhoﬁí, Slavíã, Velká, Radíkov and Uhﬁínov) in the period 1914–1918. Some of them had to join the army. For example JoÏa
Harna from Velká battled in Russia and returned as the Czechoslovakian legionnaire.
Josef Sedláãek from Drahotu‰e was injured by fighting and he continued the career as
the teacher in a school for soldiers with brain injuries and disorders of speech in Prague’s hospital. Franti‰ek Dohnal from Drahotu‰e was promoted to lieutenant in the Austrian army, but he had problems with adapting to the school environment after the end
of the First World War. Teacher Richard Trãka from Milenov was duty to do agriculture
work at one of the largest farmstead in the village and he need not to pass through the
hell of war. But his health was irreversibly undermined by teaching and farming at the
same time. Only two teachers (Jan Matejíãek from Podhoﬁí and Josef Cvek from Radíkov) were released from army upon requests of municipality and school inspector. Some
of the teachers loosed their sons, who died on the battlefront (Ka‰par from Klokoãí, Karlíãek from Velká, Zapletal and Marák from Drahotu‰e). The school buildings were occupied for military purposes not only in town, but also in villages with good transport links
(Klokoãí, Velká, Hrabuvka, Drahotu‰e). Elsewhere has been teaching for a few months
stopped due to lack of teacher supply (Podhoﬁí). Teachers noticed to the school chronicles also adverse impact of war events on youth. The general thesis says the First World
War affected the live of all social classes of the population. The chapter specifies this on
the example of education.
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Tato kapitola se zab˘vá konkrétními osudy ‰kol a uãitelÛ vesnického prostﬁedí, a to
v okolí mûsteãka Drahotu‰e v období let 1914–1918: pûtitﬁídní obecná ‰kola v Drahotu‰ích (pﬁi‰kolena osada Rybáﬁe), dvoutﬁídní obecná ‰kola v Milenovû a ve Velké (pﬁi‰kolena obec Lhotka), jednotﬁídní obecná ‰kola v HrabÛvce, Klokoãí, Podhoﬁí, Radíkovû, Slavíãi a Uhﬁínovû. Ve sledovaném regionu pﬁevaÏovalo na poãátku 20. století ãeské
obyvatelstvo. Na rozdíl od sousedních Hranic ãi Lipníka zde neprobíhal boj s nûmeck˘m
‰kolstvím. Jedinou obcí, kde byla národnostnû horká pÛda, byla malá horská víska Uhﬁínov.1 Region je vhodn˘m modelov˘m pﬁíkladem pro anal˘zu vlivu váleãn˘ch událostí na
ãeské ‰kolství na venkovû.
Îivot v mûsteãku Drahotu‰e a v nûkolika okolních vesnicích zmûnil pﬁíchod 56. pû‰ího pluku z Wadovic u Krakova v záﬁí 1914, kter˘ zde pob˘val aÏ do ﬁíjna 1915. V listopadu 1915 do konce války jej nahradil 36. pluk z Kolomeje. Vojáci mûli b˘t ubytováni
v nedalek˘ch Hranicích, ale mûsto bylo pﬁeplnûno lÛÏky reservní nemocnice a uprchlíky z Haliãe. Vojsko zabralo mimo obecních a soukrom˘ch prostor také ‰koly v Drahotu‰ích2, Klokoãí3, Velké4 a HrabÛvce.5 UmisÈovalo do nich kanceláﬁe a skladi‰tû, ve Velké
se ve tﬁídách konaly odvody brancÛ a ve tﬁídû byla na ãas kasárna pro jednoroãní dobrovolníky. Kromû Velké se jednalo o novû postavené budovy a zejména v Drahotu‰ích pobytem vojákÛ utrpûla znaãné ‰kody, protoÏe vojensk˘m úãelÛm slouÏily tﬁídy, kabinety,
tûlocviãna a ‰kolní zahrada aÏ do roku 1918.6 Bylo nutné hledat náhradní prostory pro
v˘uku v soukrom˘ch bytech. V mal˘ch, nízk˘ch, temn˘ch a chladn˘ch místnostech bez
sociálního zaﬁízení sedûly dûti v pﬁeplnûn˘ch lavicích.7 Podmínkou pronájmu bylo absolutní ticho a dÛm byl uzamãen, dokonce i pro okresního ‰kolního inspektora.8 O nápra1

ZaloÏena roku 1882 jako soukromá ‰kola Ústﬁední Matice ‰kolské v Praze, roku 1885 pﬁedána do zemské správy. Zemsk˘ archiv v Opavû (dále ZA Opava), Státní okresní archiv Pﬁerov (dále SOkA Pﬁerov), fond Okresní ‰kolní v˘bor Hranice (O·V), b. ã. 216.

2

Otevﬁena v záﬁí 1912. Drahotu‰e se v letech 1914–1918 staly vojensk˘m mûsteãkem. BlíÏe Drahotu‰e: historie
a pﬁítomnost. Hranice: Mûsto Hranice 2008, s. 109. ISBN 978-80-254-5791-7; BEDNÁ¤, Václav. Okolnosti pobytu Edith Steinové v Hranicích v roce 1915. In: Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov 2004. Pﬁerov: Státní
okresní archiv Pﬁerov, 2004, s. 122. ISBN 80-86388-20-4; ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Okresní úﬁad Hranice
(OÚ), inv. ã. 736, k. ã. 93.
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Otevﬁena v ﬁíjnu 1911. Vojsko ji zabralo nûkolikrát na krat‰í ãas, poté byla zavﬁená od bﬁezna do záﬁí 1915. KvÛli nedostatku paliva se nevyuãovalo od listopadu 1917 do dubna 1918. BlíÏe Klokoãí: dûjiny a pﬁítomnost obce.
Klokoãí: Obecní úﬁad Klokoãí, 2007, s. 60, 131–132. ISBN 978-80-254-4244-9.

4

Vojáci ve ‰kole pob˘vali od 21. 9. 1914 do 31. 10. 1914, dále od konce ãervna 1915 do ﬁíjna 1915, od prosince
1915 do února 1916. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Velká, inv. ã. 7.

5

Postavena v letech 1913–1914. Poprvé se vojáci z obce museli vystûhovat kvÛli epidemii tyfu na podzim 1914.
·kolu zabrali v únoru 1915, poté od prosince 1915 do ledna 1916. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· HrabÛvka,
inv. ã. 2; O·V Hranice, b. ã. 176 a 135, inv. ã. 55–56.

6

Armáda se vystûhovala ze zruinované budovy aÏ 21. 6. 1918. Náklad na renovaci byl odhadnut na 70 000 K. Celodenní v˘uka zaãala aÏ 3. 12. 1918. BlíÏe KOVÁ¤OVÁ, Helena. Historie ‰koly do roku 1945. In: Základní ‰kola
Drahotu‰e: almanach k 100. v˘roãí otevﬁení ‰kolní budovy. Hranice: Základní a mateﬁská ‰kola Hranice-Drahotu‰e, 2012, s. 24–25. ISBN 978-80-260-3732-3.

7

„Sedí tam chudáci smûstnáni a smaãkání v lavicích jako kuﬁátka v kukani!“ KARLÍâEK, H. V.: Drahotu‰e: moravské Wadowice! Pﬁerovsk˘ obzor. 1915, roã. 6, ã. 148–149, 28. a 29. 5. 1915, s. 2–3.

8

V inspekãní zprávû 1914/1915 se pí‰e, Ïe tﬁídy jsou oddûleny jen dveﬁmi nebo tenkou stûnou a je nutná pﬁísná
kázeÀ, sborem se ﬁíká jen ‰eptem. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond O·V Hranice, b. ã. 150; fond Z· Drahotu‰e,
inv. ã. 3.
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vu ‰patné situace se marnû zasazoval okresní ‰kolní inspektor âenûk Kramoli‰.9 Zastupitelé mûsta nepodnikli v této záleÏitosti nic, proto intervenovalo u vojenského velitelství pﬁímo vedení ‰koly a podaﬁilo se získat zpût jednu uãebnu, kde probíhalo stﬁídavé
vyuãování.
V blízk˘ch vesnicích byly sice místnosti po mûsíci ãi dvou uvolnûny, vyãi‰tûny a upraveny znovu pro v˘uku, ale k záboru a následnému pﬁeru‰ení vyuãování docházelo opakovanû. Ve Velké byla ‰kola i byt správce zabrán v jeho nepﬁítomnosti a jednalo se o pﬁesunu ÏákÛ do sousedních Hranic nebo HrabÛvky. Dûti z Klokoãí mûly povoleno chodit
do blízk˘ch Drahotu‰. V HrabÛvce slíbil setník ponechat jednu tﬁídu volnou, ale správce Jubilejní národní ‰koly císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I. mûl obavy o moÏnostech dodrÏení slibu, pokud by pﬁi‰el rozkaz z vy‰‰ích míst. Uãitelé byli v dobû zastavení v˘uky pﬁidûleni kanceláﬁskou sluÏbou u rÛzn˘ch úﬁadÛ. V Klokoãí mûlo oficiální pﬁeru‰ování v˘uky
a poskytování úlev pro polní práce neblah˘ vliv na absenci. Je‰tû ve ‰kolním roce
1918/1919 dosáhlo omluvené zame‰kání v˘uky 9 % a neomluvené 10 %.10
Ke kuriózní situaci do‰lo v Podhoﬁí, kam byl za odvedeného správce ‰koly Jana Matûjíãka pﬁikázán uãitel Franti‰ek Rozsypal. Obec odmítla platit náklady na jeho byt, protoÏe to nebyla její povinnost. Ani okresní ‰kolní rada nezmûnila stanovisko obce vyjádﬁením, Ïe hmotné náklady jsou nesrovnatelnû men‰í neÏ ztráta vyuãování. Uãiteli byla
dána moÏnost odejít jinam. V prosinci 1914 zaslalo pﬁedstavenstvo Podhoﬁí okresní ‰kolní radû vyjádﬁení, Ïe si vyuãování po ãas války nepﬁeje. ·kola byla skuteãnû zavﬁena aÏ
do záﬁí 1915, kdy „na konec války ani dosti malé nadûje nebylo.“11 Správa ‰koly pak byla
svûﬁena Franti‰ce Matûjíãkové (sestra odvedeného uãitele), která bydlela v nedalekém
Lipníku.
Uãitelé zaznamenali promûnu, kterou pro‰li Ïáci ‰kol v dÛsledku abnormálních Ïivotních podmínek. Absence otcovského dozoru, dlouhodobé souÏití s vojáky, napjatá atmosféra dobroãinn˘ch sbírek na stranû jedné a rekvizic potravin na stranû druhé zhor‰ily
morálku ÏákÛ a uvolnily domácí i ‰kolní kázeÀ. V Klokoãí, kde poãet vojákÛ aÏ ‰estkrát
pﬁev˘‰il poãet obyvatel, docházelo k ãast˘m krádeÏím a v˘jimkou nebyly ani soudní spory. Zasáhnout musel i vrchnoporuãensk˘ úﬁad.12 V ãervenci 1916 musela vydat okresní
‰kolní rada v˘nos, Ïe úlevami pro star‰í Ïáky z dÛvodu úãasti na polních pracích nesmí
trpût v˘chova a mravy dûtí.13 Dûti mûly pracovat pod dozorem star‰í osoby ve zvlá‰tním
oddûlení. Do‰la totiÏ hlá‰ení, Ïe star‰í Ïáci a Ïákynû pracují na poli spoleãnû s osobami,
které v jejich pﬁítomnosti neslu‰nû mluví a zpívají. Jak zaznamenal uãitel ve Velké i v Klokoãí, jiÏ v prvním roce války umûli v‰ichni chlapci nûmecké komando, dûti uÏívaly pﬁi
hovoru polská slova a úsloví.14 V jinak strohé kronice ve Slavíãi je zapsán zákaz pro mlá9

Od vojenského velitele dostal jasnou odpovûì: „Starost o vojsko je nyní potﬁebnûj‰í neÏ starost o Ïáky. Buìte
rád, Ïe tolik jsem vám povolil.“ KRAMOLI·, âenûk. Váleãné vzpomínky ‰kolního inspektora. Zábﬁeh: Spoleãenská tiskárna, [1926], s. 10 a 48.
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·kolu nav‰tûvovalo 34 ÏákÛ. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond O·V Hranice, b. ã. 150; fond Z· Klokoãí, inv. ã. 1.
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ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Podhoﬁí, inv. ã. 1.
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Pﬁípad krádeÏe Jaroslava Kechra projednávan˘ okresním soudem byl hlá‰en 1. 7. 1915 okresní ‰kolní radû.
ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond O·V, inv. ã. 55.
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KRAMOLI·, âenûk. Váleãné vzpomínky ‰kolního inspektora. Zábﬁeh: Spoleãenská tiskárna, [1926], s. 71.
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V obci Velká se ‰kolní dûti nedopou‰tûly nûjak˘ch vût‰ích nepﬁístojností. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Velká, inv. ã. 7.
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deÏ mlad‰í 17 let toulat se veãer venku, stejnû jako náv‰tûva hostincÛ, konzumace alkoholu a kouﬁení.15
Neblah˘ vliv na v˘voj dûtské psychiky mûla úãast pﬁíbuzn˘ch v pﬁím˘ch bojích v kontrastu s oficiální propagandou, jejíÏ hlásnou troubou se stala právû ‰kola. Îáci byli zamlklí, nesoustﬁedili se na uãení, ale „mûli na mysli své a známé lidi na boji‰ti, ba dokonce
obãas znenadání notili tu neb onu ponurou váleãnou melodii.“16 Ke zlep‰ení nálady dûtí
nepﬁispûlo naﬁízení o vybudování tzv. váleãného koutku za úãelem pﬁedvést ÏákÛm, jak˘
boj jejich otcové a bratﬁi vedou a povzbudit je k vlasteneck˘m citÛm. ShromaÏìovány
byly manifesty, mapy, pohlednice, dopisnice, pamûtní listy dobroãinn˘ch sbírek atd.
Bûhem nûkolika t˘dnÛ vznikly v kaÏdé ‰kole, ale rychle zanikly.17 Uãitel ve Velké charakterizoval situaci ve ‰kolním roce 1917/1918 takto: „Ty dítky, co tu zÛstávají… to jsou
bledí, neduÏiví, ustra‰ení, zamlklí tvorové, bez dûtské radosti a bezstarostnosti.“18 Nûkteré dûti u sebe mívaly velké ãástky penûz jako nikdy pﬁedtím. Selky s poãetnou rodinou
sice byly bez muÏe, ale dostávaly velkou podporu od státu a díky vlastnímu hospodáﬁství
netrpûly takovou nouzí jako lidé ve mûstû. Pokud odrostlé dûti na‰ly práci, mohly si vydûlat jako dûlníci tolik, kolik dostávali nûkteﬁí uãitelé.19 Pro uãitele, s platem stoupajícím
o 25 % pﬁi 100–500% inflaci, byla starost o rodinu, zvlá‰tû pokud dûti studovaly, velice
obtíÏná. Jedin˘ syn Josefa Cveka, uãitele v Radíkovû, si uãebnice pÛjãoval z chudinsk˘ch
knih. Star‰í uãitelé s poãetnou rodinou Franti‰ek Zapletal z Drahotu‰ a Hubert Karlíãek
z Velké, vyuÏívající sluÏební byt, si nestihli na‰etﬁit na vlastní bydlení v penzi, do které
odcházeli v letech 1924–1925.20
PﬁestoÏe uãitelé byli jako státní úﬁedníci zamûstnáváni také mimo ‰kolu (písaﬁi na úﬁadech, upisování váleãn˘ch pÛjãek, soupisy pÛdy a rekvizice zásob) nemohli i pﬁes objektivní obtíÏe rezignovat na kvalitu v˘uku. Z dochovan˘ch inspekãních zpráv je jasné, Ïe
okresní ‰kolní inspektor provádûl peãlivé kontroly. PﬁihlíÏel k pﬁekáÏkám jako polodenní v˘uka, nedostatek pomÛcek a uãebnic,21 ale dobrá hodnocení udûloval jen na základû
píle a viditeln˘ch v˘sledkÛ. V ﬁíjnu 1916 vyt˘kal vyreklamovanému uãiteli Janu Matûjíãkovi liknavost pﬁi vedení tﬁídní knihy, kroniky i matriky ‰koly.22
Tragédii války pocítili uãitelé ze sledovaného regionu vût‰inou ve vlastní rodinû nebo
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Ve ‰kolním roce 1916/1917. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Slavíã, inv. ã. 3.

16

Zápis z roku 1915. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Milenov, inv. ã. 5.

17

Naﬁízení zemské ‰kolní rady v Brnû ze 4. 7. 1916. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Milenov, inv. ã. 5; KRAMOLI·, âenûk. Váleãné vzpomínky ‰kolního inspektora. Zábﬁeh: Spoleãenská tiskárna, [1926], s. 73.
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ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Velká, inv. ã. 7.
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Ke srovnání platÛ dûlníkÛ a uãitelÛ ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Velká, inv. ã. 7; fond Z· Milenov, inv. ã. 5;
fond O·V Hranice, b. ã. 139.
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ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Radíkov, inv. ã. 32 a 33; fond O·V Hranice, b. ã. 129, 139.
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V Milenovû Ïáci po zákazu pouÏívání dosavadních ãítanek v roce 1916 ãetli nûkolik mûsícÛ jen z katechismu
a Bible nebo vÛbec. Ve Velké musel správce pﬁedepsané se‰ity shánût pﬁímo v tiskárnách ãi mûstsk˘ch obchodech, protoÏe místní obchodníci je odmítali objednat. V Radíkovû byla ve ‰kolním roce 1916/1917 v˘uka psaní
na dva t˘dny pﬁeru‰ena. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Z· Milenov, inv. ã. 5.; fond Z· Radíkov, inv. ã. 32; fond
Z· Velká, inv. ã. 7.
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„Zdá se, Ïe Vás uãitelsk˘ stav netû‰í, Ïe jste uãitelem jen proto, abyste mûl plat.“ ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond
O·V Hranice, b. ã. 131.
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sami narukovali na frontu. Syna ztratil ﬁeditel ‰koly v Drahotu‰ích Franti‰ek Zapletal.23
Uãiteli v Klokoãí Antonínu Ka‰parovi jeden syn zemﬁel a druh˘, Milan, padl do zajetí na
italské frontû.24 ManÏelÛm âeÀkovi a Reginû Marákov˘m, uãitelÛm v Drahotu‰ích, zemﬁel syn Oldﬁich jako rusk˘ legionáﬁ v bojích u Buzuluku. Druh˘ odveden˘ syn Bﬁetislav
se sice vrátil a studoval práva, ale zemﬁel v roce 1921 pﬁi mobilizaci bûhem války s Maìarskem.25 Marák sám byl také odveden, záhy v‰ak vojenské povinnosti zpro‰tûn, protoÏe
v pûtitﬁídní ‰kole s 288 Ïáky by z osmi pedagogÛ zÛstali jen ﬁeditel, jedna uãitelka literní a jedna industriální.26 Zajímavé je, Ïe tento pováleãn˘ ﬁeditel ‰koly, starosta mûsta
a Sokola, byl pﬁi inspekci pﬁed zaãátkem války chválen za zaﬁazování praktick˘ch v˘kladÛ do pﬁírodopisu a naopak pﬁi inspekci ve ‰kolním roce 1917/1918 za nûj inspektor pﬁevzal v˘uku a ukázal, jak uãit praktiãtûji a srozumitelnûji. BohuÏel se nedochovaly dal‰í
prameny, které by nám osvûtlily, jak tûÏce proÏíval období války. Jeho manÏelka Regina
trpûla depresemi ze ztráty obou synÛ.
Nejstar‰ího syna ztratil také naduãitel z Velké Hubert Karlíãek.27 On sám byl jedním
z redaktorÛ hranického t˘deníku Hlasy z Pobeãví, kter˘ pﬁestal vycházet po oti‰tûní zprávy o zatãení pro nevinné v˘roky na základû udání „zuﬁivé Nûmky“ a ãlánku zakonãeného slovy: „...Lidovû ﬁeãeno: Pozor na hubu!“ v prvních dnech války.28 V roce 1915 otiskl
Pﬁerovsk˘ obzor jeho ãlánek o situaci ve „vojenském mûsteãku“ Drahotu‰e s mnoha
prázdn˘mi, cenzurovan˘mi místy. Následujícího roku ﬁe‰il okresní ‰kolní inspektor ústní udání na Karlíãka pro neuváÏené ﬁeãi v hospodû a jednou jej zachraÀoval hostinsk˘
z Velké.29 V ãervenci 1918 pﬁedná‰el na manifestaãní schÛzi uãitelstva hranického a lipnického okresu o ‰patn˘ch hmotn˘ch a jin˘ch pomûrech uãitelÛ a úãastnil se deputace
na hejtmanství. Peãlivû sledoval v˘voj událostí a do ‰kolní kroniky v záﬁí 1918 zapsal
vzletn˘mi slovy své nadûje vkládané do r˘sující se národní samostatnosti. Pﬁesto nepropadl negativismu vÛãi v‰emu rakouskému. Napﬁíklad nostalgicky vzpomínal na rakouskou státní hymnu.
23

Karel Franti‰ek Zapletal slouÏil u zásobovací jednotky v Sarajevu. Základní ‰kola Drahotu‰e: almanach
k 100. v˘roãí otevﬁení ‰kolní budovy. Hranice: Základní a mateﬁská ‰kola Hranice-Drahotu‰e, 2012, s. 76. ISBN
978-80-260-3732-3.
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Byl znechucen Ïivotem, válkou a osudem sv˘ch dûtí. Klokoãí: dûjiny a pﬁítomnost obce. Klokoãí: Obecní úﬁad
Klokoãí, 2007, s. 60, 177, 182. ISBN 978-80-254-4244-9.
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Základní ‰kola Drahotu‰e: almanach, s. 80.
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O uãitelce Ïensk˘ch ruãních prací Terezii ·ejdové zaznamenal inspektor v roce 1913/1914, Ïe je náboÏná, slabého zdraví, zadání práce za ni pﬁedãítaly Ïákynû. V roce 1914/1915 jí bylo kvÛli nedostatku pedagogick˘ch sil
v Drahotu‰ích povoleno vyuãovat za dozoru ﬁeditele Zapletala literní pﬁedmûty ve 2. tﬁídû. Cítila se vyznamenána. Inspektor její metodu hodnotil jako neurãitou, ale snaÏila se a v˘sledky uspokojovaly. V ﬁíjnu 1918 zemﬁela. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond O·V Hranice, b. ã. 150; fond Z· Drahotu‰e, inv. ã. 3.
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âerstv˘ absolvent reálky v Lipníku Jaroslav Karlíãek zemﬁel na tetanus jako jednoroãní dobrovolník v nemocnici v Pﬁerovû v ﬁíjnu 1915. Kroniky obce Velké u Hranic. Velká: Mûsto Hranice 2010, s. 117, 129; ZA Opava,
SOkA Pﬁerov, fond Z· Velká, inv. ã. 7.
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„Potrvají-li dosavadní pomûry, nebude moci ná‰ list z pﬁíãin technick˘ch vycházeti“. Hlasy z Pobeãví, 1914,
roã. 17, ã. 31, 1. 8. 1914; ã. 32, 8. 8. 1914. Obnoveny byly aÏ v roce 1922.
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Okresní hejtman Emil rytíﬁ Wychodil z Hanaburku a okresní ‰kolní inspektor âenûk Kramoli‰ se snaÏili chránit uãitele pﬁed policejním vy‰etﬁováním. KRAMOLI·, âenûk. Váleãné vzpomínky ‰kolního inspektora. Zábﬁeh:
Spoleãenská tiskárna, [1926], s. 8, 17–19, 82. Po dobytí Bukure‰ti a smrti císaﬁe Franti‰ka Josefa I. se Karlíãek
s dal‰ími sousedy z Velké stavil na cestû z trhu v hostinci. Potajmu se roztrpãovali a poté sestoupili do sklepa,
kde zapûli píseÀ Kde domov mÛj. Kroniky obce Velké u Hranic. Velká: Mûsto Hranice, 2010, s. 120.
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Tﬁetina z celkového poãtu pedagogick˘ch pracovníkÛ ve sledovaném regionu byla
v letech 1914–1915 odvedena k vojsku (âenûk Marák, Jan Matûjíãek, Josef Cvek, Josef
Sedláãek, Franti‰ek Dohnal, JoÏa Harna). Jedin˘ Marák nemusel vojenskou sluÏbu
nastoupit. Ostatní uãitele se obce za pomoci okresního ‰kolního inspektora a okresního
hejtmana snaÏily vyreklamovat zpût, ale v‰e bylo ráznû zamítnuto moravsk˘m místodrÏitelem s poukazem na vlasteneckou povinnost uãitelÛ.30 Teprve po zmûnû na postu místodrÏitele v roce 1916 se podaﬁilo získat zpût Jana Matûjíãka z Podhoﬁí a Josefa Cveka
z Radíkova.
Uãitel v Drahotu‰ích Josef Sedláãek byl v kvûtnu 1917 po zranûní superarbitrován. JiÏ
v dobû, kdy se léãil v 3. záloÏní vojenské nemocnici v Praze s vlastním zranûním, úspû‰nû pomáhal „svou originální metodou“ u pacientÛ s mozkovou poruchou. Navázal spolupráci s MUDr. Rudolfem Jedliãkou, psychiatrem prof. Antonínem Heverochem, kteﬁí
spolu s vládním radou R. Marschnerem (zástupce Státní zemské ústﬁedny pro péãi o vracející se vojíny v Praze) a ﬁeditelem dûlnické úrazové poji‰Èovny Fleischmannem patﬁí
mezi zakladatele tzv. cerebro‰koly. Tento ústav se staral o vojíny se zranûním mozku
a poruchami ﬁeãi a navazoval na JedliãkÛv ústav. Spolu s ústavem ve ·t˘rském Hradci
patﬁili k jedin˘m institucím svého druhu v monarchii. Sedláãek se stal v letech
1917–1919 pedagogick˘m správcem této léãebny a ‰koly v Praze.31
Dal‰í uãitel v Drahotu‰ích Franti‰ek Dohnal slouÏil do konce války a v roce 1916 byl
pov˘‰en na poruãíka. K v˘uce se vrátil aÏ v lednu 1919. Zpoãátku mûl problémy s adaptací na ‰kolní prostﬁedí. Rodiãe si na nûj nûkolikrát stûÏovali, Ïe dûti bije a mají modﬁiny. Okresní ‰kolní inspektor jej dÛraznû upozornil, Ïe pouÏívání tûlesn˘ch trestÛ ve ‰kole zakazuje zákon.32
Mlad‰í uãitel z Velké JoÏa Harna se v ãervenci 1916 dostal do zajetí v ruském táboﬁe
Darnica u Kyjeva. V bﬁeznu 1918 vstoupil do legií a byl zaﬁazen k 5. pluku Tom. Masaryka. Dostal se do Vladivostoku a bojoval na ussurijské frontû. Zpût do vlasti cestoval
v roce 1920 na americké lodi President Grand pﬁes Suezsk˘ prÛplav a Terst.33
Mlad‰ího uãitele v Milenovû Richarda Trãku sice zachránila od vojny povinnost obhospodaﬁovat jeden z nejvût‰ích statkÛ v Milenovû, ale fyzické a du‰evní vyãerpání mu nevratnû podlomilo zdraví. Poté, co jeho ‰vagr narukoval na vojnu, zÛstal Trãka jedin˘m muÏem
v hospodáﬁství. Od záﬁí 1915 pravidelnû dostával úlevu od povinnosti kaÏdodennû vyuãovat kvÛli hospodáﬁsk˘m pracím. V zimû pak ve ‰kole s dûtmi dohánûl zame‰kan˘ ãas.
V dubnu 1918 poÏádal na základû lékaﬁského vy‰etﬁení o propu‰tûní ze ‰kolní sluÏby.
30

Dr. Oktavianem Regnerem rytíﬁem von Bleyleben, kter˘ byl souãasnû pﬁedsedou zemské ‰kolní rady. KRAMOLI·, âenûk: Vzpomínky z uãitelského a spisovatelského Ïivota. Olomouc: Promberger, 1948, s. 118–121;
KRAMOLI·, âenûk. Váleãné vzpomínky ‰kolního inspektora. Zábﬁeh: Spoleãenská tiskárna, [1926], s. 50–53;
ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond O·V Hranice, b. ã. 124.
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V záﬁí 1918 bylo v léãebnû 98 chovancÛ a Sedláãkovy v˘sledky byly v˘borné. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond O·V
Hranice, b. ã. 106 a 150.
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ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond O·V Hranice, b. ã. 96.
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ÎákÛm pozdûji vypravoval své záÏitky, ale nikdo je bohuÏel nezapsal. BlíÏe Kroniky obce Velké u Hranic. Velká: Mûsto Hranice, 2010, s. 118; Klokoãí: dûjiny a pﬁítomnost obce. Klokoãí: Obecní úﬁad Klokoãí, 2007, s. 177.
ISBN 978-80-254-4244-9. KOVÁ¤OVÁ, Helena. Uãitel JóÏa Harna a Klokoãí aneb Kroniky versus pamûtníci.
In: Nám i budoucím: muzejní, osvûtová a vlastivûdná ãinnost uãitelÛ. Pﬁerov, Muzeum Komenského v Pﬁerovû, 2007, s. 145–156.
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Zaãínala se u nûj projevovat tuberkulóza. Lékaﬁ mu zakázal mluvení a pobyt v pra‰ném
prostﬁedí ‰kolní tﬁídy.34
Správce ‰koly v HrabÛvce Franti‰ek Stupárek byl kvÛli tﬁíselné k˘le uznán neschopn˘m vojenské sluÏby. I pﬁes tento fyzick˘ handicap musel v zimû nûkolik mûsícÛ docházet tﬁikrát t˘dnû do sousedního Radíkova, kde vyuãoval za odvedeného Josefa Cveka. Del‰í chÛze na cestû se znaãn˘m pﬁev˘‰ením do Radíkova, navíc v zimû, pro nûj byly nároãné
a zpÛsobovaly bolesti.
Uãitel v Uhﬁínovû Engelbert Va‰íãek nebyl odveden kvÛli ‰patnému zdravotnímu stavu. V malé vesnici sousedící s nûmeck˘m Stﬁedolesím byly zv˘‰ené nároky na uãitele
kvÛli národnostním tﬁenicím. JiÏ pﬁed válkou se snaÏil získat místo jinde i kvÛli ‰patné
dopravní dostupnosti obce, coÏ znemoÏÀovalo studium jeho dûtí. V roce 1917 byl prezentován do Hlinska u Lipníka.35
S pokraãováním války pﬁib˘valo dobroãinn˘ch sbírek, a to jak mezi Ïáky, tak dÛm od
domu. V prvních letech války se daﬁilo sebrat nûkde vy‰‰í, jinde niÏ‰í ãástku. Klesaly v‰ak
moÏnosti a ochota obyvatel pﬁispívat na nû. ObtûÏování rodiãÛ a dûtí, v˘zvy k pﬁiná‰ení
obûtí ve prospûch druh˘ch v dobû vlastního nedostatku se stupÀovaly. Napﬁíklad ve Slavíãi se v roce 1917/1918 stávalo, Ïe v˘sledek sbírky na âerven˘ kﬁíÏ byl nulov˘.36 V Milenovû se uãitel v kronice utû‰oval slovy: „Minula doba diagramÛ, pomine i doba sbírek!“
S nejvût‰ím odporem se setkala sbírka z prosince 1916 na studia váleãn˘ch sirotkÛ ve
Vídni. Pﬁekvapení vyvolalo naﬁízení o sbûru nepotﬁebného papíru, vãetnû popsan˘ch se‰itÛ v roce 1916: „Myslili jsme, Ïe není jiÏ co sbírati, a ejhle, ministerstvo na‰lo je‰tû
potﬁebné pﬁedmûty.“37 V roce 1917 musel uãitel ve Slavíãi Jan Smékal zdÛvodÀovat, proã
nezaslal Ïádné knihy ve sbírce pro rakouské zajatce. ·kolní knihovna byla slabá a knihy
z ní vyﬁazené nebyly pro zaslání vhodné nebo byly pﬁíli‰ chatrné.38 Poãátkem roku 1918
se neúnosnou situací zab˘val také ‰kolsk˘ v˘bor poslanecké snûmovny. Místní okresní
‰kolní rada doporuãila ponechat dvû sbírky do roka: Dûtsk˘ den a T˘den âerveného kﬁíÏe. Ale jiÏ v kvûtnu byla naﬁízena nová veﬁejná sbírka, kdy Ïáci nevybírali mezi sebou
a nechodili dÛm od domu, ale jen vypomáhali prodejem kvûtin.
V tomto textu je na pﬁíkladu ‰kolství konkretizováno obecné tvrzení, Ïe válka zasáhla
do v‰ech oblastí Ïivota obyvatelstva na celém území válãících státÛ. Podmínky pro v˘uku se v místech s dobrou dopravní dostupností a vût‰ími ubytovacími kapacitami
(napﬁ. v panském dvoﬁe) zhor‰ily zabíráním ‰kolních budov pro potﬁeby vojska a nedostatkem pedagogÛ odvádûn˘ch k armádû. Pﬁi v˘zkumu byl brán zﬁetel také na dochované doklady o negativním vlivu na chování ÏákÛ. Uãitelé, kteﬁí zÛstali v zázemí, se museli vyrovnávat se smrtí sv˘ch synÛ, pot˘kali se s finanãními problémy, pﬁib˘valo jim
povinností, které plnili ve volném ãase. âasto museli vzdor svému vlastnímu pﬁesvûdãení prokazovat loajalitu státních úﬁedníkÛ pﬁi rekvizicích, agitaci pro váleãné pÛjãky,
dobroãinn˘ch sbírkách a komunikaci s vojensk˘mi veliteli. Pﬁesto se objevovala udání,
34
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ze kter˘ch jen díky okresnímu ‰kolnímu inspektorovi a okresnímu hejtmanovi nebyly
vyvozeny Ïádné sankce a represe. DÛsledky války mnozí pociÈovali na fyzickém i du‰evním zdraví nebo finanãní situaci je‰tû dlouho po jejím skonãení.
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Velká válka a c. k. ústav ku vzdûlávání uãitelÛ v KromûﬁíÏi
Jitka Zezulová
Anotace
Uãitelsk˘ ústav v KromûﬁíÏi byl zaloÏen roku 1891, vyvrcholily tak dlouholeté boje
a spory, ve kterém moravském mûstû má b˘t tato ‰kola umístûna. KromûﬁíÏské mûstské
zastupitelstvo slíbilo podporu ‰kole ve v‰ech smûrech, a to rozhodlo. V prvním ‰kolním
roce 1891/1892 nastoupilo do ‰koly 49 studentÛ a ﬁeditelem ‰koly byl jmenován Antonín Krondl. Pﬁi ‰kole pÛsobila cviãná obecná ‰kola. Uãitelsk˘ ústav si získal velmi brzy
dobrou povûst a zájem o studium vzrÛstal. Ve ‰kolním roce 1903/1904 byly pﬁijaty první studentky. Velmi aktivní byl Ïivot ‰koly – zejména literární a hudební, vycházel studentsk˘ ãasopis Lípa atd. Ve ‰kolním roce 1912/1913 byla zavedena ve ‰kole v˘uka vojenské pﬁípravy, studenti byli cviãeni ve stﬁelbû. V srpnu 1914 byla budova ‰koly obsazena
vojskem, které koncem záﬁí 1914 ode‰lo. V budovû cviãné ‰koly byla ale vojenská nemocnice po celou dobu války. Váleãná doba ovlivnila v˘raznû Ïivot ‰koly, jejich uãitelÛ i studentÛ. Nûkteﬁí uãitelé ode‰li na frontu a také mnozí studenti, kteﬁí absolvovali tzv. váleãné maturity. Ve válce padl profesor Jaroslav Krupiãka a osm studentÛ. Doba rozvoje
kromûﬁíÏského uãitelského ústavu nastala po roce 1918.

Abstract
The Great War and C. K. Institute for training teachers in KromûﬁíÏ
The on-going disputes over which Moravian town should become the location of a teacher training institute finally ended in 1891 when the school was established in KromûﬁíÏ. In the end, the decision to locate the school in KromûﬁíÏ was influenced mainly
by the promise of the town council in KromûﬁíÏ to support the school in all ways. Antonín Krondl was appointed headmaster and 49 students attended the school in the first
year (1891/1892). The institute included a teacher training primary school. Shortly after
its establishment, the institute gained a sound reputation. The first female students were
enrolled in the 1903–1904 academic year. The school life was very rich, namely in terms
of art and music, and there was even a student magazine called Lípa. The 1912–1913
academic year saw the introduction of military training; students were trained in shooting. From August to the end of September 1914, the school buildings were occupied by
troops. However, the teacher training primary school building served as a military hospital during the whole of the First World War. War times had a great impact on the school life and its students and teachers; a number of teachers and some students who had
passed so called „war period leaving exams“ left the school to fight in the war. Professor
Jaroslav Krupiãka and 8 students were among the many who died in the war. It was only
after 1918 when the teacher training institute in KromûﬁíÏ experienced further development.
C. k. ústav ku vzdûlávání uãitelÛ v KromûﬁíÏi mûl za sebou témûﬁ ãtvrtstoletí úspû‰ného pÛsobení, kdyÏ vypukla první svûtová válka. Ta poznamenala nejen chod samotné
‰koly, ale zejména Ïivot jeho profesorÛ, ÏákÛ i studentÛ. Uãitelsk˘ ústav byl sloÏen ze
samotného uãitelského ústavu, kde studenti ve ãtyﬁech roãnících získávali základy a znalosti pro své uãitelské poslání. Nedílnou souãástí ústavu byla rovnûÏ cviãná ‰kola, jed33

nalo se o obecnou ‰kolu s 5 postupn˘mi roãníky. V obou pﬁípadech ‰lo o ‰koly prestiÏní
– zájem o studium na uãitelském ústavu byl znaãn˘ a umístûní dítûte do cviãné ‰koly
uãitelského ústavu se stalo pro mnohé kromûﬁíÏské rodiãe prestiÏní záleÏitostí. Dáno to
bylo v˘sledky i v˘born˘mi pedagogy, kteﬁí na ústavu i cviãné ‰kole pÛsobili. Tuto skvûlou povûst si ‰kola podrÏela po celou dobu své existence.1
Uãitelsk˘ ústav v KromûﬁíÏi vznikl v roce 1891, vyvrcholily tak dlouholeté boje a spory o to, ve kterém moravském mûstû má b˘t tato ‰kola umístûna. KromûﬁíÏské mûstské
zastupitelstvo slíbilo podporu ‰kole ve v‰ech smûrech, a to rozhodlo. V prvním ‰kolním
roce 1891/1892 nastoupilo do ‰koly 49 studentÛ a ﬁeditelem ‰koly byl jmenován Antonín Krondl. Pﬁi ‰kole pÛsobila cviãná obecná ‰kola. Na uãitelském ústavu se vyuãovalo:
náboÏenství, vychovatelství a nauka vyuãovací, historie a vûdy pomocné, mluvnice, písemnosti a znalost literatury, matematika, popisující pﬁírodovûdy (zoologie, botanika
a mineralogie), pﬁírodozpyt (fyzika a základy chemie), geografie, nauka o ústavû vlastenecké, polní hospodáﬁství, psaní, kreslení (geometrické i od ruky), hudba a tûlocvik.
Nepovinné pﬁedmûty: a) ruãní práce – dﬁevaﬁské, b) modelování, c) tûsnopis. Ke ‰kole
paﬁil také pozemek – zahrada pro praktická cviãení.
Uãitelsk˘ ústav si získal velmi brzy dobrou povûst a zájem o studium vzrÛstal. Ve ‰kolním roce 1903/1904 byly pﬁijaty první studentky. Velmi aktivní byl Ïivot ‰koly – zejména literární a hudební, vycházel studentsk˘ ãasopis Lípa atd.2
Pﬁedzvûstí napjaté doby a váleãné hrozby se stalo zavedení v˘uky vojenské pﬁípravy od
‰kolního roku 1912/1913. Tou pﬁípravou byly zvlá‰tû stﬁelby, které se konaly od ﬁíjna
1912 do ãervna 1913. Úãastnilo se jich 16 studentÛ 3. roãníku. Ostré stﬁelby se konaly
v únoru 1913 a úãastnili se jich studenti 3. a 4. roãníku. A na závûr v˘uky se 20. ãervna
1914 konala na kromûﬁíÏské vojenské stﬁelnici stﬁelba o ceny, soutûÏili studenti i ostatních kromûﬁíÏsk˘ch ‰kol a studenti uãitelského ústavu byli úspû‰ní – získali osm cen.3
Dne 28. ãervna 1914 byl zastﬁelen v Sarajevu následník trÛnu a jeho manÏelka a události zaãaly nabírat rychl˘ spád. ·kolní rok 1913/1914 byl ukonãen 4. ãervence 1914,
maturitní zkou‰ky se konaly od 6. do 10. ãervence 1914. Vypuknutí první svûtové války
28. ãervence 1914 pﬁipadalo na dobu prázdnin, jiÏ od 3. srpna 1914 byla obsazena vojskem budova ústavu i cviãné ‰koly, která se stala vojenskou nemocnicí pro ranûné.4
Zahájení dal‰ího váleãného ‰kolního roku 1914/1915 se opozdilo, neboÈ v budovû ‰koly byli umístûni vojáci. Ti se odstûhovali teprve 18. záﬁí a místnosti se musely vyãistit
a vydezinfikovat. Vojenská kuchynû ale zÛstala rozloÏena na dvoﬁe pﬁed okny ‰koly. Cviãná ‰kola zÛstala vojenskou nemocnicí a byla pro Ïáky nepﬁístupná. Proto se hledalo ﬁe‰ení, kam umístit 142 ÏákÛ cviãné ‰koly – a tak 1. tﬁída byla umístûna ve sborovnû,
2. a 3. byly spojeny a umístûny ve velké místnosti v 2. patﬁe budovy, kde b˘val 4. roãník.
Ten byl pﬁemístûn do fyzikálního kabinetu. V knihovnû se uãili Ïáci 4. tﬁídy a uãitelé, ti
nalezli útoãi‰tû ve „varhanovnû“, tedy hudebnû. Jak se uvádí v kronice: „Ná‰ ústav pﬁi
1
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v‰ech obtíÏích byl je‰tû nejlépe umístûn a vyuãování v roãnících normální, ve cviãné
‰kole skoro normální.“ Dal‰í ‰kolní budovy ve mûstû – ãeská a nûmecká reálka, ‰koly
Komenského, Palackého i cviãná ‰kola byly obsazeny vojskem a slouÏily jako vojenské
nemocnice. V kromûﬁíÏsk˘ch obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kolách se témûﬁ do Vánoc 1914
neuãilo, vedení mûsta hledalo ﬁe‰ení jejich umístûní. Nakonec docházeli Ïáci obecn˘ch
a mû‰Èansk˘ch ‰kol na odpolední vyuãování jak do uãitelského ústavu, tak i do arcibiskupského semináﬁe a nûkolik tﬁíd bylo umístûno i v kasárnách. Jan Pﬁecechtûl v kronice uãitelského ústavu uvádí: „…a v kasárnách Franti‰ka Josefa naproti p. Rakoviãe. Tam
bylo mnoho ‰tûnic, dûti je nosily domÛ v ‰atech a v knihách...“5
·kolní rok 1914/1915 – tedy první váleãn˘ rok (jsou tak nadepsány maturitní a tﬁídní
katalogy uãitelského ústavu) – byl váleãn˘mi událostmi v˘raznû poznamenán. Na ‰kole
vyuãoval ﬁeditel Jan Pﬁecechtûl, hlavní uãitelé Josef Dostál – ‰kolní rada, Josef Jedliãka,
Tomá‰ Hoﬁava, Alois Bouda, Jaroslav Krupiãka, katecheta – P. Antonín Kubíãek, dva uãitelé hudby – Julius Roucher, Stanislav ·ula, tﬁi cviãní uãitelé a jedna cviãná uãitelka
a ãtyﬁi v˘pomocní uãitelé.
Cviãn˘ uãitel Jan Berák byl povolán jiÏ 30. ãervence 1914 do armády a nebyl pﬁítomen
cel˘ ‰kolní rok. Îádn˘ zástup za nûj v‰ak nebyl pﬁijat, protoÏe kvÛli nedostatku místností
k vyuãování ve cviãné ‰kole byla 2. a 3. tﬁída spojena. Na frontu ode‰el 1. února 1915 profesor Jaroslav Krupiãka, kter˘ pÛsobil na ‰kole od roku 1908. Za nûj suploval uãitel Franti‰ek Pecha. Pro nemoc ode‰el ze ‰koly cviãn˘ uãitel Franti‰ek Sitta, za kterého byla pﬁijata uãitelka Marie Zapletalová. S v˘ukou ve cviãné ‰kole vypomohl bûhem roku i uãitel
Eduard Svoboda, kter˘ jiÏ byl v dÛchodu. Nejvíce ÏákÛ ve tﬁídû, a to 70, mûl cviãn˘ uãitel Franti‰ek Huráb, kter˘ uãil slouãenou 2. a 3. tﬁídu. V KromûﬁíÏi na‰li – na poãátku
války – také útoãi‰tû i posluchaãi ukrajinského knûÏského semináﬁe, kteﬁí byli nûkolikrát na hospitaci ve cviãné ‰kole uãitelského ústavu.6
Na poãátku uvedeného ‰kolního roku studovalo ve ãtyﬁech roãnících celkem 138 studentÛ (1. – 38, 2. – 26, 3. – 43 a 4. – 31), z tohoto poãtu bylo 11 absolventÛ jin˘ch stﬁedních ‰kol (nejãastûji absolventi gymnázia). Pﬁed ukonãením ‰kolního roku nastoupili do
vojenské sluÏby 4 studenti z 2. roãníku, 15 studentÛ ze 3. roãníku a 26 studentÛ
ze 4. roãníku, celkem tedy ode‰lo do války 45 studentÛ (tj. 35 % z poãtu 130 studentÛ,
kteﬁí ‰kolní rok 1914/1915 ukonãili). Maturitní zkou‰ky se konaly v tomto roce ‰estkrát,
pouze jednou v normálním termínu (tuto maturitu absolvovalo 5 studentÛ a 1 externistka) a ãtyﬁikrát pﬁedãasnû (vykonalo 22 studentÛ v termínech 26. listopadu 1914
a 20. bﬁezna, 12. dubna a 15. ãervna 1915). Úspû‰nû maturitní zkou‰ku absolvovalo
26 studentÛ, 2 studenti s vyznamenáním a 3 studenti od zkou‰ky odstoupili. Pﬁedãasné
maturitní zkou‰ky byly povoleny ministerstvem kultu a vyuãování zvlá‰tním v˘nosem.7
I v tomto ‰kolním roce se konaly oslavy jmenin i narozenin císaﬁe Franti‰ka
Josefa I. a zemﬁelé císaﬁovny AlÏbûty. Ty se slavily „sv. m‰í a zpíváním hymny rakouské“. Tak se slavila rovnûÏ vítûzství rakousko-uherské armády. Konaly se hospitace inspektorÛ na ‰kole. Uãitelsk˘ ústav a jeho studenti i profesoﬁi mûli podporu a zájem veﬁejnosti,
5
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svûdãí o tom dary penûÏní i vûcné, které ústav od pﬁíznivcÛ dostával. Nic na tom nemûnila ani tûÏká váleãná doba. O tom jak byla sloÏitá, svûdãí i zápis ve ‰kolní kronice, kter˘ zapsal ﬁeditel ústavu Jan Pﬁecechtûl pro rok 1914/1915: „PonûvadÏ se ve mûstû objevilo mnoho udavaãÛ, byli pp. kolegové nûkolikrát upozornûni a chovanci napomenuti,
aby ve sv˘ch rozhovorech se vyh˘bali kritice politick˘ch událostí a událostí váleãn˘ch.“
KromûﬁíÏ bylo mûsto vojensk˘ch nemocnic, ve dne i v noci pﬁijíÏdûly na nádraÏí vlaky
plné ranûn˘ch i umírajících vojákÛ, kteﬁí byli ihned rozdûleni do jednotliv˘ch nemocnic. KromûﬁíÏ byla „stanicí“ pro tûÏce ranûné (v nûkter˘ch dnech pﬁiváÏely vlaky 60–80
ranûn˘ch) a „karanténní“ stanice.8 Stále se zhor‰ovalo rovnûÏ zásobování obyvatelstva
potravinami – byly zavedeny „chlebenky“ a pﬁísnû byly dodrÏovány pﬁídûly mouky.
I pﬁes sloÏitou situaci se na konci ‰kolního roku 1914/1915 konaly ‰kolní v˘lety (na
Buchlov a Chﬁiby) a o prázdninách tzv. tﬁi vojenské v˘lety (3. srpna do Kostelan, 3. záﬁí
na Rusavu a 11. záﬁí do Tovaãova a Brodku u Pﬁerova).
Nedílnou souãástí Ïivota se staly rÛzné sbírky – upisovaly se váleãné pÛjãky, sbíraly se
kovy, léãivé byliny, látky a také se konala „patriotická slavnost zatloukání hﬁebÛ do ‰títu“, pﬁi které byly vybírány finanãní prostﬁedky.
Dal‰í ‰kolní rok 1915/1916 zaãal „ve znamení války“, jak uvádí ‰kolní kronika. Do
1. roãníku nastoupilo 37 studentÛ, do 2. pak 35 studentÛ, do 3. pouze 22 studentÛ a do
4. roãníku 44 studentÛ. Do cviãné ‰koly chodilo 92 chlapcÛ a 33 dívek. Vojenskou sluÏbu ale brzy nastoupilo 37 studentÛ (4 z 2. roãníku, 3 z 3. roãníku a 30 ze 4. roãníku).
Ze studentÛ 4. roãníku pﬁedãasnû 16 maturovalo – 10 studentÛ jiÏ 13. ﬁíjna 1915
a 3. prosince 1915 dal‰ích 6 studentÛ. Místo tûlocviku byla provádûna vojenská cviãení
„na místû, na pochodu a stﬁelby“. Pﬁi pravideln˘ch inspekcích byly vyﬁazovány „závadné a neschválené“ uãebnice. Ve 2. pololetí tohoto roku opustilo vojsko budovu cviãné
‰koly a byly zde ubytovány italské dûti, které utíkaly spolu s rodiãi z míst, kde vedla fronta. Pﬁíliv ranûn˘ch vojákÛ se zmen‰oval s tím, jak se posunovala fronta, ale zase pﬁicházelo více vystûhovalcÛ, zvlá‰tû ÎidÛ z Haliãe.9
Váleãn˘ ‰kolní rok 1916/1917 zaãal 16. záﬁí a nastoupilo celkovû 124 studentÛ (1. roãník 38, 2. roãník 40, 3. roãník 25 a 4. roãník 21 studentÛ). Cviãnou ‰kolu nav‰tûvovalo
140 ÏákÛ (95 chlapcÛ a 45 dûvãat). Uãitelsk˘ sbor byl stejnû obsazen˘, prof. Jaroslav Krupiãka byl na frontû a uãitel L. Heini‰ byl vyreklamován z vojenské sluÏby a od konce ﬁíjna 1917 opût uãil 4. tﬁídu cviãné ‰koly. K v˘znamné zmûnû do‰lo v listopadu 1916, kdy
ode‰el dlouholet˘ ﬁeditel ústavu Jan Pﬁecechtûl do v˘sluÏby a vedením ‰koly byl povûﬁen
Josef Dostál. Ten byl jmenován ﬁeditelem kromûﬁíÏského uãitelského ústavu v˘nosem
ministerstva kultu a vyuãování ze dne 31. ledna 1917, ale dal‰ím v˘nosem ze dne
30. dubna 1917 byl jmenován ﬁeditelem brnûnského uãitelského ústavu a nov˘m ﬁeditelem kromûﬁíÏského ústavu jmenován dr. Vladimír JankÛ. Skuteãná zmûna se uskuteãnila aÏ koncem ãervence 1917.10
8
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Bûhem roku se konalo 8 pﬁedãasn˘ch maturitních zkou‰ek, a to 23. ﬁíjna,
6., 9. a 13. listopadu 1916, 27. ledna, 9. února, 3. a 28. dubna 1917. Pro velk˘ nedostatek uhlí byly vyhlá‰eny uhelné prázdniny od 3. února aÏ do 1. bﬁezna 1917, kdy zaãalo
2. pololetí. V˘uka v tomto ‰kolním roce byla komplikována tím, Ïe ‰est ãlenÛ profesorského sboru bylo pﬁedsedy komisí, zji‰Èujících zásoby potravin, a tak muselo b˘t vyuãování omezeno.11
Do nového ‰kolního roku 1917/1918 nastoupilo 128 studentÛ (1. roãník 32, 2. roãník
38, 3. roãník 37 a 4. roãník 21 studentÛ). Ze zapsan˘ch studentÛ vykonávalo 32 vojenskou sluÏbu, takÏe do ‰koly docházelo 96 studentÛ. Do cviãné ‰koly chodilo 95 chlapcÛ
a 53 dûvãat, tedy 148 ÏákÛ. Velká zmûna nastala na postu ﬁeditele, kde se od 1. srpna 1917
ujal funkce dr. Vladimír JankÛ. K dal‰ím zmûnám nedo‰lo. Dne 19. ﬁíjna 1917 nav‰tívil
uãitelsk˘ ústav olomouck˘ arcibiskup Lev Skrbensk˘ z Hﬁí‰tû. Nov˘ ﬁeditel byl loajálním
úﬁedníkem, zakládal si na poﬁádání dal‰ích a dal‰ích sbírek a také se snaÏil, aby co nejvíce studentÛ ode‰lo do vojenské sluÏby. Pro nedostatek uhlí byly vyhlá‰eny uhelné prázdniny jiÏ od 17. prosince 1917 do 28. ledna 1918. Bûhem roku se konalo 5 pﬁedãasn˘ch
maturitních zkou‰ek a jedny v normálním termínu.12
Velmi bouﬁlivû byl v KromûﬁíÏi oslavován 1. máj 1918, kdy se konal manifestaãní tábor
lidu pﬁed Nadsklepím, kde se se‰li obãané mûsta i okolí. Pﬁítomen byl starosta mûsta
KromûﬁíÏe M. Barták a témûﬁ kompletní mûstská rada, pﬁedstavitelé okolních obcí
(napﬁ. starosta Chropynû A. Homolík), ale také inspektor arcibiskupsk˘ch statkÛ a nechybûli ani studenti z kromûﬁíÏsk˘ch stﬁedních ‰kol, mezi nimi i posluchaãi uãitelského
ústavu. Vystoupilo nûkolik ﬁeãníkÛ a poslanec ﬁí‰ské rady V. Votruba pﬁednesl národní
pﬁísahu pronesenou Aloisem Jiráskem na manifestaci v Praze dne 13. dubna 1918. V projevu dr. ÎÛrka pak zaznûl poÏadavek na spravedliv˘ mír a ukonãení války. Manifestace
byla zakonãena zpûvem hymny Kde domov mÛj a Hej Slované. PrÛvod lidí se pak pﬁesunul na Velké námûstí a tehdej‰í kromûﬁíÏsk˘ tisk vyjádﬁil pﬁesvûdãení, Ïe: „kromûﬁíÏská oslava májová patﬁí mezi nejmohutnûj‰í a nejdÛstojnûj‰í na celé Moravû…“13
Na podzim 1918 ãerpal ﬁeditel ‰koly dr. V. JankÛ zdravotní dovolenou a zastupoval jej
ThDr. Antonín Kubíãek, profesor náboÏenství, kter˘ pÛsobil na ‰kole od záﬁí 1903. Vypuknutí epidemie ‰panûlské chﬁipky bylo dÛvodem uzavﬁení uãitelského ústavu od 11. ﬁíjna 1918 do 5. listopadu 1918. A tak vznik samostatné âeskoslovenské republiky oslavovali studenti i profesoﬁi po svém. Se‰li se na slavnostním shromáÏdûní v KromûﬁíÏi a dne
29. ﬁíjna 1918 sloÏil zástupce ﬁeditele dr. Kubíãek úﬁední slib do rukou pﬁedstavitelÛ
Okresního národního v˘boru v KromûﬁíÏi. Cel˘ profesorsk˘ sbor i studenti se pak zúãastnili bohosluÏby, která byla slouÏena jako podûkování za dosaÏení samostatného âeskoslovenska. Pravidelná v˘uka byla obnovena 6. listopadu 1918 a ke shromáÏdûn˘m studentÛm i uãitelÛm promluvil dr. Kubíãek.14
Dozvuky tûÏk˘ch váleãn˘ch let odeznívaly jen velmi pomalu, a to i na pÛdû kromûﬁíÏského uãitelského ústavu. Po vzniku âeskoslovenské republiky v ﬁíjnu 1918 a ukon11
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ãení Velké války v listopadu 1918 se jen pomalu mûnily pomûry ve spoleãnosti. S nad‰ením pﬁijali zmûny studenti – aktivnû se zapojili do oslav vzniku samostatné republiky
i do jejího budování. Nicménû pomûry ve ‰kole zÛstávaly takﬁíkajíc stejné – neoblíben˘
ﬁeditel dr. Vladimír JankÛ dál setrvával ve své funkci a nic nechtûl mûnit. Na jeho stranû stály úﬁady a proti nûmu pak studenti i vût‰í ãást profesorského sboru. Vyãítali mu
hlavnû pﬁíli‰nou loajalitu k Rakousko-Uhersku a snahu poslat co nejvíce studentÛ do
vojenské sluÏby. Jeho necitliv˘ pﬁístup a neochota k vyﬁizování Ïádostí studentÛ o uvolnûní z armády – vybíraní dovolené atd. – vynesl dr. V. JankÛ velk˘ odpor studentÛ
a nechuÈ jej jako ﬁeditele uãitelského ústavu respektovat. Koncem roku 1918 nastoupil
dr. JankÛ zdravotní dovolenou, ale situace nebyla ﬁe‰ena a ke zmûnû ﬁeditele nedocházelo. ¤editel dr. V. JankÛ nemûl dobrou povûst i ve mûstû, byl chápán jako „nepﬁítel ãeského národa“ a také nebyl uznávanou pedagogickou kapacitou. Jako pedagog si své Ïáky
nezískal svou odborností, ba naopak jeho hodiny pedagogiky byly velmi kritizované, i jeho
znalosti. ZpochybÀován byl i zpÛsob, jak˘m se dostal na místo ﬁeditele kromûﬁíÏského
ústavu. A tak byla 24. bﬁezna 1919 vyhlá‰ena stávka na kromûﬁíÏském uãitelském ústavu, na protest proti ﬁediteli dr. V. JankÛ. Cílem bylo jeho odvolání z ﬁeditelského postu.15
Studenti ode‰li ze ‰koly po osmé hodinû a se‰li se v sokolovnû, kde zvolili v˘bor, kter˘ je mûl zastupovat a podnikat dal‰í kroky. Pak bylo setkání rozpu‰tûno. Novû zvolen˘
v˘bor se se‰el jiÏ odpoledne, byli pﬁizváni i zástupci Národní rady pro mûsto KromûﬁíÏ
setník Hrabánek, zemsk˘ inspektor Franta, zástupce spolku uãitelÛ Gardavsk˘, zástupce sociální demokracie Eãer a v‰ichni tﬁídní profesoﬁi uãitelského ústavu. Pﬁítomni byli
„aspirantky a kolegové z jin˘ch ústavÛ“ – jak uvádí místní kromûﬁíÏsk˘ deník Haná ze
dne 25. bﬁezna 1919, kter˘ o v‰em podrobnû informoval. Na schÛzi byl zvolen pﬁedseda
(Nûmec) a místopﬁedseda (Mikula) a také dva zapisovatelé (Peã a Vrba), v‰ichni to studenti uãitelského ústavu. Pak bylo formulováno vyhlá‰ení, které shrnuje situaci a vyz˘vá k odvolání ﬁeditele dr. V. JankÛ z jeho postu.16 Studenti prohla‰ují, Ïe ﬁeditel JankÛ
v‰emoÏnû umlãoval jejich snahu po vzdûlání a mûli pﬁipravené i pádné dÛkazy. Zvlá‰tû
pak Ïádali, aby jejich stávka nebyla chápána jako projev anarchie ãi lenosti. A zdÛrazÀují, Ïe: „My víme sami nejlépe, jak tûÏké úkoly jsou na nás skládány a chceme studovat, nemÛÏeme v‰ak studovat pod ãlovûkem, kter˘ kdyÏ na‰emu národu bylo nejhÛﬁe,
tu z podlízavosti a z touhy po pov˘‰ení bojoval proti...“ Pak hovoﬁili jednotliví studenti
o své zku‰enosti s chováním ﬁeditele dr. V. JankÛ, kter˘ ãasto studentÛm vyhroÏoval,
cituji: „Já se postarám, abyste byl ve dvou dnech u pluku a v poli!“17
ShromáÏdûní bylo také seznámeno se zprávou, kterou studenti napsali jiÏ 15. prosince 1918 a kde uvádûjí, Ïe „zodpovûdné místo ﬁeditele zdej‰ího uã. ústavu ve ‰kolním roce
1917–1918 zastával a dosud zastává Dr. JankÛ. V ãele ústavu nestojí vychovatel, ‰kolsk˘ odborník, u nûhoÏ bychom mohli hledati rady nebo pomoci, n˘brÏ c. k. rakousk˘
úﬁední prototyp byrokratismu. Za jeho vedení ústav dle na‰eho náhledu vlastenecké,
ideální uãitele vychovati nemohl. ¤editel Dr. JankÛ pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti nutil nás do
rakouského patriotismu...“ A jsou uvádûny konkrétní pﬁípady, kdy vyhroÏoval vylouãením ze studia studentÛm, kteﬁí pﬁi nedûlní m‰i v kostele nezpívali rakouskou hymnu,
nebo vyhroÏoval a ‰ikanoval studenty, kteﬁí Ïádali dovolenou pﬁed nastoupením vojen15
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ské sluÏby atd. Studenti ale vyãítali ﬁediteli dr. JankÛ i jeho pedagogické pÛsobení: „Pan
ﬁeditel JankÛ nás uãil loni ve II. roãníku pedagogice. Jeho neschopnost se snad nikde
jinde tak jasnû neprojevila, neÏ pﬁi vyuãování. Dr. JankÛ vzdor tomu, Ïe od kaÏdého pﬁi
kaÏdé pﬁíleÏitosti vyÏadoval vojenskou disciplínu a poﬁádek, docházel do hodin velmi
zﬁídka pﬁesnû. Pravidelnû se opozdil, ne v‰ak o nûkolik minut, ãasto pﬁi‰el o ãtvrt hodiny i více, dokonce i o pÛl hodiny pozdûji. Nûkdy vÛbec nepﬁi‰el. Pedagogiku ‚pﬁedná‰el‘
tím zpÛsobem, Ïe dal látku, jeÏ se mûla probírat z knihy jednodu‰e pﬁeãíst. Pﬁi tom mu
obyãejnû nûkteré slovo dalo podnût k dlouhému v˘kladu, jenÏ nemûl s pedagogikou nic
spoleãného. Taková jeho oblíbená povídání charakterizovala pana ﬁeditele. My jsme se
na nû tû‰ívali. Zabíhal do nich do fyziky, politiky, poﬁádku a náboÏenství… V˘sledky
takového vyuãování byly, Ïe jsme si pedagogiku neosvojili. Dr. JankÛ zkou‰el pak tak,
Ïe vyvolan˘ odﬁíkával nadﬁen˘ paragraf, aniÏ by mu rozumûl. Vysvûtloval-li nûco pan
ﬁeditel, pak to bylo v‰e moÏné, jen nic z oboru pedagogiky.“18
¤editeli bylo rovnûÏ vyãítáno, Ïe „nebyl pﬁítelem mládeÏe“ a zacházel se studenty
„kaprálsk˘m zpÛsobem“, coÏ se nejvíce projevovalo, kdyÏ ‰el student s nûjakou Ïádostí
do ﬁeditelny – byl totiÏ ve vût‰inû pﬁípadÛ vyhozen a nûkdy jen beze slova ukázal ﬁeditel
na dveﬁe. Takov˘m jednáním si studenty, ale ani ostatní profesory urãitû na svou stranu
ﬁeditel JankÛ nezískal.
Na konec schÛze byla pﬁeãtena a odsouhlasena rezoluce – „studenti v‰ech ãtyﬁ roãníkÛ uãitelského ústavu v KromûﬁíÏi, shromáÏdûní na schÛzi dne 24. bﬁezna 1919 v sále
sokolovny dávají jednodenní protestní stávkou v˘raz nespokojenosti a nedÛvûry svému
ﬁediteli dru. Vladimíru JankÛ. Porokovav‰e o neudrÏiteln˘ch pomûrech na zdej‰ím ústavû Ïádají, aby byl jmenovan˘ ﬁeditel z místa tak dÛleÏitého a zodpovûdného neprodlenû odstranûn…“ Podle jejich návrhu mûl vést ústav nûkter˘ z profesorÛ, kterého by zvolil profesorsk˘ sbor ‰koly, a také Ïádali, aby nebyli vÛdci stávky potrestáni. Protokol
z jednání schÛze a také resoluce byly zaslány ministerstvu vyuãování a národní osvûty.19
Slovo dostali také pozvaní zástupci – zemsk˘ ‰kolní inspektor Franta upozornil studenty na nezákonné jednání, ale zároveÀ zdÛraznil, Ïe jednali z neznalosti, neboÈ jich
ﬁeditel ‰koly neseznámil s v˘nosem ministra vyuãování, kter˘ neschvaloval studentské
stávky. Dodal ale, Ïe ví o neinformovanosti studentÛ uãitelského ústavu, kter˘m ﬁeditel
v˘nosy ministerstva zatajoval a neseznamoval je vãas s jejich obsahem. Ocenil „klidné,
dÛstojné a solidární jednání a vystupování, které získalo sympatie celé veﬁejnosti.“
Studenty podpoﬁil také zástupce uãitelÛ Cyril Gardavsk˘, kter˘ uvedl, Ïe „...sv˘m ãinem
octli jste se na cestû nezákonné. Chrání vás v‰ak, jak jiÏ jednou pravil pan zemsk˘
inspektor, neznalost onoho v˘nosu, ale chrání vás téÏ v‰echno ãeské uãitelstvo okresu
kromûﬁíÏského, uhersko-brodského a pﬁerovského. Sv˘m ãinem hlásíte se jen o své právo, míti ﬁeditelem ãlovûka plného pedagogické iniciativy, kter˘ by vám byl otcem. Îe
p. dr. JankÛ takov˘m není, mÛÏe dosvûdãiti starostensk˘ sbor pﬁerovsk˘, jenÏ zamezil
jeho nové jmenování. Bylo úmyslem rakouské vlády, kdyÏ jej sem dosadila, aby vycházeli z kromûﬁíÏského ústavu uãitelé sm˘‰lení neãeského.“20
Zástupce sociálních demokratÛ Eãer pak uvedl, Ïe stávka se stala záleÏitostí celé veﬁejnosti a vyjádﬁil studentÛm podporu. To také uãinil zástupce profesorského sboru uãitel18
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ského ústavu a okresní ‰kolní inspektor Josef Jedliãka, kter˘ zároveÀ vyzval studenty,
aby dokázali, Ïe „stávkovali z touhy po práci a poctivû se pﬁipravili na dal‰í vyuãování...“ SchÛzi zakonãil pﬁedseda Nûmec, kter˘ podûkoval ﬁeãníkÛm za pronesená slova
i podporu a ukonãil jednodenní stávku studentÛ kromûﬁíÏského uãitelského ústavu.21
Postoj kromûﬁíÏské veﬁejnosti nebyl jednoznaãn˘, vût‰í ãást obyvatel podporovala studenty. Studentská stávka ale neurychlila rozhodování úﬁadÛ a ﬁeditel dr. Vladimír JankÛ
byl ze své funkce odvolán aÏ v roce 1923. Nicménû od 15. ãervence 1919 do 31. srpna
1923 to bylo jen formální postavení, neboÈ v uvedenou dobu byl na „dovolené“. Na jeho
místo nastoupil Josef Jedliãka, kter˘ se tû‰il velké dÛvûﬁe a oblibû jak profesorského sboru, tak studentÛ i kromûﬁíÏské veﬁejnosti. A hlavní „strÛjci“ stávky – ti dostali sníÏenou
známku z chování.22
Vcelku krátk˘ úsek ze Ïivota kromûﬁíÏského uãitelského ústavu, zahrnující léta
1914–1919, ukazuje, jak v˘znamnou úlohu v Ïivotû mûsta KromûﬁíÏe tato stﬁední ‰kola
hrála. Váleãné události ovlivnily v‰echny studenty i profesory. Velk˘ rozvoj této kromûﬁíÏské stﬁední ‰koly nastal po roce 1920 – byla pﬁestûhována do nové budovy, kde byla
umístûna i cviãná ‰kola. ¤editel Josef Jedliãka patﬁil k v˘znamn˘m osobnostem uãitelského ústavu i mûsta – stal se i starostou KromûﬁíÏe. Rozvoj ústavu pokraãoval i v dal‰ích letech 20. století a dá se konstatovat, Ïe pokraãuje i v souãasné dobû na Vy‰‰í pedagogické a sociální ‰kole a na Stﬁední pedagogické ‰kole v KromûﬁíÏi.
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Profesoﬁi a Ïáci kromûﬁíÏského gymnázia a Velká válka
Martina ·lancarová
„Boj, v‰ude boj, kam oko zﬁe.“ (J. Neruda)

Anotace
âeské gymnázium v KromûﬁíÏi bylo po dlouh˘ch bojích s nûmeckou men‰inou a státní ma‰inérií slavnostnû zaloÏeno v roce 1882. Od ‰kolního roku 1891/1892 probíhala
v˘uka v nové ‰kolní budovû na Fürstenberkovû námûstí (dne‰ní Masarykovo nám.), kde
‰kola sídlí dodnes. Îivot profesorÛ a studentÛ v˘raznû naru‰ila první svûtová válka
(1914–1918). Od ‰kolního roku 1915/1916 v budovû gymnázia sídlila i reálka, jejíÏ budova byla zabrána vojenskou nemocnicí. Muselo proto b˘t zavedeno stﬁídavé vyuãování.
Mnozí vyuãující a studenti vy‰‰ích roãníkÛ narukovali do války, proto docházelo také
k redukci v˘uky. ÚroveÀ v˘uky a zvlá‰tû maturit v této dobû znaãnû poklesla – maturanti
skládali váleãné maturity. A z fronty pﬁicházely smutné zprávy o kromûﬁíÏsk˘ch padl˘ch,
padl profesor tûlocviku Metodûj Mal˘ a 18 ÏákÛ. Do osnov byla zaﬁazena vojenská pﬁíprava a v˘uka stﬁelby. Pro toto období bylo typické, Ïe stát vyuÏíval Ïactvo a profesorské
sbory ‰kol k rÛzn˘m sbírkám, napﬁíklad pro âerven˘ kﬁíÏ. Uãitelé také „dobrovolnû“ upisovali ãást sv˘ch platÛ na váleãné úãely.

Abstract
Professors and Students of the Grammar School in KromûﬁíÏ
After endless fights against the German minority and state machinery, the Czech
Grammar School in KromûﬁíÏ was finally opened with ceremony in 1882. Since the
1891–1892 academic year, the classes were held in a new school building in Fürstenberk
square (today‘s Masarykovo square) that the school has occupied to present. The First
World War (1914–1918) influenced the school life greatly. The school buildings in which
the so called “Realschule“ (a special type of grammar school concentrating on natural
sciences and living languages newly opened as part of the school in the 1915/1916 academic year) were used for the needs of a military hospital. The so called „alternating classes“ had to be introduced. With a number of professors and students of higher classes
joining the army, the classes had to be reduced. The level of education and of the so called war period final exams fell rapidly. Meanwhile, the number of dead KromûﬁíÏ citizens reported in the front line news kept increasing and included e.g. the PE teachers
Metodûj Mal˘ and 18 students. The curriculum introduced military education and shooting. During the war period, teaching staff and students were used by the state for various collections for e.g. the Red Cross. Teachers „voluntarily“ agreed to part of their salaries being deducted for war needs.
Mûsto KromûﬁíÏ si získalo povûst jako mûsto ‰kol, proto je ãasto naz˘vané Hanácké
Athény. JiÏ v roce 1687 zde bylo zaloÏeno piaristické gymnázium, které proslavili nejen
jeho profesoﬁi, ale i úspû‰ní Ïáci. Na tomto gymnáziu i na dal‰ích kromûﬁíÏsk˘ch ‰kolách1 se je‰tû ke konci 19. století vyuãovalo nûmecky, coÏ vadilo stále sebevûdomûj‰í ãesky mluvící ãásti obyvatel mûsta. Boj o „ãeskou“ KromûﬁíÏ nebyl dramatick˘, zato v‰ak
dlouhodob˘ a úporn˘. Stále více studentÛ proto odcházelo studovat na ãeská gymnázia
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do Brna nebo Olomouce. Studenti pﬁiná‰eli velké mnoÏství zlat˘ch do obecní pokladnice a mûsto tak pﬁicházelo o velkou ãást pﬁíjmÛ.
V tisku se zaãaly objevovat zprávy o zaloÏení ãeského gymnázia od bﬁezna 1869.2 Na
této agitaci se podíleli hlavnû venkované z okolí KromûﬁíÏe. Ti se také zaslouÏili o svolání táboru lidu, kter˘ se konal 29. ãervna 1869 na vojenském cviãi‰ti pﬁed Vodní bránou. Z tûchto snah v‰ak ãeské gymnázium nevze‰lo a trvalo je‰tû dlouho, neÏ do‰lo k jeho
zﬁízení.
Obrat k lep‰ímu nastal, kdyÏ se do ãela hnutí postavil JUDr. Jan Kozánek, advokát
a c. k. notáﬁ. Ten se jménem kromûﬁíÏsk˘ch obãanÛ dne 27. bﬁezna 1882 obrátil na zemskou ‰kolní radu v Brnû se Ïádostí, aby umoÏnila mûstu KromûﬁíÏi zﬁídit niÏ‰í gymnázium s ãeskou vyuãovací ﬁeãí. PoÏadoval, aby jiÏ na poãátku ‰kolního roku 1882/1883
byly otevﬁeny v‰echny ãtyﬁi tﬁídy, nebo alespoÀ 1. tﬁída a v následujících letech pak dal‰í. Zemská ‰kolní rada odpovûdûla, Ïe z finanãních dÛvodÛ nemÛÏe b˘t ãeské niÏ‰í gymnázium zﬁízeno v poÏadovaném roce, ale aÏ v roce následujícím. Pokud by ale chtûli Ïadatelé sami na své náklady zﬁídit 1. tﬁídu soukromého gymnázia, nebude jim bránit. Tato
zpráva byla pﬁijata s radostí a hned bylo zaloÏeno DruÏstvo pro zﬁízení a vydrÏování ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi. Pﬁedsedou druÏstva a zároveÀ také prvním ﬁeditelem gymnázia se stal Franti‰ek Vi‰Àák.
První ‰kolní rok âeského niÏ‰ího gymnázia v KromûﬁíÏi byl slavnostnû zahájen
16. záﬁí 1882 a zapsáno bylo 158 ÏákÛ. Ti byli rozdûlení do tﬁí oddûlení: A – 59, B – 56,
C – 44 ÏákÛ. Dvû tﬁídy, kanceláﬁ ‰koly a pﬁírodopisn˘ kabinet byly umístûny v budovû
Nadsklepí, zb˘vající tﬁída pak v jiné obecní budovû. Kladl se dÛraz hlavnû na v˘uku klasick˘ch jazykÛ, jazyka ãeského i nûmeckého a na tzv. reálie. Od ‰kolního roku 1883/1884
bylo gymnázium pﬁevzato pod státní správu, v˘nosem Franti‰ka Josefa I. Úspû‰nému rozvoji ‰koly nic nebránilo, zájem o studium byl znaãn˘.
KromûﬁíÏské zastupitelstvo se obrátilo v záﬁí 1885 na ministerstvo kultu a vyuãování
s Ïádostí o postupné roz‰íﬁení gymnázia z niÏ‰ího na vy‰‰í. Îádost podpoﬁili morav‰tí
poslanci na ﬁí‰ské radû i zemská ‰kolní rada, ale nebylo jim vyhovûno. Zejména díky velkému úsilí starosty Vojtûcha Kulpa bylo o tﬁi roky pozdûji vydáno císaﬁské rozhodnutí
z 25. ãervence 1888, na jehoÏ základû povolilo ministerstvo roz‰íﬁení gymnázia s názvem
âeské vy‰‰í gymnázium v KromûﬁíÏi.
Nastal v‰ak velk˘ problém – umístûní ‰koly. Mûsto tedy rozhodlo o postavení nové ‰kolní budovy. V soutûÏi zvítûzil projekt architektÛ Juliuse Tebicha a Josefa Karáska z Brna.
K poloÏení základního kamene do‰lo dne 7. ãervence 1889 za hojné úãasti ÏákÛ a obyvatel KromûﬁíÏe. ·kola byla postavena na místû b˘valé vojenské nemocnice. Slavnostní vysvûcení budovy se konalo dne 21. záﬁí 1890 za úãasti olomouckého arcibiskupa Fürstenberga.
Ve v‰ech tﬁídách nové ‰kolní budovy bylo zahájeno vyuãování ve ‰kolním roce
1891/1892. Na konci 19. století bylo kromûﬁíÏské gymnázium tﬁetím nejvût‰ím ústavem
na Moravû (434 ÏákÛ v roce 1891). Od roku 1909 neslo gymnázium nov˘ název: âeské
státní gymnázium v KromûﬁíÏi. ¤editelem gymnázia v té dobû byl profesor Bedﬁich Fial1

Pﬁehledné informace o kromûﬁíÏsk˘ch stﬁedních ‰kolách viz KRAËOCH, Jan. KromûﬁíÏ: mûsto a okolí. Brno:
Národohospodáﬁská propagace âSR, 1932, 172 s.

2

K dûjinám gymnázia napﬁíklad: LAJKEP, Zdenûk. In margine ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi. In: 110 let ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi: almanach 1882–1992. KromûﬁíÏ: SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel gymnázia, 1992, s. 9–17;
PÁLKA, Petr. âeské gymnázium v KromûﬁíÏi. In: 120 let ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi: 1882–2002. KromûﬁíÏ:
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel Gymnázia KromûﬁíÏ, 2002, s. 5–29 ISBN 80-238-9649-0.
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Dne‰ní podoba budovy kromûﬁíÏského gymnázia, SOkA KromûﬁíÏ
ka, kter˘ se narodil v roce 1854 ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm. Po studiích na gymnáziu
v Olomouci a na univerzitách v Praze a ve Vídni pÛsobil jako profesor v Olomouci
a v Pelhﬁimovû. Od roku 1882 vyuãoval na gymnáziu v KromûﬁíÏi klasické jazyky.
Ve funkci ﬁeditele gymnázia byl v letech 1908–1924. Kolegové i Ïáci na profesora Fialku
vzpomínali vÏdy jako na laskavého a dobrotivého ãlovûka. Zemﬁel v roce 1929.3
Îivot ‰koly naru‰ila první svûtová válka, která v˘raznû dolehla na celé ‰kolství. V tomto období se neustále zdÛrazÀovala „loajálnû dynastická“ a „vlastenecká“ v˘uka v rakouském duchu jako hlavní podmínka zdárné v˘chovy mládeÏe.4 Pro toto období bylo typické, Ïe stát vyuÏíval Ïactvo a profesorské sbory ‰kol k rÛzn˘m sbírkám (finanãním
i materiálním), napﬁ. na Vavﬁín pro na‰e hrdiny. Uãitelé „dobrovolnû“ upisovali ãást sv˘ch
platÛ na váleãné úãely – 1 % ze sv˘ch pﬁíjmÛ âervenému kﬁíÏi. Jak se dovídáme z pramenÛ, uãitelé spolu s Ïáky prodávali kokardy, odznaky, pohlednice… Nejvíc kupcÛ nalézaly obrazy Jeho Veliãenstva císaﬁe,5 coÏ ale nebyl pﬁípad gymnázia, v jehoÏ archivním
fondu uloÏeném ve Státním okresním archivu v KromûﬁíÏi se dochovaly prázdné tiskopisy nabídky Váleãného kmotrovství VídeÀ na portréty císaﬁe Karla I.
Kronika gymnázia nebyla v dobû první svûtové války vÛbec vedena. Zápisy nejstar‰í
gymnaziální kroniky, dochované ve Státním okresním archivu KromûﬁíÏ, jsou datovány
3

Moravsk˘ zemsk˘ archiv v Brnû (dále MZA Brno), Státní okresní archiv KromûﬁíÏ (dále SOkA KromûﬁíÏ), fond
B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ, Osobní spisy (C–G), Osobní spis ﬁeditele Bedﬁicha Fialky, inv. ã. 165, k. ã. 7.

4

O ãeském ‰kolství v období 1914–1918 obecnû viz VESELÁ, ZdeÀka. V˘voj ãeské ‰koly a uãitelského vzdûlání.
Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 68–70. ISBN 80-210-0458-4.

5

MZA Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ, Korespondence 1912–1939, Nabídka váleãného kmotrovství VídeÀ – obrazy Jeho Veliãenstva císaﬁe Karla I., inv. ã. 155, k. ã. 2.
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od poãátku existence ústavu od roku 1882 do roku 1907.6 V poslední poznámce prozatímní správce profesor Bedﬁich Fialka (pozdûj‰í ﬁeditel) uvedl, Ïe „od dal‰ího vedení dûjin
gymnázia KromûﬁíÏ upu‰tûno, protoÏe v‰echny dÛleÏitûj‰í události ústavu se t˘kající
obsaÏeny jsou ve v˘roãní zprávû...“7 Vût‰ina informací t˘kajících se tématu byla tedy získána z v˘roãních zpráv,8 almanachÛ,9 maturitních protokolÛ, tﬁídních katalogÛ a osobních spisÛ profesorÛ, dochovan˘ch v archivním fondu Gymnázium KromûﬁíÏ, uloÏeném
ve Státním okresním archivu KromûﬁíÏ. Pokud jde o obûti váleãného bûsnûní z ﬁad studentÛ a profesorÛ kromûﬁíÏského gymnázia, seznamy nejsou úplné, protoÏe nebyly nikdy
oficiálnû zveﬁejnûny, údaje vychází z publikovan˘ch v˘roãních zpráv a ze ‰kolních almanachÛ.
Ve ‰kolním almanachu z roku 1982 je zajímavá vzpomínka JUDr. Antonína Plaãka,
absolventa gymnázia z roku 1922, která mû utvrdila v pﬁesvûdãení, Ïe pamûtníky je potﬁeba brát s rezervou: „Do primy jsme nastupovali bezprostﬁednû po vypuknutí první svûtové války, a naplno jsme zaÏívali obtíÏe jí vyvolané: polodenní vyuãování, kdyÏ budova gymnázia slouÏila i reálce, ãasto nedostateãnû vytopené uãebny a pﬁeru‰ování
vyuãování pro nedostatek uhlí a celkovû neradostné prostﬁedí etapního a lazaretního
mûsta. Hned v primû nám skonãilo kreslení a tûlocvik, kdyÏ oba profesoﬁi, Mal˘ a Sylla, narukovali a na boji‰tích padli. Tísnivé váleãné ovzdu‰í znemoÏÀovalo jakoukoli vedlej‰í v˘chovnou ãinnost, nebylo povinn˘ch pﬁedmûtÛ, Ïádná praktika, nebylo ‰kolních
v˘letÛ a procházek. Pﬁirozenû tím do jisté míry trpûla i kvalita v˘uky...“10 Profesor Mal˘
skuteãnû padl (v roce 1915 na ruské frontû), ale profesor Sylla11 se z války vrátil a dne
22. prosince 1918 byl pﬁidûlen na gymnázium v Uherské Skalici.12 Na Slovensku vyuãoval kromû v˘tvarné v˘chovy také matematiku a krasopis.13
Nelehké období první svûtové války poznamenalo Ïivot studentÛm a profesorÛm na
této oblíbené stﬁední ‰kole, kvÛli odveden˘m vyuãujícím docházelo k redukci v˘uky.
Ve ‰kolním roce 1915/1916 se napﬁíklad po odvedení profesora Malého nevyuãoval tûlocvik, protoÏe vedení gymnázia se nepodaﬁilo sehnat náhradu. ÚroveÀ v˘uky a zvlá‰tû
maturit v této dobû znaãnû poklesla. Maturanti skládali pﬁedãasné, tzv. váleãné maturity: jen ve ‰kolním roce 1916/1917 maturanti, kteﬁí byli odvedeni, skládali váleãné matu6

MZA, Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ, Kronika ‰koly (1882–1907), inv. ã. 1.

7

TamtéÏ, s. 115.

8

V˘roãní zprávy c. k. ãeského státního vy‰‰ího gymnázia v KromûﬁíÏi za ‰kolní rok 1914–1915, 1915-–1916,
1916–1917, 1917–1918.

9

Viz almanachy vydávané k jednotliv˘m v˘roãím gymnázia: âeské gymnasium v KromûﬁíÏi: 1882–1972. KromûﬁíÏ: Gymnasium, 1972; Sto let ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi: 1882–1982. KromûﬁíÏ: SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly pﬁi gymnáziu v KromûﬁíÏi, 1982; 110 let ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi: almanach 1882–1992. KromûﬁíÏ: SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel gymnázia, 1992; 120 let ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi: 1882–2002. KromûﬁíÏ:
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel Gymnázia KromûﬁíÏ, 2002; Almanach k 130. v˘roãí zaloÏení Gymnázia KromûﬁíÏ:
1882–2012. Praha: Triton, 2012.

10

Viz PLAâEK, A. Vzpomínky tûch nejstar‰ích. In: Sto let ãeského gymnázia v KromûﬁíÏi: 1882–1982. KromûﬁíÏ:
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly pﬁi gymnáziu v KromûﬁíÏi, 1982, s. 26–28.

11

MZA Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ, Osobní spisy (So–·), Osobní spis profesora
Miroslava Sylly, inv. ã. 165, k. ã. 14.

12

MZA Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ, Osobní spisy (So–·), Osobní spis profesora
Miroslava Sylly, inv. ã. 165, k. ã. 14.

13

V˘roãní zpráva gymnázia v Uherské Skalici z let 1918–1919, s. 7–10 (uloÏena v Muzeu Komenského v Pﬁerovû).
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rity dokonce osmkrát. PoddÛstojníci
uãili studenty cviky s pu‰kou podle
nûmeck˘ch povelÛ a dÛraz byl kladen
také na v˘uku stﬁelby. A z fronty pﬁicházely smutné zprávy o kromûﬁíÏsk˘ch padl˘ch.
·kolní rok 1914/1915
Ve ‰kolním roce 1914/1915 nastoupilo v prÛbûhu ledna aÏ ãervna vojenskou
sluÏbu pût vyuãujících (Miroslav Sylla,
Richard Sicha, Dominik Kocian, Jan
Kaláãek a Metodûj Mal˘)14 a 49 ÏákÛ.15
Ministerstvo kultu a vyuãování sv˘m
v˘nosem ze dne 8. ﬁíjna 1914 povolilo,
aby Ïáci nejvy‰‰ích tﬁíd mohli b˘t na
svou Ïádost neprodlenû pﬁipu‰tûni
k maturitû, kdyÏ prokázali, „Ïe byli
odvodní komisí uznáni zpÛsobil˘mi
k vojenské sluÏbû, tuto sluÏbu jiÏ
nastoupili nebo vbrzku nastoupí.“16
Této moÏnosti ve ‰kolním roce
1914/1915 vyuÏilo 13 abiturientÛ
(18. listopadu 1914, 6. a 13. bﬁezna
a 6. dubna 1915).17 Vût‰inû z nich byla Profesor Metodûj Mal˘, SOkA KromûﬁíÏ
maturitní zkou‰ka ze v‰ech pﬁedmûtÛ
úplnû prominuta, jmenujme napﬁíklad Jindﬁicha Pátera, narozeného v roce 1895 ve Velk˘ch Tû‰anech. U jin˘ch najdeme v maturitních protokolech sice maturitní otázky, za
v‰echny zmiÀme pﬁerovského rodáka Karla Mezírka, narozeného v roce 1895,18 ale
s poznámkou, Ïe písemná zkou‰ka byla prominuta, tzn. Ïe nebyli známkováni. Jako téma
písemn˘ch prací ﬁádn˘ch maturit z ãeského jazyka byl v tomto ‰kolním roce zvolen pﬁíhodn˘ citát J. Nerudy: „Boj, v‰ude boj, kam oko zﬁe.“
Pravidelné sbírky Ïactva na váleãné úãely vynesly ve ‰kolním roce 1914/1915 celkem
309 rakousk˘ch korun, na protézy se vybralo 108 korun. Profesorsk˘ sbor odvedl v témÏe roce 421 korun, z toho na protézy 39 korun.19

14

Srov. V˘roãní zpráva c. k. ãeského státního vy‰‰ího gymnázia v KromûﬁíÏi za ‰kolní rok 1914–1915. KromûﬁíÏ: âeské státní vy‰‰í gymnázium v KromûﬁíÏi, 1915, s. 44–45.
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TamtéÏ. Poãet ÏákÛ, kteﬁí nastoupili vojenskou sluÏbu, byl spoãítán na základû seznamu ÏákÛ za ‰kolní rok
1914/1915. s. 51–55.
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TamtéÏ, s. 43.
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TamtéÏ, s, 36.
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MZA Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ, Hlavní protokol o zkou‰kách dospûlosti
1910–1918, inv. ã. 134.
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Srov. V˘roãní zpráva c. k. ãeského státního vy‰‰ího gymnázia v KromûﬁíÏi za ‰kolní rok 1914–1915. KromûﬁíÏ: âeské státní vy‰‰í gymnázium v KromûﬁíÏi, 1915, s. 45.
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·kolní rok 1915/1916
·kolní rok 1915/1916 zaãal kvÛli stavebním úpravám ‰kolní budovy aÏ
26. záﬁí 1915 obvykl˘mi bohosluÏbami
v kostele sv. Jana Kﬁtitele. Budova reálky (dne‰ní pedagogické ‰koly) byla zmûnûna ve vojenskou nemocnici a profesoﬁi a Ïáci se pﬁestûhovali do budovy
gymnázia, kde probíhala v˘uka obou
ústavÛ: vÏdy pÛl dne jeden, pÛl dne druh˘, stﬁídavû tak, Ïe první tﬁi dny v t˘dnu
byli Ïáci reálky vyuãováni dopoledne
a druhé dva dny odpoledne a Ïáci gymnázia v tytéÏ dny na stﬁídaãku.20 Stﬁídavé vyuãování obou ‰kol v jedné budovû
pokraãovalo aÏ do dubna 1918, tj. témûﬁ
tﬁi roky.
Ve ‰kolním roce 1915/1916 nastoupili na frontu tﬁi vyuãující (Josef Lipov˘,
Rudolf Svoboda a Jaroslav Reini‰) a pût
ÏákÛ.21
Velká tragédie gymnázium postihla
dne 9. ﬁíjna 1915: na ruském boji‰ti padl
Profesor Miroslav Sylla, SOkA KromûﬁíÏ
„na poli cti a slávy“ suplující uãitel tûlocviku Metodûj Mal˘.22 A smutné zprávy
z fronty nekonãily: své mladé Ïivoty poloÏilo za císaﬁe a vlast v roce 1915 osm ÏákÛ ãi
absolventÛ ústavu.
Suplující uãitel a jednoroãní dobrovolník Metodûj Mal˘ se narodil dne 29. ﬁíjna 1888
ve Vala‰ském Meziﬁíãí. Po maturitû na místním gymnáziu studoval na filozofické fakultû c. k. ãeské Karlo-Ferdinandovû univerzitû v Praze.23 Zimní semestr 1911/1912 strávil
jako ﬁádn˘ posluchaã na univerzitû v Jenû. Na gymnáziu v KromûﬁíÏi vyuãoval od ‰kolního roku 1912/1913 tûlocvik a jazyk nûmeck˘, a to v celkovém poãtu 16 hodin t˘dnû.
Ve ‰kolním roce 1912/1913 si pﬁivydûlával v˘ukou ‰ermu. Jeho v˘dûlek ãinil ve ‰kolním
roce 1914/1915 celkem 1 120 korun. Od ‰kolního roku 1914/1915 vyuãoval tûlocvik také
na arcibiskupském gymnáziu v KromûﬁíÏi. V osobním spisu Metodûje Malého se dochoval zajímav˘ pﬁípis zemského ‰kolního inspektora, kterého profesor bûhem záﬁí 1914
Ïádal o nav˘‰ení úvazku na gymnáziu. V dopise doslova stojí, Ïe „by suplující uãitel Mal˘
nemohl v KromûﬁíÏi existovat, kdyby v arcibiskupském gymnáziu zﬁízena byla vojenská nemocnice, naã pr˘ dle vyjádﬁení pana starosty Dr. Bartáka se pom˘‰lí a on by byl
20

V˘roãní zpráva c. k. ãeského státního vy‰‰ího gymnázia v KromûﬁíÏi za ‰kolní rok 1915–1916. KromûﬁíÏ: âeské státní vy‰‰í gymnázium v KromûﬁíÏi, 1916, s. 11.
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TamtéÏ, sbor uãitelsk˘, s. 9, seznamy ÏákÛ, s. 48–52.
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TamtéÏ, s. 37.
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MZA Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ, Osobní spisy (L–Ma), Osobní spis Metodûje
Malého, inv. ã. 165, k. ã. 11.
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tak zbaven vedlej‰ího v˘dûlku.“24 ProfesorÛv existenãní problém byl zdá se vyﬁe‰en pﬁíplatkem k platu (renumerací), od února 1915 pobíral místo 1 120 korun 1 280 korun.25
Vojenskou sluÏbu nastoupil dne 21. ãervna 1915. Jak jiÏ bylo uvedeno, profesor Mal˘ padl
na ruské frontû dne 9. ﬁíjna 1915. V˘konnost byrokratického systému c. k. úﬁadÛ dokládá v jeho pﬁípadû dopis zemské ‰kolní rady v Brnû z února 1918, kter˘ zesnulému profesorovi pﬁiznává za v˘uku ‰ermu ve ‰kolním roce 1913/1914 jednorázov˘ pﬁíplatek 200
korun.26 Finance samozﬁejmû pﬁipadly jeho dûdicÛm. Profesor Mal˘ byl svobodn˘, takÏe
se zﬁejmû jednalo o rodiãe ãi sourozence, o tom ale jeho osobní spis mlãí.
I ve ‰kolním roce 1915/1916 sloÏilo 13 studentÛ odveden˘ch na frontu váleãnou maturitu: 12. ﬁíjna, 29. listopadu 1915, 1. dubna, 6. kvûtna 1916.27
Dle v˘nosu ministerstva ‰kolství ze dne 2. ãervna 1915, ã. 533, byla pro Ïáky vy‰‰ího
gymnázia zavedena v˘uka vojensk˘ch pochodov˘ch cviãení. V˘cvik b˘val svûﬁen profesorÛm-dÛstojníkÛm a dÛstojníkÛm jmenovan˘m vojensk˘m velitelstvím – instruktorÛm. Studenti se také povinnû museli zúãastÀovat stﬁeleck˘ch cviãení a v˘cviku s pu‰kou. V KromûﬁíÏi pﬁevzal dozor pﬁi stﬁeleck˘ch cviãeních profesor Kaláãek a poté profesor
âejna, kter˘ byl z ãinné vojenské sluÏby propu‰tûn.28
I v tomto ‰kolním roce pokraãovaly sbírky na váleãné úãely: ve prospûch âerveného
kﬁíÏe bylo vybráno mezi profesory 160 korun, od ÏákÛ 281 korun, kromû toho ﬁeditelství uspoﬁádalo sbírku na ãestn˘ hﬁeb do dﬁevûného ‰títu (profesoﬁi 25 korun, Ïáci 25
korun), na ponorku U 12 (sbor 36 korun, Ïáci 45 korun) a sbírku kovÛ (vybráno 30 kg).
Îáci se zúãastnili sbûru lípového kvûtu a jitrocele.29
·kolní rok 1916/1917
I ve ‰kolním roce 1916/1917 skládalo 14 maturantÛ, kteﬁí byli odvedeni pﬁedãasnû,
tzv. váleãné maturity, a to dokonce osmkrát: 8. listopadu 1916, 10. a 30. ledna,
8. a 17. února, 8. a 17. bﬁezna, 30. dubna 1917, pﬁiãemÏ do války byly povolávány stále
mlad‰í roãníky, 10 abiturientÛ ode‰lo na frontu pﬁímo ze 7. tﬁídy.30 ·est studentÛ prospûlo s vyznamenáním, osm prospûlo v‰emi hlasy.
·kolu i nadále ve v˘uce omezoval nedostatek profesorÛ a stísnûné prostory, o které se
musela dûlit s reálkou. Tûlocvik a v˘tvarná v˘chova se nevyuãovala vÛbec, povinná nûmãina pouze na niÏ‰ím stupni gymnázia, na vy‰‰ím podle aktuálního stavu sboru, naopak
pod vedením profesora Kaláãka nadále pokraãovala stﬁelecká cviãení a v˘cvik s pu‰kou.
Jan Kaláãek si jistû zaslouÏí na‰i bliÏ‰í pozornost.
Profesor Jan Kaláãek (1878–1941) se narodil v roce 1878 v Osíãanech u Ivanovic na
Hané. Po maturitû na gymnáziu v KromûﬁíÏi studoval v letech 1899–1903 osm semest24

TamtéÏ, dopis zemského ‰kolního inspektora J. Petráãka ze dne 28. 9. 1914.

25

TamtéÏ, dopis c. k. zemské ‰kolní rady moravské v Brnû ze dne 27. 2. 1915.
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rÛ na Filozofické fakultû v Praze latinu
a ﬁeãtinu. Jako suplující uãitel pÛsobil
poté na gymnáziích v Prostûjovû, Brnû
a Vy‰kovû. V roce 1907 byl jmenován
skuteãn˘m uãitelem a v roce 1910 profesorem. Od roku 1909 do roku 1920
pÛsobil jako profesor jazyka latinského,
ﬁeckého a ãeského na gymnáziu v KromûﬁíÏi. Profesor se v roce 1908 oÏenil
s Marií, rozenou Pavlasovou. Byl otcem
dvou dûtí: dcery Drahomíry (*1909),
která studovala v KromûﬁíÏi na veﬁejné
obchodní ‰kole pro Ïenská povolání,
a syna Otty (*1911), kter˘ se po maturitû vûnoval studiu na filozofické fakultû v Praze. V roce 1914 podle údajÛ
v osobnostním v˘kazu ãinil plat
J. Kaláãka 4 120 korun. Dne 25. kvûtna
1915 obdrÏel povolávací rozkaz na frontu, kde pÛsobil ve 302. dûlostﬁeleckém
pluku v náhradní baterii. Z fronty se
vrátil dne 7. listopadu 1915. Od prosince 1915 pﬁevzal dozor pﬁi stﬁeleck˘ch Profesor Jan Kaláãek, SOkA KromûﬁíÏ
cviãeních. V jeho osobním spise se
dochovala také Ïádost ze záﬁí 1917 adresovaná c. k. zemské ‰kolní radû v Brnû, t˘kající
se profesorova synovce, studenta gymnázia Franti‰ka Kaláãka.31
Po cel˘ ‰kolní rok 1916/1917 probíhaly pravidelné sbírky na váleãné úãely: na âerven˘
kﬁíÏ, Obûtní dny, na ·est˘ den a jiné, celkem byla vybrána znaãná suma 962 korun. Îáci
se také intenzivnû vûnovali sbûru léãiv˘ch bylin, plátna, vlny, obvazÛ a sbírky kovÛ. Pﬁi
kanceláﬁsk˘ch pracích na c. k. hejtmanství pomáhalo deset ÏákÛ, deset profesorÛ sepisovalo potraviny po celém okrese.32
·kolní rok 1917/1918
·kolní rok zaãal dne 19. záﬁí 1917 jako obvykle slavnostní bohosluÏbou. Vánoãní prázdniny trvaly kvÛli nedostatku uhlí od 20. prosince 1917 aÏ do 21. ledna 1918.
Poãetní stav profesorského sboru byl i nadále kvÛli probíhající válce nedostateãn˘,
tûlocvik a kreslení se opût nevyuãovalo, stejnû tak musela b˘t zastavena v˘uka ‰ermu,
stﬁeleck˘ch cviãení, v˘cviku s pu‰kou a vojensk˘ch pochodov˘ch cviãení, protoÏe „nebyl,
kdo by je ﬁídil.“33
31
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I v tomto ‰kolním roce sloÏilo 10 abiturientÛ pﬁedãasné, tzv. váleãné maturity, a to
v sedmi moÏn˘ch termínech: 22. ﬁíjna, 22. listopadu, 20. prosince 1917, 9. bﬁezna,
11. kvûtna, 16. kvûtna, 11. ãervna 1918.34
Po cel˘ ‰kolní rok 1917/1918 probíhaly pravidelné sbírky na váleãné úãely: na âerven˘ kﬁíÏ, pro vdovy a sirotky po padl˘ch vojínech a jiné, celkem bylo odvedena znaãná
ãástka 1 348 korun.35
·kolní rok 1918/19
·kolní rok zaãal dne 18. záﬁí 1918 jako obvykle slavnostní bohosluÏbou. Váleãné maturity sloÏilo 6 absolventÛ v termínech 21. ﬁíjna, 9. a 27. listopadu 1918 a 10. února 1919.
V˘znamn˘m okamÏikem pro dûjiny mûsta se stal 1. kvûten 1918, kdy se pﬁed budovou
Nadsklepí uskuteãnila za úãasti celé mûstské rady velká lidová národní demonstrace.
Sbírky Ïactva a sboru byly v tomto ‰kolním roce smûﬁovány do fondu pro vdovy a sirotky po ãesk˘ch vojínech na Moravû (257 korun), do fondu legionáﬁÛ (2 495 korun)
a jin˘ch.36 V této souvislosti si jistû zaslouÏí na‰i vzpomínku i student gymnázia, legionáﬁ Jindﬁich Páter, kter˘ v necel˘ch dvaceti letech padl na ruské frontû.
Jindﬁich Páter se narodil v roce 1895 v rodinû mlynáﬁe ve Velk˘ch Tû‰anech u KromûﬁíÏe.37 Jeho otec Josef Páter vybudoval v roce 1891 vûtrn˘ ml˘n ve Velk˘ch Tû‰anech.
Jindﬁich zaãal na gymnáziu v KromûﬁíÏi studovat ve ‰kolním roce 1907/1908. Váleãnou
maturitu sloÏil dne 6. bﬁezna 1915,38 poté ode‰el na ruskou frontu, kde se pﬁidal k ãeskoslovensk˘m legiím. Padl na samém konci války v roce 1918. Nelehk˘ osud mûli i jeho
sourozenci. Bratr Josef Páter bojoval na italské frontû, vrátil se s podlomen˘m zdravím
a zemﬁel v roce 1924 na zápal plic. V roce 1940 zemﬁel otec Josef a ﬁízení ml˘na pﬁevzal
syn Franti‰ek,39 kter˘ i pﬁes protektorátní zákazy pokraãoval v mletí obilí. V roce 1942
byl gestapem za pﬁedání vojenské pu‰ky a munice partyzánÛm zatãen. Zemﬁel v cele smrti na Pankráci v roce 1944.
KromûﬁíÏané se o pﬁevratu a vyhlá‰ení samostatného âeskoslovenska dozvûdûli aÏ dne
29. ﬁíjna 1918.40 Ale ‰koly byly v této dobû kvÛli epidemii ‰panûlské chﬁipky zavﬁeny, a tak
aÏ dne 6. listopadu 1918 byla do auly gymnázia svolána ‰kolní oslava, pﬁi níÏ ﬁeditel
„pozdravuje úãastníky coby novorozeÀata ãeskoslovenské republiky a pouãuje Ïactvo
o v˘znamu svûtodûjného pﬁevratu u nás. Aulou gymnaziální poprvé rozléhají se zvuky
národní hymny Kde domov mÛj a Nad TatrÛ sa bl˘ská.“41
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Doba první svûtové války byla nelehkou zkou‰kou nejen pro v‰echny studenty a profesory kromûﬁíÏského gymnázia. I toto tûÏké období se vedení gymnázia podaﬁilo pﬁekonat. Ve v˘hledu byly dal‰í tûÏké zkou‰ky, totiÏ druhá svûtová válka a nelehk˘ ãas komunismu. KromûﬁíÏské gymnázium si i nadále zachovává povûst elitní v˘bûrové ‰koly
a zodpovûdnû pﬁipravuje studenty na vysoko‰kolská studia v 21. století.

Prameny
MZA Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond B-e 187 Gymnázium KromûﬁíÏ; fond A-8 Okresní úﬁad
KromûﬁíÏ.
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Jevíãská reálka ve stínu událostí první svûtové války
Robert Jordán, Luká‰ F. Pelunûk
Anotace
Kapitola se zab˘vá dûjinami státní reálky Franti‰ka Josefa I. v Jevíãku mezi lety
1914–1918. Text pﬁedstavuje náhled do denního Ïivota ‰koly, ovlivnûného váleãn˘mi událostmi. Nejvût‰ími problémy byly zejména prodlevy v zásobování, odvody uãitelÛ i studentÛ reálky na frontu a jiné. Pﬁedstaveny jsou rovnûÏ Ïivotopisy nûkter˘ch v˘znamnûj‰ích osobností z ﬁad profesorÛ a studentÛ jevíãské reálky, jejichÏ Ïivoty byly také
ovlivnûny událostmi první svûtové války.

Abstract
Realschule in Jevíãko in the Shadow of the 1st World War Events
The chapter deals with the history of the Realschule of Franti‰ek Josef I in Jevíãko between 1914–1918. The text shows the daily life of the school members which was mostly influenced by the 1st World War events. The greatest problems were for instance the
lack of supplies, conscriptions of professors and students, etc. Life stories of some most
significant personalities – professors and students – are also introduced there. Their lives
were greatly influenced by the 1st World War.
KaÏdá ‰kolní instituce prochází jiÏ od svého zaloÏení mnohdy sloÏit˘m historick˘m
v˘vojem. V˘jimkou není ani gymnázium v Jevíãku, které má skuteãnû pohnuté dûjiny.1
Následující text si bere za cíl pﬁiblíÏit atmosféru tehdej‰í státní reálky císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I. v období první svûtové války. Dﬁíve, neÏ pﬁedstavíme situaci jevíãské reálky ve vymezeném údobí, a také pro snadnûj‰í pochopení kontextu, je nutné seznámit se
s dûjinami mûsta Jevíãka, s poãátky tamûj‰í reálky a v˘vojem ‰koly do vypuknutí první
svûtové války.2
„Jevíãko – kdysi klenot v korunû mûst královsk˘ch, pozdûji v‰ak uÏ jen zlat˘ peníz
rukama ‰lechty procházející a lesku svého zbavovan˘ a pak uÏ jen jako papírová bankovka v transaktech a smlouvách zaloÏená – mûsto ve své bídû ponûmãené, znovu v‰ak
1

Zájemce o dûjiny jevíãského gymnázia mÛÏeme odkázat na následující literaturu. Jedná se o dva jubilejní sborníky, které vy‰ly v uplynul˘ch dvou desetiletích: JORDÁN, Robert et al. Gymnázium Jevíãko 1897–1997: almanach k 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Jevíãko: Gymnázium Jevíãko, 1997, 169 s.; Gymnázium Jevíãko 1897–2007:
almanach k 110. v˘roãí zaloÏení Gymnázia v Jevíãku. Zpracoval kolektiv autorÛ. Jevíãko: Gymnázium Jevíãko,
2007, 102 s.

2

K dûjinám mûsta Jevíãka, respektive jeho ‰ir‰ího regionu Malé Hané, máme v souãasnosti dostateãné mnoÏství
literatury. Viz POPELKA, Benjamin. Vlastivûda moravská. 2. Místopis Moravy. Jevick˘ okres. Brno: Musejní spolek 1912, 222 s.; MACKERLE, Jaroslav. Osvobozené Jevíãko: zápisky z konce války. 2. vyd. Jevíãko: Mûstsk˘ úﬁad
v Jevíãku, 1995, 32 s.; MACKERLE, Jaroslav. Letopis mûsta Jevíãka. 2. vyd. Jevíãko: Mûstsk˘ úﬁad v Jevíãku, 2008,
279 s. ISBN 978-80-254-1124-7; TOVÁREK, Franti‰ek. Kapitoly k letopisÛm mûsta Jevíãka. Jevíãko: Historicko-vlastivûdn˘ sdruÏen˘ klub pracujících, 1987; PINKAVA, Jaroslav. Jevíãko v letech 1848–1918. Jevíãko: Mûstsk˘ úﬁad v Jevíãku 1993, 268 s.; PINKAVA, Jaroslav. Jevíãsk˘ sborník: statû z dávné i nedávné minulosti mûsta.
Jevíãko: Mûstsk˘ úﬁad v Jevíãku, 1997, 177 s. ISBN 80-238-0554-1; SUCHOMEL, Jan. âtení o Jevíãku a Malé
Hané: minulost a souãasnost. [Jevíãko]: J. Suchomel, 2007, 133 s. ISBN 978-80-254-5142-7; PLECH, Franti‰ek.
Jevíãko – mûstská vûÏ. Jevíãko: Mûstsk˘ úﬁad Jevíãko, 2009, 53 s. ISBN 978-80-254-2229-8. Jedná se o v˘bûrovou bibliografii, ﬁazenou chronologicky dle vydání.
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ãesk˘m hlaholem ãile k Ïivotu se probouzející.“3 Takto poeticky a vcelku v˘stiÏnû popsal
v roce 1946 v˘znamn˘ rodák a historik Jevíãka Jaroslav Mackerle toto mûsto, leÏící na
severozápadní Moravû, v úrodné oblasti Malé Hané. Tento svérázn˘ region je tvoﬁen geomorfologickou sníÏeninou táhnoucí se pﬁibliÏnû mezi mûsty Boskovice na jihu a Moravská Tﬁebová na severu. Jak jiÏ zaznûlo, mûsto Jevíãko bylo v minulosti královsk˘m mûstem. Rok jeho zaloÏení neznáme, pov˘‰eno na mûsto královské v‰ak bylo roku 1258,
v pozdûj‰í dobû ov‰em nûkolikrát zmûnilo svého majitele.
V uvedeném úryvku Jaroslav Mackerle zároveÀ nastínil události, které ovlivnily mûsto Jevíãko na konci 19. století. Do té doby leÏelo toto mûsto na národnostní hranici,
obklopeno ze tﬁí stran vesnicemi s ãesk˘m obyvatelstvem, severnû od mûsta zaãínalo území s pﬁevahou nûmeckého obyvatelstva, nûmeck˘ jazykov˘ ostrov znám˘ také jako Hﬁebeãsko. Nûmci mûli správu mûsta Jevíãka ve sv˘ch rukou aÏ do roku 1892. Tehdy poprvé se podaﬁilo ãesk˘m vlastencÛm zvítûzit v obecních volbách a prvním ãesk˘m starostou
Jevíãka se stal lékaﬁ MUDr. Jan Klime‰. Nové vedení mûsta vzápûtí zaãalo podnikat rázné kroky k jeho rozvoji. Vedle zakládání prÛmyslov˘ch podnikÛ a nov˘ch spolkÛ k tûmto krokÛm patﬁila i snaha o zﬁízení vy‰‰í reálky.
Po nûkolikaletém úsilí, také za pomoci ﬁady pﬁíznivcÛ, bylo dosaÏeno úspûchu. Zemská vy‰‰í reálka s ãesk˘m vyuãovacím jazykem byla zﬁízena roku 1897. Stala se tak na
dlouhou dobu jedinou stﬁední ‰kolou na území tehdej‰ího jevického soudního okresu.4
K zaloÏení reálky zásadním zpÛsobem pﬁispûl také pﬁíkladn˘ postoj mûsta, které se zavázalo postavit pro ‰kolu novou budovu a v˘znamnû pﬁispívat na její provoz.
Jevíãská reálka se pro
mûsto a jeho okolí stala
prestiÏní záleÏitostí, vûnovaná péãe se kladnû odrazila na úrovni ‰koly. ·kola si
rychle získala velké renomé, o studenty nemûla
nouzi, byl zde pro nû zﬁízen i internát.
Na provoz ‰koly kromû
mûsta pﬁispívali i ãetní mecená‰i, jejich seznam jen
za prvních deset let existence ‰koly obsahuje
nûkolik desítek jmen. Tito
podporovatelé tak umoÏnili, mimo jiné, rychle vybudovat ‰kolní knihovnu
a rozsáhl˘ fond ‰kolních Jevíãská reálka, linoryt J. Mackerleho z roku 1932
pomÛcek a sbírek. Tradiãním mecená‰em ústavu byla i jevíãská záloÏna.5 Zvlá‰tní pozornost byla vûnována podpoﬁe ÏákÛ z chud˘ch rodin. Jist˘ místní velkouzenáﬁ napﬁíklad ﬁadu let platil pûti nejchud‰ím studentÛm obûdy.
MACKERLE, Jaroslav. Osvobozené Jevíãko: zápisky z konce války. 2. vyd. Jevíãko: Mûstsk˘ úﬁad v Jevíãku, 1995,
s. 7.
4
POPELKA, Benjamin. Vlastivûda moravská. 2. Místopis Moravy. Jevick˘ okres. Brno: Musejní spolek 1912, s. 56.
5
JORDÁN, Robert et al. Gymnázium Jevíãko 1897–1997: almanach k 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Jevíãko: Gymnázium Jevíãko, 1997, s. 17.
3
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Tuto nev‰ední pﬁízeÀ zaãala reálka brzy oplácet. ·kola se stala stﬁediskem vzdûlání
a kultury v ‰irokém okolí, do mûsta pﬁibyli její profesoﬁi, kteﬁí se zapojili na ãeské stranû do spoleãenského Ïivota. Od roku 1904 vycházely z reálky desítky absolventÛ, kteﬁí
nezapomínali na svou ‰kolu, respektive na svÛj rodn˘ kraj.
Lze tedy konstatovat, Ïe vy‰‰í reálka v Jevíãku si jiÏ od prvních let své existence vybudovala velmi dobré renomé a stala se institucí se zásadním v˘znamem pro rozvoj vzdûlání na Malé Hané. Stejnû tak byla v˘znamná pro kulturní a spoleãensk˘ Ïivot mûsta
Jevíãka a jeho ‰irokého okolí.6
Na poãátku první svûtové války byla jevíãská reálka ve stavu dlouhodobého rozvoje
úspû‰ného ústavu, kter˘ se vyrovnal s poãáteãními obtíÏemi, vybavil se bohatû pro svou
ãinnost, pﬁe‰el od zemské pod státní správu a zaãal vychovávat desítky zdatn˘ch studentÛ.
Váleãné události v‰ak dolehly i na mûsto Jevíãko. JiÏ od 2. srpna 1914 odcházeli na
frontu první povolanci. Zaãalo se zhor‰ovat zásobování obyvatelstva a objevovaly se první pﬁípady spekulování s potravinami, zejména s obilím. Chybût zaãala i sÛl. Do mûsta
zaãali b˘t umisÈováni váleãní uprchlíci, od léta 1915 do února 1917 zde pob˘vala skupina uteãencÛ z poloostrova Istrie, v létû 1916 zde pﬁeb˘valo 300 uprchlíkÛ z Haliãe. Na
rÛzné manuální práce pak byli do mûsta pﬁidûleni ru‰tí a ital‰tí váleãní zajatci.7 Postupem ãasu se je‰tû více zhor‰ovalo zásobování potravinami, mûstská rada proto velmi peãlivû dohlíÏela na tuto záleÏitost, aby se dostalo na v‰echny potﬁebné, stejnû si rada poãínala v pﬁípadû uhlí a dﬁeva na topení.
První svûtová válka zcela rozhodnû zasadila tûÏkou ránu poklidnému a perspektivnímu v˘voji ústavu. Vedle tíÏivé hmotné situace profesorÛ i studentÛ bylo vyuãování naru‰ováno povoláváním profesorÛ do armády. Profesor Jaroslav Zapletal byl na ruské frontû zajat, vstoupil do legií a vrátil se aÏ roku 1920. Obûtí války se stal profesor Edmund
Kolkop, kter˘ padl 18. záﬁí 1915 u Zielony v Haliãi. Smuteãní oznámení obsahuje
XIX. v˘roãní zpráva ústavu za ‰kolní rok 1915/1916. Je zde podrobnû pﬁipomínán Ïivot
profesora Kolkopa, velmi kladnû je zmiÀována i jeho ãinnost mimo‰kolní, a to jednak
vûdecká pﬁi spolupráci na ãeském slovníku, jednak v rÛzn˘ch funkcích v Jevíãku. Mluví
se o nûm jako o velmi milém a srdeãném kolegovi, horlivém uãiteli, laskavém vychovateli a upﬁímném rádci. Pod tímto oznámením jsou dále uvedena jména padl˘ch z ﬁad
b˘val˘ch ÏákÛ ústavu.8
Podobné informace lze pak nalézt i v dal‰ích v˘roãních zprávách ústavu. Souhrnnou
zprávu obsahuje napﬁíklad XX. v˘roãní zpráva za rok 1916/1917. Pﬁidává dal‰í jména padl˘ch a referuje i o jin˘ch skuteãnostech. Jsou zde zmínûni ti studenti a profesoﬁi, kteﬁí
dostali nûjaké vyznamenání. Profesor Josef Prokopec, hodností nadporuãík, byl vyznamenán Signem laudis a nûmeck˘m Ïelezn˘m kﬁíÏem II. tﬁídy. Vyznamenání Signum laudis obdrÏel i absolvent z roku 1912 Franti‰ek Sedlák.9
6

JORDÁN, Robert et al. Gymnázium Jevíãko 1897–1997: almanach k 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Jevíãko: Gymnázium Jevíãko, 1997, s. 21.

7

PINKAVA, Jaroslav. Jevíãko v letech 1848–1918. Jevíãko: Mûstsk˘ úﬁad v Jevíãku 1993, s. 119.

8

XIX. v˘roãní zpráva Státní reálky císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I. v Jevíãku za ‰kolní rok 1915/1916. Jevíãko:
Státní reálka císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I., 1916, s. 12.

9

XX. v˘roãní zpráva Státní reálky císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I. v Jevíãku za ‰kolní rok 1916/1917. Jevíãko:
Státní reálka císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I., 1917, s. 4.
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Ve zmínûné v˘roãní zprávû jsou jednotlivû vypoãítáváni v‰ichni profesoﬁi, kteﬁí byli
povoláni do vojenské sluÏby. âtyﬁi z nich nastoupili jiÏ 1. srpna 1914. Rozhodující zﬁejmû bylo, Ïe mûli hodnost nadporuãíka. Dal‰ích sedm bylo postupnû povoláno bûhem války, dva nejmlad‰í suplující uãitelé byli tak ve sluÏbû jen nûkolik mûsícÛ. V dal‰ím odstavci v˘roãní zprávy jsou jmenováni v‰ichni studenti a abiturienti, kteﬁí kdy nastoupili
vojenskou sluÏbu. Nastoupit do armády museli napﬁíklad hned po maturitû v‰ichni absolventi v roce 1915, o 2 roky pozdûji je následoval i jejich tﬁídní profesor, v˘znamn˘ geolog Josef Ry‰. V následujících ‰kolních rocích byla situace obdobná.10
Za zmínku stojí je‰tû
jedno jméno. JiÏ v roce
1914 musel narukovat
student Ján Papánek.
Bojoval na italské frontû,
kde brzy padl do zajetí.
Stal se pﬁíslu‰níkem
legií v Itálii, do boje se
v‰ak nezapojil. V létû
roku 1918 jej povolal
Milan Rastislav ·tefánik
do ¤íma a povûﬁil jej
redigováním legionáﬁského ãasopisu V boj!
Po návratu z Itálie si
Papánek dokonãil stﬁední ‰kolu a absolvoval
práva na paﬁíÏské Sorbonnû. Pozdûji pracoval
v diplomatick˘ch sluÏbách ãeskoslovenského
státu. Za druhé svûtové
války zastupoval prezidenta Bene‰e v USA. Na
jaﬁe roku 1945 se
zúãastnil jako ãeskoslovensk˘ delegát konference v San Francisku,
na které do‰lo k zaloÏení OSN. Jako ãlen koordinaãního v˘boru patﬁil
mezi 14 osob, které formovaly závûreãn˘ text
XX. v˘roãní zpráva Státní reálky císaﬁe a krále Franti‰ka Charty OSN. Od léta
roku 1945 zastupoval
Josefa I. v Jevíãku za ‰kolní rok 1916–17
10

XX. v˘roãní zpráva Státní reálky císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I. v Jevíãku za ‰kolní rok 1916/1917. Jevíãko:
Státní reálka císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I., 1917, s. 5.
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âSR na pÛdû OSN. Po únoru 1948 vyvolal jednání Rady bezpeãnosti k situaci v âeskoslovensku. Na podzim roku 1948 se jej pokusila komunistická vláda odvolat, ale neuspûla. Papánek zasedal v OSN aÏ do skonãení svého funkãního období v prosinci 1950.
Dlouhá léta se pak vûnoval pomoci emigrantÛm z âeskoslovenska, spoluzaloÏil Radu
svobodného âeskoslovenska, pﬁedná‰el na v˘znamn˘ch americk˘ch univerzitách, psal
knihy a pﬁispíval do rÛzn˘ch novin a ãasopisÛ. Zemﬁel v roce 1991 ve vûku 95 let.11
Zajímavé informace poskytuje i ãlánek ve v˘roãní zprávû 1916/1917 pod názvem
Pomocná akce sboru uãitelského a Ïactva. Z textu se dozvídáme, Ïe bylo v této dobû vybíráno na ãinnost âerveného kﬁíÏe, ale i na rÛzné speciální fondy, napﬁ. na protézy, na podpÛrn˘ fond pro osiﬁelé studenty po padl˘ch vojácích a na útulny pro vojáky. Pﬁispívalo
se i koupí pamûtních listÛ, váleãn˘ch kokard, námoﬁnick˘ch kalendáﬁÛ, váleãn˘ch map,
pohlednic a nálepek.12
Studenti se úãastnili aktivnû tzv. prodejních dnÛ âerveného kﬁíÏe, pomáhaly jim i dívky, které v té dobû mohly na reálce studovat jako privatistky. ¤ádné studium bylo dívkám povoleno aÏ od roku 1919, tedy mimo zábûr na‰eho pﬁíspûvku.
Upisovalo se i na váleãné pÛjãky, a to z nûkolika zdrojÛ, kromû sbírky mezi Ïactvem
a profesorsk˘m sborem pﬁispûlo i ﬁeditelství ústavu ze ‰kolních fondÛ a také podpÛrn˘
spolek pro nemajetné studenty.
Nebylo zapomenuto ani na váleãné zajatce, kter˘m byla odeslána bedna knih. Mnoho
knih bylo také vûnováno nedalekému sanatoriu, kde se léãili ranûní.
V˘roãní zprávy reálky ov‰em ukazují i bûÏn˘ Ïivot ‰koly v té dobû. Je zﬁejmé, Ïe vyuãování nebylo nijak zanedbáváno a profesorsk˘ sbor se pﬁes ve‰keré obtíÏe snaÏil vychovat z ÏákÛ reálky nejen schopné studenty, ale také dobré obãany. Podaﬁilo se v tûchto
letech posílit dobrou úroveÀ ‰koly a udrÏet její postavení v regionu i pro dal‰í léta.
Pokusme se nyní o urãité shrnutí situace na státní reálce v Jevíãku mezi lety
1914–1918. Na frontu muselo narukovat více neÏ 50 studentÛ reálky a 11 profesorÛ, nûkteﬁí se vrátili jako legionáﬁi, 21 z nich v‰ak na boji‰tích první svûtové války padlo. Byli
to: Vincenc BurkoÀ, Adolf Dobe‰, Alois Fikr, Vladimír Halama, Bohumil Krejcar, Antonín Mar‰álek, Josef Nechuta, Karel Nechuta, Franti‰ek Nûmec, Franti‰ek Popelák, Stanislav Pospí‰il, Viktor RÛÏiãka, Filip Schuppler, Vojtûch Schüch, Karel Synek, Arno‰t
·evãík, Jaroslav ·imon, Josef Trãka, Jindﬁich Va‰íãek, Vladimír Vyhlídal a Hubert Zezula. V naprosté vût‰inû se jedná o dodnes bûÏná místní pﬁíjmení.13 Pamûtní deska se jmény padl˘ch byla u pﬁíleÏitosti 40. v˘roãí zaloÏení ‰koly v roce 1937 umístûna ve vestibulu ‰koly. Za okupace v‰ak musela b˘t odstranûna, dochovaly se jen fotografie.14
Závûrem zmiÀme ve zkratce v˘voj jevíãské reálky po první svûtové válce. JiÏ bûhem
války jevíã‰tí obãané pozornû sledovali nejen dûní na jednotliv˘ch boji‰tích, ale také
mûnící se politickou situaci. V kvûtnu 1918 se Jevíãko pﬁipojilo k národní pﬁísaze ve pro11

O Ïivotû Jána Papánka blíÏe viz MICHÁLEK, Slavomír. Ján Papánek, politik, diplomat, humanista 1896–1991.
Bratislava: Veda, 1996, 279 s. ISBN 80-224-0451-9.
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XX. v˘roãní zpráva Státní reálky císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I. v Jevíãku za ‰kolní rok 1916/1917. Jevíãko:
Státní reálka císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I., 1917, s. 5.
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JORDÁN, Robert et al. Gymnázium Jevíãko 1897–1997: almanach k 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Jevíãko: Gymnázium Jevíãko, 1997, s. 22.
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JORDÁN, Robert et al. Gymnázium Jevíãko 1897–1997: almanach k 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Jevíãko: Gymnázium Jevíãko, 1997, s. 22.
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spûch samostatnosti, jinak ale spoleãensk˘ a kulturní Ïivot ve mûstû po dobu války víceménû utichl. Zpráva o vyhlá‰ení samostatného státu dorazila do Jevíãka je‰tû 28. ﬁíjna
1918 a rychle se roz‰íﬁila po celém mûstû. JiÏ toho veãera se konala první oslava, slavilo
se i v dal‰ích dnech, nejvût‰í manifestace probûhla 3. listopadu.15 ZaloÏení Republiky âeskoslovenské tedy bylo v Jevíãku, respektive na její reálce, pﬁíznivû pﬁijato, s jistou nadsázkou pak lze také ﬁíci, Ïe mezi lety 1918–1938 jevíãská reálka zaÏívala své zlaté ãasy,
av‰ak jiÏ pod oznaãením reálné gymnázium.
Druhá svûtová válka opût dokázala, Ïe váleãné události zcela postihují v‰echny oblasti lidského Ïivota a zejména pak ‰kolství. Roku 1941 bylo jevíãské reálné gymnázium
uzavﬁeno a do budovy ‰koly bylo v posledních letech války provizornû pﬁestûhováno gymnázium z Berlína. O tûchto spletit˘ch událostech v‰ak bude pojednáno jistû nûkdy jindy.
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„A tak na poãátku této hrozné války zapoãal se nov˘ ‰kolní rok.“
Velká válka ve svûtle ‰kolních kronik
Petr Juﬁák
Anotace
Kapitola se zab˘vá odrazem událostí první svûtové války ve ‰kolních kronikách. Vûnuje se okolnostem, které pﬁedcházely jejímu vyhlá‰ení, situaci na boji‰tích, záleÏitostem
váleãného hospodáﬁství a jeho vlivu na chod ‰kol a na Ïivot ÏákÛ a uãitelÛ. V textu je rovnûÏ reflektováno závûreãné období existence rakousko-uherské monarchie a vznik samostatného âeskoslovenska.

Abstract
The Great War in the light of the school chronicles
The chapter deals with the reflection of the events of World War I in school chronicles. It deals with the circumstances that preceded its publication, the situation on the
battlefield, the issue of the war economy and its impact on the running of schools and
the lives of students and teachers. The text also reflected the final period of the AustroHungarian monarchy and the establishment of independent Czechoslovakia.
Úvod
První svûtová válka poznamenala na‰i spoleãnost v mnoha ohledech, postihla v‰echny její vrstvy. Nûkoho zasáhla pﬁímo, kdyÏ na rÛzn˘ch boji‰tích zahynuli muÏ‰tí ãlenové rodin – otcové, dûdové, synové. ¤adu lidí pak poznamenala nepﬁímo – omezen˘m
zásobováním potravinami a dal‰ími surovinami, nutností zajistit pro váleãn˘ prÛmysl
nûkteré komodity, napﬁ. rekvizicemi. Vypuknutí války a její více neÏ ãtyﬁleté trvání se
rovnûÏ projevilo na ‰kolním prostﬁedí. Mnozí uãitelé narukovali do armády, hodnû z nich
se jiÏ domÛ nikdy nevrátilo. To se odrazilo na kvalitû ‰kolní v˘uky, vliv mûlo i to, Ïe nûkteré budovy zaãaly b˘t vyuÏívány napﬁ. jako lazarety.
Na období první svûtové války je moÏno pohlíÏet ve svûtle mnoha pramenÛ, jedním
z nich jsou i dochované ‰kolní kroniky. Na Fr˘decko-Místecku je do souãasnosti dochovaná naprostá vût‰ina ‰kolních kronik. Pro zpracování tohoto pﬁíspûvku byly pouÏity kroniky z nûkolika ‰kol na Fr˘decko-Místecku. Styl a faktografická obsaÏnost tûchto zápisÛ
je rÛzná, v nûkter˘ch pﬁípadech uãitelé psali své záznamy velmi podrobnû se zdÛraznûním úspûchÛ rakousko-uherské armády a apoteózou Franti‰ka Josefa I., v jin˘ch pﬁípadech byl jejich styl velmi laxní. Ze zápisÛ bylo patrné, Ïe pouze splnili povinnost, která
od nich byla poÏadována, tedy udûlat záznam o válce a nûkter˘ch vojensk˘ch akcích armády. Podrobnûji se v‰ak válkou odmítali zab˘vat. V rámci zápisÛ ve ‰kolních kronikách je
zﬁetelné odli‰ení záznamÛ, t˘kajících se chodu ‰koly, ‰kolní v˘uky a problémÛ ÏákÛ od
záznamÛ vûnujících se vyhlá‰ení války a událostem na boji‰ti. Tento druh˘ typ záznamÛ
je vût‰inou uvozen nadpisem, napﬁ. Kronika váleãná nebo Váleãn˘ rok. V rámci tûchto,
rÛznû dlouh˘ch a faktograficky obsaÏn˘ch pasáÏí, je moÏno v rÛzn˘ch ‰kolních kronikách sledovat nûkolik stejn˘ch tematick˘ch linií.
Sarajevsk˘ atentát
Velk˘ prostor je v kronikách vûnován okolnostem sarajevského atentátu na následní57

ka trÛnu Franti‰ka Ferdinanda d’Este a jeho manÏelku, prÛbûhu vy‰etﬁování tohoto zloãinu a dÛvodÛm vyhlá‰ení války Srbsku. To je samozﬁejmû vylíãeno v nejhor‰ích barvách, je oznaãeno jako hlavní viník konfliktu. Rakousko-Uhersko je naopak popisováno
jako stát, kter˘ o válku neusiloval, byl k ní v podstatû donucen postojem Srbska k atentátníkÛm a k vy‰etﬁování celé kauzy. „Dne 28. ãervna 1914 rozlétla se po celé ﬁí‰i smutná zpráva z dalekého jihu na‰eho mocnáﬁství, z Bosny. Tam totiÏ prodléval/a/ jeho
cís. a král. V˘sost p. arcivévoda Frant. Ferdinand se vzne‰enou svou chotí, aby ﬁídil velké vojenské cviãení. Pﬁi prohlídce hlavního mûsta Bosny Sarajeva byli od zfanatizovan˘ch spiklencÛ zastﬁeleni. Oba vysocí a vzne‰ení manÏelé v nejkrat‰í dobû ranám podlehli. V celé ﬁí‰i zavládl smutek, zpráva o zavraÏdûní v‰echny obãany ohromila. …
Vy‰etﬁováním spiklencÛ a strÛjcÛ dûsné sarajevské vraÏdy se zjistilo, Ïe se oni na ni
v sousední ﬁí‰i, Srbsku, dlouho pﬁipravovali a Ïe tam mnozí spolustrÛjcové onoho dûsného ãinu se ukr˘vají a zastávají úﬁady. I poÏádala na‰e sl. vláda srbskou vládu, aby
dovolila na‰im úﬁadÛm, aby mohly b˘ti pﬁítomny a nápomocny pﬁi vy‰etﬁování onûch
spoluviníkÛ. Srbská vláda to nedovolila. I byl nucen ná‰ vzne‰en˘, staﬁiãk˘ panovník,
aby moc a váÏnost ﬁí‰e uhájil, zbranûmi Svého práva a práva celé ﬁí‰e vymáhati.“1
Narozeniny a v˘roãí Franti‰ka Josefa I.
V kronikách byla pravidelnû zmiÀována v˘roãí korunovace a narozenin císaﬁe Franti‰ka Josefa I., ãasto v souvislosti s váleãn˘m konfliktem a moÏností jeho brzkého ukonãení. V roce 1914 uãitel obecné ‰koly v Bílé U Kostela psal: „V den památn˘ch narozenin císaﬁe a krále, jeÏ slaveny byly celou ﬁí‰í za okolností historicky tak v˘znamn˘ch,
jedna prosba se linula ze srdcí a úst v‰ech: KéÏ poloÏí brzy stateãná armáda svému vojevÛdci v ruce palmu vítûzství! KéÏ navrátí se zase dny míru a pokoje! KéÏ ozáﬁen je podveãer Ïivota na‰eho císaﬁe a krále jasem vítûzného míru!“2
S v˘roãím nastoupení Franti‰ka Josefa I. na trÛn byla spojena i jedna váleãná událost,
a sice dobytí Bûlehradu rakousko-uherskou armádou dne 2. prosince 1914. Tato událost
byla povaÏována doslova za symbol. „JiÏní armáda pﬁinesla k 66. v˘roãí na‰eho mocnáﬁe velmi v˘znamn˘ dar. Bûlehrad je v rukou na‰eho vojska. Pád Bûlehradu je více neÏ
dÛleÏitou epizodou v nynûj‰í válce.“3
Ve ‰kolních kronikách bylo rovnûÏ reflektováno úmrtí císaﬁe Franti‰ka Josefa I. dne
21. listopadu 1916 a následn˘ nástup Karla I. na trÛn. „Smrt milovaného mocnáﬁe jest
pﬁedmûtem my‰lenek, hovorÛ, modliteb. Usnul klidnû, ti‰e, bez bolestí, kdyÏ posel smrti políbil Jeho starostmi stiÏenou skráÀ a uvedl Jej do ﬁí‰e vûãného míru. … jak Ïil, tak
umﬁel, jsa záﬁiv˘m pﬁíkladem vûrného plnûní povinností. … Nebylo mu pﬁáno, aby skránû Jeho byly ovûnãeny vavﬁíny koneãného vítûzství. On – kníÏe míru – za války umírá!“4 Nikdo si tehdy neuvûdomoval, Ïe s jeho odchodem ode‰la rovnûÏ jedna epocha a brzy
nastanou velké zmûny v uspoﬁádání Evropy, které nikdo v takovém rozsahu neãekal.
1
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Popis váleãn˘ch konfliktÛ
V nûkter˘ch ‰kolních kronikách je uveden opravdu velmi podrobn˘ popis celého váleãného konfliktu, vãetnû toho, kdo, kdy a komu vyhlásil válku. Jako jeden z nejvût‰ích viníkÛ bylo oznaãeno Rusko, které pr˘ eskalovalo napûtí a z pouze lokálního konfliktu mezi
Rakousko-Uherskem a Srbskem zpÛsobilo konflikt nejprve celoevropsk˘ a v dÛsledku
toho pak celosvûtov˘. „Vinou Ruska se stalo, Ïe celá Evropa nalézá se v pﬁítomné dobû
ve váleãném stavu. Proti mobilizaci Ruska ozvalo se Nûmecko… a pak to ‰lo uÏ pﬁirozen˘m chodem. Nûmecko vypovûdûlo válku Rusku, po Rusku následovala Francie, která vpadla na území nûmecké. Po té následovala v˘povûì války Anglie Nûmecku, a hned
na to v˘povûì války Rakouska Rusku a v˘povûì války Srbska Nûmecku…“5
Velk˘ prostor byl vûnován pﬁedev‰ím boji‰tím, na kter˘ch se angaÏovala rakouskouherská armáda. Tuhé boje se vedly hlavnû v Haliãi, kde proti sobû stáli vojáci rakouskouherské monarchie a Ruska. V kronikách je ãasto detailní popis tûchto bojÛ, zmiÀovány jsou pﬁedev‰ím boji‰tû u Pﬁemy‰lu a Ivangorodu. V tûchto lokalitách se váleãná
‰tûstûna pﬁesouvala z jedné bojující strany na druhou. Chvíli byla oblast v rukou Ruska,
chvíli zase v rukou spojen˘ch rakousko-uhersk˘ch a nûmeck˘ch vojsk. Pﬁedev‰ím Pﬁemy‰l byl brán jako symbol obratu ve váleãném konfliktu. KdyÏ byl 3. ãervna 1915 dobyt
rakousko-uherskou armádou, popisovali tuto událost uãitelé napﬁ. tûmito slovy: „Od
dne‰ního rána 3 hod. 30 min. jest pevnost Pﬁemy‰l opût v na‰ich rukou za souãinnosti
na‰eho a nûmeckého vojska. ToÈ asi poãátek brzkého vítûzného skonãení vnucené nám
války.“6
Velmi nelibû byl vnímán vstup Itálie do války na stranû Trojdohody. Vyhlá‰ení války
Rakousko-Uhersku italsk˘m králem v kvûtnu 1915 bylo povaÏováno za zradu. „Itálie
dopustila se vûrolomnosti, jíÏ v dûjinách není rovno, proti na‰í ﬁí‰i. […] Itálie nemûla
praÏádné pﬁíãiny k válce proti nám, naopak, kdyby byla jednala jen ponûkud ãestnû,
pak bylo její povinností jíti s námi.“7
Oãekávání míru
JiÏ krátce po vypuknutí války mnozí uãitelé, tak jako celá spoleãnost, oãekávali její
brzk˘ konec. Zatímco v poãáteãním období to bylo spojováno s poráÏkou Srbska, pozdûji to bylo uvádûno ve spojitosti s náladou obyvatelstva v jin˘ch bojujících státech v Evropû. Vesmûs byly pouÏívány fráze uvádûné v denním tisku a dodávané do nich státními
úﬁady. „Ve Francii touÏí se po brzkém skonãení války. Neutrální státy také naléhají na
mír. Dle mínûní italského diplomata, pﬁevezmou diplomaté poãátkem bﬁezna [1915]
úlohu zbraní, a tato úloha bude spí‰e skonãena neÏ zápas zbraní. Mír bude uzavﬁen nejspí‰e v ¤ímû.“8 JelikoÏ v‰ak válka nekonãila, naopak se konflikt stále více rozrÛstal, tyto
zprvu pﬁebírané optimistické názory byly postupnû redukovány, místy se do zápisÛ kro5
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nik dostávaly osobní poznatky uãitelÛ. Nûkteﬁí uãitelé si v kronikáﬁsk˘ch zápisech neodpustili komentovat situaci ve spoleãnosti. Nûkdy to byl postoj doslova propagandistick˘
„Kromû vzdálen˘ch nepﬁátel musíme také bojovati proti nepﬁátelÛm bliÏ‰ím, jako jest
malomyslnost, nedÛvûra, pﬁíli‰n˘ strach o budoucnost aj.“9
Naru‰ení chodu ‰kol a ‰kolní v˘uky
Válka zasahovala dost citelnû do ‰kolní v˘uky. Projevovalo se to jiÏ od samého poãátku. V nûkter˘ch kronikách byly uvedeny zmínky o odvodech a poãtu mobilizovan˘ch
a padl˘ch vojákÛ z ﬁad uãitelstva. Toto bylo v‰ak uvedeno spí‰e jen na okraj. Ke konci
roku 1914 bylo mobilizováno 46 uãitelÛ z Místecka. Z nich se na boji‰tû dostalo 23,
5 vykonávalo prezenãní sluÏbu, 5 pÛsobilo jako tajemníci, 7 z nich bylo evidováno jako
nemocní a 1 padl. Nebyly to v‰ak jen odvody uãitelÛ, ale napﬁ. také vyuÏívání nûkter˘ch
‰kolních budov jako kasárna nebo lazarety. Trvající váleãn˘ konflikt mûl rovnûÏ vliv na
potﬁebu zmûn ve v˘uce. „Úãinek války bude se jeviti ve ‰kolství pﬁedev‰ím posílením
praktického smûru.“10
Zvy‰ující se poãet mobilizovan˘ch uãitelÛ se zaãal projevovat v naru‰ení ‰kolní v˘uky. Navíc u nûkter˘ch z nich nebylo pravdûpodobné, Ïe se vrátí – buì padli, byli nezvûstní anebo utekli do ruského zajetí. Na jejich místo ve ‰kolách musely nastoupit Ïeny, coÏ
uãitelé-muÏi nesli mnohdy velmi nelibû. „Místo nich vyuãují uãitelky, kteréÏ místy vedou
i správu ‰koly, ano i pûstounkám a industr. uãitelkám svûﬁeno /je/ vyuãování literní.“11
JiÏ ve ‰kolním roce 1914/1915 si nûkteﬁí uãitelé stûÏovali na zhor‰enou docházku ÏákÛ.
Na tu mûl pozdûji vliv také nedostatek jídla a odûvÛ. „Tíha války doléhá na obyvatelstvo
tak, Ïe uÏ ukazuje se i hlad! Málokter˘ Ïák má ve ‰kole kousek obûda.“12 Vliv na ‰kolní
docházku mûla rovnûÏ úﬁední naﬁízení, která umoÏÀovala úlevu ÏákÛ v náv‰tûvû ‰koly
po dobu jarních prací na polích. To se na ‰kolní docházce projevilo velmi v˘raznû,
napﬁ. na ‰kole v Bílé-Baraní byla v kvûtnu 1916 absence 31,5 %, v ãervnu 1916 dokonce
63,1 %. Vina za tento stav byla velmi ãasto na stranû rodiãÛ. „Zdej‰í lidé tohoto v˘nosu
vyuÏitkovali tak, Ïe z nûkter˘ch ãísel /popisn˘ch/ vÛbec dûti do ‰koly neposílali.“13
Uãitelé byli v rámci svého postavení ãasto nuceni podílet se na zhotovování rÛzn˘ch
soupisÛ potravin (napﬁ. obilí, zásob mouky, sena a slámy, domácího zvíﬁectva a brambor), ãasto se stávali ãleny rÛzn˘ch dal‰ích komisí. To v‰e jim v oãích obyvatel víc ‰kodilo, neÏ prospívalo. „K rekvizicím ustanovují úﬁady uãitele, ãímÏ stávají se tito pﬁedmûtem nejhrub‰í nenávisti a nepﬁíznû lidu. Lid vidí v uãiteli tyrana, kter˘ ho olupuje
o Ïivobytí, a dává mu pocítiti pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti svou nelibost.“14 Úãast v rÛzn˘ch
komisích byla rovnûÏ velmi ãasovû nároãná, takÏe se to muselo nutnû projevit na v˘uce
9
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jako takové. Pokud byl uãitel ãlenem komise, která mûla provádût napﬁ. soupisy potravin,
znamenalo to, Ïe v˘uka ve ‰kole odpadla. Asi nejvût‰í souvislou absenci mûli uãitelé, kteﬁí provádûli statistick˘ soupis oset˘ch a osázen˘ch ploch. Této akce, která zapoãala na
poãátku ãervna 1917, se museli povinnû zúãastnit v‰ichni uãitelé z místeckého okresu.
Tento soupis se mnohdy protáhl aÏ na 6 t˘dnÛ, takÏe ve ‰kolách se aÏ do konce ‰kolního
roku neuãilo.15 Pokud byly vyhlá‰eny váleãné pÛjãky, uãitelé se museli úãastnit jejich propagace mezi lidmi, bylo od nich rovnûÏ poÏadováno, aby ‰li v této záleÏitosti pﬁíkladem.
Uãitelé ve ‰kolních kronikách popisovali také aktivity, které ‰kola podnikala v rámci rÛzn˘ch akcí: poﬁádání penûÏních sbírek, sbûr ostruÏinov˘ch listÛ, které mûly vojákÛm nahradit nedostatkov˘ ãaj, v˘robu rÛzn˘ch druhÛ textilií na ‰kolách pro vojáky atd.16
Stoupající ceny potravin a jin˘ch komodit mûly velk˘ vliv na Ïivotní úroveÀ obyvatel
a uãitelÛ. Ti sice mûli zaji‰tûn pravideln˘ plat, ten v‰ak nedostaãoval zvy‰ujícím se cenám
základních potravin. „Drahota tohoto roku /1918/ úÏasnû stoupá následkem váleãn˘ch
lichváﬁÛ tzv. keÈasÛ. Nelze ke koupi dostati niãeho (dle maximálních cen) a v‰echno
(pod rukou), ale za cenu nesl˘chanou. Tak pár selat za 1 000–1 400 K, koza neb ovce
za 500–800 K, muÏsk˘ oblek prostﬁední jakosti za 800–1 200 K, pár bot za 500 K, klobouk za 70–90 K, 1 kg hovûzího masa za 16 K, vepﬁové za 32 K, ‰pek za 70 K, vejce [za]
1,20 K, 1 l mléka [za] 1K, 1 kg másla [za] 54 K atd. Ceny Ïivotních potﬁeb [jsou] tak
vysoké a uãitelstvo dostává pﬁedváleãn˘ plat s nízk˘m druhotním pﬁídavkem, kter˘ není
v niÏádném pomûru leto‰ní drahoty. … má podepsan˘17 v desíti sluÏebních letech
s 3 ãlennou rodinou 7 K dennû. Následkem drahoty uãitelstvo ocitá se s dne‰ními platy na pokraji Ïivotní existenãní záhuby.“18
Vliv na chod ‰koly mûly rovnûÏ rÛzné epidemie (úplavice, ne‰tovice), na jejichÏ roz‰íﬁení se urãitû podílela i ‰patná v˘Ïivová situace obyvatel. Pokud epidemie propukla,
ãasto k umístûní nakaÏen˘ch poslouÏily ‰kolní budovy. V roce 1918, na poãátku prázdnin, vypukla na katastru obce Bílá v místních ãástech Salajka, Kavalãany a Baraní epidemie ãern˘ch ne‰tovic. Okresní lékaﬁ naﬁídil nemocné izolovat a jako provizorní nemocnice byla urãena budova ‰koly v Bílé-Baraní. Uãitel Cyril âerno‰ek musel tehdy opustit
sluÏební byt a pﬁestûhovat se jinam. V budovû pak pob˘valo 18 nakaÏen˘ch po dobu
6 t˘dnÛ, neÏ mohli tento provizorní „epidemick˘ ‰pitál“ opustit. Tﬁi z nich, v‰echno byly
dûti, bohuÏel ãern˘m ne‰tovicím podlehly. JelikoÏ bylo nutno budovu ‰koly pﬁed nástupem dûtí po ukonãení prázdnin vydezinfikovat, byly o to poÏádány kompetentní úﬁady.
Ty se ale k niãemu nemûly, a tak to nakonec musel provést, doslova s nasazením vlastního zdraví, uãitel âerno‰ek.19
Vznik âeskoslovenska jako jeden z dÛsledkÛ války
Velmi znateln˘ je obrat a zmûna stylu zápisÛ po vzniku samostatného âeskoslovenska. Velmi obsáhlé zápisy vychvalující rakousko-uherské mocnáﬁství se mûní v zápisy
15

ZA Opava, SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá-Baraní, Kronika obecné ‰koly Bílá-Baraní,
1. díl (1904–1939), inv. ã. 1.

16

ZA Opava, SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá-Baraní, Kronika obecné ‰koly Bílá-Baraní,
1. díl (1904–1939), inv. ã. 1.
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¤ídící uãitel ‰koly Cyril âerno‰ek, kter˘ rovnûÏ vedl záznamy ve ‰kolní kronice.
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ZA Opava, SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá-Baraní, Kronika obecné ‰koly Bílá-Baraní,
1. díl (1904–1939), inv. ã. 1.
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SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá-Baraní, Kronika obecné ‰koly Bílá-Baraní, 1. díl
(1904–1939), inv. ã. 1.

61

velebící novou republiku a T. G. Masaryka, vyzdvihující v˘znam legií, popisující prÛbûh
mírov˘ch konferencí, pomûr k NûmcÛm a MaìarÛm a okolnosti ohlednû moÏného vyhlá‰ení plebiscitu na sporn˘ch územích. Nechybí rovnûÏ urãení hlavního viníka války, za
nûhoÏ byl oznaãen nûmeck˘ císaﬁ Vilém II. V zápise z 9. listopadu 1918 je uvedeno, Ïe
„prav˘ pÛvodce svûtového vraÏdûní nûmeck˘ císaﬁ Vilém byl nucen se vzdáti trÛnu. Vûky
bude proklínáno jeho jméno!“20 Stranou ale nezÛstalo ani pohrdavé odsouzení zaniklého Rakousko-Uherska a konstatování, Ïe to stejnû nemohlo dopadnout jinak. Nûkteﬁí
uãitelé, kteﬁí je‰tû nedávno v zápisech velebili Rakousko-Uhersko, na nûm po pﬁevratu
v roce 1918 nenechali niÈ suchou. V˘stiÏné to je v zápise z 28. ãervna 1919, kdy je pﬁipomínán sarajevsk˘ atentát. „Rakousko napadlo Srbsko a tváﬁilo se pﬁi tom, jakoby jednalo v sebeochranû. MuÏové na‰í vlasti ‰li do pole umírati pro leÏ, která se naz˘vala
Rakousko-Uhersko. Jenom zákon historické setrvaãnosti udrÏoval mocnáﬁství pohromadû je‰tû v dobû, kdy jeho konec stal se jiÏ dávno organickou nutností.“21
Závûr
Velká válka v˘raznû poznamenala v‰echny vrstvy obyvatelstva. Zasáhla i do Ïivota jednotliv˘ch ‰kol – postihla stejnou mûrou uãitele i Ïáky. Nedostatek potravin a dÛleÏit˘ch
surovin trápil jak dûti, tak uãitele. Na frontu byli odvádûni jak otcové ÏákÛ, tak uãitelé,
ãasto v bojích poloÏili i svÛj Ïivot. Uãitelé v‰ak byli oproti bûÏnému obyvatelstvu v jedné velké nev˘hodû – jako osoby placené státem se musely podílet na akcích (mnohdy
nepopulárních), které rakousk˘ stát organizoval. RovnûÏ si nemohli dovolit veﬁejnû zpochybÀovat váleãné neúspûchy armády a popisovat celkovou nespokojenost obyvatel
ve váleãné dobû. JelikoÏ mûli povinnost vést ‰kolní kroniky, museli do nich zapisovat
poÏadované informace, které vyzdvihovaly vládnoucí rod a jeho potencionální vojenské
úspûchy. JelikoÏ byly ‰kolní kroniky kontrolovány kaÏdoroãnû okresním ‰kolním inspektorem, museli si samozﬁejmû na úroveÀ zápisÛ dávat velk˘ pozor. Pﬁesto je ale z rÛzn˘ch
stylÛ záznamÛ patrn˘ rozdíln˘ pﬁístup uãitelÛ. Nûkteﬁí z nich pouze splnili povinnost
a zápisy omezili na to nejnutnûj‰í, co se od nich poÏadovalo. Jiní naopak vedli opravdu
velmi podrobn˘ zpÛsob zaznamenávání váleãn˘ch událostí a neopomíjeli ani apoteózu
vládnoucí habsburské dynastie.

Prameny
ZA Opava, SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá-Baraní, Kronika obecné ‰koly Bílá-Baraní, 1. díl (1904–1939), inv. ã. 1.
ZA Opava, SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá – U Kostela, Kronika obecné ‰koly Bílá – U Kostela, 1. a 2. díl (1875–1919), inv. ã. 1.
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ZA Opava, SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá – U Kostela, Kronika obecné ‰koly Bílá –
U Kostela, 1. a 2. díl (1875–1919), inv. ã. 1.
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ZA Opava, SOkA Fr˘dek-Místek, fond Základní devítiletá ‰kola Bílá – U Kostela, Kronika obecné ‰koly Bílá –
U Kostela, 1. a 2. díl (1875–1919), inv. ã. 1.
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Mûlnické dûti a uãitelé za cizí války.
Svûdectví ‰kolních kronik o letech 1914–1918
Dalibor Státník
„·koly se hodnotí podle káznû, prospûchu a mravní povahy dûtí.“1

Anotace
Zázemí za první svûtové války bylo mnohokrát popsáno nejen v odborné, ale také krásné a memoárové literatuﬁe. Zdá se, Ïe základní rámec je dan˘ – odvody otcÛ a pracovních sil ze zemûdûlství a prÛmyslu a zamûﬁení v˘roby pro frontu mûlo za následek citeln˘ propad Ïivotní úrovnû obyvatel. Tﬁetí a ãtvrtou váleãnou zimu mÛÏeme mluvit
o hladovûní (o hladu). To v‰e se nutnû odrazilo na Ïivotû dûtí, jejich zdravotním, ale i psychickém stavu. ·kolní kroniky, jako úﬁední a zároveÀ narativní pramen, o tom podávají nesãetná svûdectví. Spolu s vyuÏitím pramenÛ zemské ‰kolní rady v Praze je moÏno
se znovu zam˘‰let nad negativy, ale i nûkter˘mi pozitivy, která váleãná strádání pﬁiná‰ela (lidská solidarita, odpovûdnost vût‰ích dûtí za rodiny atd.).

Abstract
Children and teachers from Mûlník during strange war
The situation hinterland was discribed in specialized and memoir literature and also
in belles-letters. Man could say, that recruitments of fathers, farmers and workers caused appereciable decline in the standard of life. We could talk about starvation during
third and fourth war-time winter. These things have repercussions on health and psyche of children. School chronicles, as official and narrative sources, run many stories.
With using the sources of land school council we can think again about negative (but
also positive) things, which were brought by war destitution.
Situace v zázemí za první svûtové války je dostateãnû známá z odborné i krásné
a memoárové literatury.2 Jistû ani autoﬁi zdÛrazÀující hrdinství vojákÛ na frontû snad
nemohou zpochybnit neutû‰enou situaci hlavnû ve mûstech, ale i na venkovû, která se
s prodluÏující válkou stávala ãím dál svízelnûj‰í, aÏ v poslední váleãné zimy a léta propukaly hladové bouﬁe, proti nimÏ bylo nûkdy i vojensky zakroãováno. Postupné nazrávání revoluãní situace pak v poraÏen˘ch centrálních mocnostech vedlo v revoluãní
v˘buch a v pﬁípadû Rakousko-Uherska také v jeho rozpad. O tom, jak byly postiÏeny ‰kolní dûti, se mÛÏeme mnoho dovûdût ze ‰kolních kronik, které byly úﬁedním dokumentem, ale zároveÀ se jedná o pozoruhodné narativní prameny. Vedení váleãné kroniky z let
1914–1918, jak se nûkdy tyto oddíly naz˘vají, jsou samozﬁejmû odvislé od autora – vût1

Národní archiv (dále NA), Praha, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, Zpráva o stavu káznû ve ‰kolách v okrese
Kralupském, sign. IV, 13 V 1917, k. ã. 2 592.

2

Její v˘ãet by byl nad moÏnosti a úãelnost tohoto krat‰ího pﬁíleÏitostného zamy‰lení. Pﬁed nedávnem jsme se
tématu ãásteãnû dotkli v ãlánku ·kolství na Mûlnicku za svûtov˘ch válek. ·kolní kroniky jako pramen o úloze
inteligence a vzdûlání. In: ·USTOVÁ, Magdaléna (ed.). Dûjiny ve ‰kole – ·kola v dûjinách. Praha: Pedagogické
muzeum J. A. Komenského v Praze, 2010, s. 156–167. ISBN 978-80-86935-13-3. Za mnohé dal‰í uveìme alespoÀ velmi v˘stiÏnou vzpomínku o pomûrech na národních ‰kolách v b˘valém brand˘ském okresu. Tyto závûry
se jistû dají extrapolovat na celé zázemí. Památník na‰eho osvobození okresu Brand˘ského. Brand˘s nad Labem:
Okresní osvûtov˘ v˘bor, 1928, s. 166–174.
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‰inou ﬁídícího uãitele, ﬁeditele ‰koly – jeho osobnosti a rozhledu, ale snad se li‰í jen
obsáhlostí a úrovní literárního zpracování a loajality, ale obsahovû jsou víceménû identické. Kromû událostí na frontû mnohdy podrobnû popisují domácí situaci a nejrÛznûj‰í naﬁízení a omezení, zvlá‰tû kdyÏ se dot˘kaly uãitelÛ a dûtí.
Morální úpadek za první svûtové války je podle dostupn˘ch pramenÛ jednoznaãn˘, ale
nakolik morálka není zcela diskrétní jev, tedy jasnû ohraniãen˘ fakt nebo vlastnost, ale
spí‰e jistá funkce, mûnící se v ãase, nemÛÏeme posoudit, nakolik se jednalo o jev zásadní a trval˘. Mentalita a morálka jsou spojité funkce, jejichÏ úroveÀ a promûna ãi v˘voj
se proto obtíÏnû monitorují a posuzují. Museli bychom ku pﬁíkladu zkoumat, zda generace narozená kolem roku 1910, nebo lépe ﬁeãeno kohorta z let 1902–1912, která proÏila dûtství a chodila do ‰koly za války, byla hor‰í neÏ generace pﬁedchozí nebo následná. To by ov‰em bylo metodicky i jinak obtíÏnû proveditelné, moÏná dokonce pochybené.
Tuto promûnu zkrátka nelze zcela uchopit, není to Kafkova Verwandlung, protoÏe jak
pí‰e Jaroslav Îák: „svût se mûní nenápadnû.“ Vût‰ina, ale ne v‰echny prameny se shodují
na zhrubnutí mravÛ, ale jde také o to, zda válka neuspí‰ila obecnûj‰í trendy emancipaãní a modernizaãní, které, jako v‰e nové, byly doprovázeny „hlukem“ a nepochopením
star‰í generace. MoÏná za tímto proklamovan˘m „úpadkem“ mÛÏeme tu‰it pravda akcelerovanou, ale pﬁesto jiÏ „nastartovanou“ prohlubující se krizi a zmûnu hodnot. Pak tedy
v sobû tento v˘voj mohl obsahovat nûco pozitivního, jako by se za válku skryl i „normální“, pﬁirozen˘ v˘voj. Na jedné stranû se setkáváme s dojemnou starostí o morálku
dûtí, na druhé s oslavou fronty a váleãn˘ch vítûzství, a tak není zcela nutno se podivovat
nad dlouhodobûj‰í dûtskou reakcí.
Negativní stránku vûci, ov‰em ze svého církevního hlediska, jednoznaãnû akcentují
farní kroniky: „Katolick˘ duch z Rakouska dávno zmizel. Na‰e armádní velitelství bylo
v této válce Ïidovsk˘m hampejzem a na‰e zázemí bylo Ïidovskou doménou. KﬁesÈan‰tí
muÏové byli vraÏdûni na frontách a Ïeny v zázemí od ÏidÛ vykoﬁisÈovány.“3 Za radikálností tohoto a jin˘ch hodnocení stojí hluboké neporozumûní modernizaãním trendÛm,
za nûÏ mÛÏeme povaÏovat emancipaci a sekularizaci a tady se naplno projevuje nepochopení doby a jejích projevÛ.4 Pﬁesto ov‰em ‰kola stále, i za války, participovala jako
dosud na náboÏenské v˘chovû ÏákÛ a jejich enkulturaci. „Jako kaÏdoroãnû zúãastnily se
dûti rÛzn˘ch v˘konÛ náboÏensk˘ch: sluÏeb boÏích na poãátku a konci ‰kolního roku,
na jmeniny jejich Veliãenstev a Jubileum nastolení císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I.
Také zúãastnili se dûti ‰kolních prÛvodÛ v den, sv. Marka a ve dnech kﬁíÏov˘ch, o Vzkﬁí‰ení, o BoÏím tûle, prÛvodu na hﬁbitov o Du‰iãky a o Posvûcení chrámu. Také vykonaly pﬁedepsanou sv. zpovûì a sv. pﬁijímání v ãase pﬁedvánoãním a velikonoãním. Zkou‰ka náboÏenská se konala 3. kvûtna 1915.“5
MÛÏeme se ov‰em na celou vûc podívat jinak, neÏ jen jako na v˘ãet bûd a hrÛz jak je
pﬁiná‰ela ministerská a místodrÏitelská, mnohdy intimovaná naﬁízení, která byla dále
rozpracována v dal‰ích pokynech okresních hejtmanství a okresních ‰kolních rad. Byl
by to dlouh˘ v˘ãet povinností, ke kter˘m byla donucena ‰kola ve smyslu spoleãenství
3

Státní oblastní archiv v Praze (dále SOA Praha), Státní okresní archiv Mûlník (dále SOkA Mûlník), fond ¤ímskokatolick˘ farní úﬁad âeãelice, Farní kronika âeãelic (1721) 1751–1926. Hodnocení první svûtové války.

4

SOA Praha, SOkA Mûlník, fond ¤ímsko-katolick˘ farní úﬁad âeãelice, Farní kronika âeãelic (1721) 1751–1926.
Hodnocení první svûtové války.

5

SOA Praha, SOkA Mûlník, fond Obecná ‰kola v Hoﬁínû, Kronika ‰koly v Hoﬁínû 1873–1937, zápis k r. 1914/1915.
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uãitelÛ a ÏákÛ. Pﬁipomínalo by to Ecovo „bludi‰tû seznamÛ“. Snad jen zástupnû pro toto
uveìme mnohé nové povinnosti ‰koly v jejich „vyãítavém“ a v˘mluvném v˘ãtu, jak uvádí hoﬁínská ‰kolní kronika: „C. k. okresní ‰kolní rada naﬁizuje provedení váleãné sbírky
kovÛ ‰kolními dûtmi dÛm od domu. C. k. okresní ‰kolní rada naﬁizuje pouãovati dûti
o ‰etﬁení chlebem, moukou a potravinami vÛbec. C. k. okresní ‰kolní rada vybízí ku
pûstování zeleniny, bramborÛ na ‰kolních zahradách, jakoÏ i lu‰tûnin. C. k. zemská
‰kolní rada zastavuje vyuãování ve dnech od 25. – 29. kvûtna za pﬁíãinou úãasti vût‰iny uãitelstva pﬁi soupisech obilí. C. k. okresní ‰kolní rada vybízí Ïactvo k úãasti na poboÏnostech v mûsíci ãervnu 1915 k boÏskému srdci Pánû za zdar na‰ich vojsk a úspû‰n˘
mír. C. k. okresní hejtmanství naﬁizuje oslavu dobytí Lvova na‰ím vojskem a udílí prázdno na den 24. ãervna 1915.“6
Jen pro zajímavost a zpestﬁení mÛÏeme uvést nûkteré aÏ absurdní dÛsledky váleãn˘ch
nouzov˘ch opatﬁení jako naﬁízení okresního hejtmanství, aby aÏ do konce dubna za pﬁíãinou zamezení sbírání osiva na polích byli v‰ichni holubi zavﬁeni.7 A na Moravû, kde
bylo zvykem pﬁi procesí BoÏího tûla pﬁed prÛvodem posypávati ulice a cesty travou nebo
senem, bylo toto pﬁi nutnosti ‰etﬁení pícnin zakázáno.8
Kromû tûchto v˘ãtÛ úﬁedních naﬁízení a nejrÛznûj‰ích akcí, na kter˘ch byla ‰kola nucena participovat, nechybí ani ãetné hodnocení morálního stavu, káznû a prospûchu, a to
nás zajímá nejvíce. UmoÏÀuje to alespoÀ nahlédnout, zda a jak˘ vliv mûla válka (tedy spí‰e její ohlas a dÛsledky v zázemí) na formování nejmlad‰í generace narozené pﬁed rokem
1910, která v letech 1914–1918 nav‰tûvovala obecné a mû‰Èanské ‰koly. A priori oãekáváme spí‰e negativní ohlasy a ty jsou skuteãnû obsaÏeny ve vût‰inû kronik. Nalezneme
tak ﬁadu stíÏností na pokles mravní úrovnû ÏákÛ, zavinûn˘ rozpadem rodin – tedy odchodem otce na frontu a pak i nepravidelnou ‰kolní docházkou zpÛsobenou aÈ pﬁemûnou
‰kol na nemocnice nebo odvody uãitelÛ, takÏe docházelo ke sluãování tﬁíd a jin˘m nepravidelnostem ve vyuãování. V zimû ovlivÀoval chod ‰koly napﬁ. nedostatek uhlí.9 To by
byly pﬁekáÏky, ﬁeknûme dne‰ní terminologií, na stranû zamûstnavatele. Navíc byli uãitelé vyuÏíváni, moÏná zneuÏíváni, k nejrÛznûj‰ím soupisov˘m akcím, loajálním pﬁedná‰kám, projevÛm atd. Tomu tak bylo i dﬁíve, ale za války v‰e, jako mnohé jiné,
augmentovalo a následná doba, 20. století, byÈ v jin˘ch politick˘ch souﬁadnicích, toto
bﬁemeno z uãitelÛ uÏ nesneslo. Oslaben˘ dozor ‰koly a rodiny mûl pak za následek pokles
kvality v˘uky, prospûchu a káznû. To by bylo asi nejjednodu‰‰í a jistû v mnohém pravdivé konstatování stavu.
Jaká byla situace v ãeském vnitrozemí ke konci války, nám hezky pﬁibliÏuje zápis z Veltrus, znám˘ch sv˘m chotkovsk˘m zámkem. „Pondûlí 28. ﬁíjna 1918, den aÏ pﬁíli‰ v‰ední, probouzel se ve Veltrusích pravideln˘m váleãnû zesmutnûl˘m Ïivotem. Zaãínal zase
nov˘ t˘den utrpení. Bylo po Ïních a pﬁece s posvátnou úctou naãínali v rodinách rozpraskal˘, aprovizaãní kukuﬁiãn˘ chléb, nevûdouc, jak seÏenou dal‰í Ïivobytí, aby se
nasytili. Zase se chystalo shánût, kde co bylo ke koupi k nasycení nebo i k o‰acení, aby
si nemuseli nûjakou náhraÏkou kazit Ïaludek. Hledûli zase pﬁinést z lesa kousek dﬁeva
nebo napabûrkovat trochu ﬁípy na syrup nebo pro hubenou kozu, jít do fronty pro apro6
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vizaci a ãekat s lístky a penûzi na kousek omastku, na trochu ãerné mouky a nûco cukru nebo je‰tû trpûlivûji a touÏebnûji ãekat aÏ se objeví listono‰, p. Bene‰ s rÛÏov˘m lístkem polní po‰ty poslan˘ drah˘mi Ïiviteli, trpícími také na frontách nebo v nemocnicích, v zajateck˘ch táborech a kasárnách. Jak bude dál? Hustá mlha podzimního
dopoledne zdála se b˘ti neproniknutelnou. Zima na krku a konec války stále nedozírn˘. Teprve v poledne rozehnalo sluníãko ‰edou a studenou mlhu a rozzáﬁilo se nad cel˘m
na‰ím krajem, nad celou narozenou republikou. Nûkolik zasvûcencÛ tu‰ilo sice uÏ dávno, Ïe v‰ecko to psaní v novinách je balamucení neuvûdomûl˘ch lidí, ale Ïe to bude úplná samostatnost, Ïe nebudeme ani v rámci Rakouska, to netu‰il nikdo.“10
Úpadek morálky. VyuÏívání uãitelÛ
„Uãitelstvo hojnû se zúãastnilo pomocn˘ch akcí váleãn˘ch. Vedle vydávání lístkÛ chlebov˘ch apod., rozliãné soupisy, pracovalo na hejtmanství, obecním úﬁadû, úãastno bylo
akce pﬁedná‰kové…”11 Tato situace nebyla dotãen˘m pedagogÛm po chuti, protoÏe mûla
své dal‰í dÛsledky, nejen jakési jejich profesionální po‰kození, kdyÏ bylo uãitelÛ „pﬁíli‰
na úkor jich v˘chovného a vyuãovatelského pÛsobení pouÏíváno k rÛzn˘m pracím
mimo‰kolním, a to ãasto i v takov˘ch pﬁípadech, kdy na‰ly by se v obcích osoby z jin˘ch
stavÛ, jeÏ by dovedly pﬁíslu‰né práce aprovizaãní nebo statistické správnû vykonávati.
Pﬁi nynûj‰ím velikém nedostatku uãitelstva a pﬁi velice obtíÏné a nadmíru zodpovûdné
práci úﬁední, jiÏ uãitelé jsou povinni v nynûj‰í dobû co nejsvûdomitûji za pomûrÛ ãasto
neobyãejnû nesnadn˘ch vykonávati, je zapotﬁebí, aby uãitelstvo bylo od zbyteãného
pouÏívání k pracím mimo‰kolním chránûno.“12 Tyto stíÏnosti na pﬁetûÏování uãitelÛ
nejsou ojedinûlé a mûlo neblah˘ vliv na chod ‰koly, byÈ jistû to stálo trochu odvahy tento názor uprostﬁed války zapsat. Uãitelstvo bylo vyuÏíváno aÏ zneuÏíváno „k rÛzn˘m
funkcím pﬁi c. k. okresním hejtmanství a pﬁi agitaci ve prospûch váleãn˘ch pÛjãek, k soupisu osevu a k rekvizicím a nûkdy také k úkolÛm dosti podﬁízen˘m, jak k srovnávání
akt, ãísel pﬁedního listu, k rozdûlování a expedování rÛzn˘ch chlebov˘ch, cukerních
a jin˘ch lístkÛ, ãímÏ se zpÛsobovalo, Ïe vyuãování bylo ãasto pﬁeru‰ováno i na více dní.
Následky tohoto podceÀování vlastní práce uãitelské se brzy zaãaly jeviti. Náv‰tûva ‰koly u mnoh˘ch ÏákÛ stávala se nepravidelnou, zaãala se jeviti u nûkter˘ch náchylnost
k potulování a mravnost ÏákÛ ãím dále tím vût‰í jevila poruchy. Mravní úpadek mládeÏe nemûl ov‰em jenom své základy v nedostatcích ‰koly, n˘brÏ byl jevem zpÛsoben˘
hlavnû sociálními a vyÏivovacími pomûry, které zpÛsobila válka, ale mnoh˘m nepûkn˘m a pováÏliv˘m zjevÛm mohlo se zabrániti, kdyby ‰kola své poslání v neztenãené
míﬁe mohla vykonávati. Také prospûch Ïactva se zhor‰oval, a to z pﬁíãin vnûj‰ích i vnitﬁních. PonûvadÏ vyuãování pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech bylo pﬁeru‰ováno, rozptylovala se
vytrvalost a pozornost Ïactva, jeÏ ztrácelo souvislost ve vyuãování a ponûvadÏ i uãitelstvo ãasto bylo od své vlastní práce odvádûno, ochabovalo ve své horlivosti, zeslabovalo svoji energii a pﬁestávalo sv˘m vlivem pÛsobiti na Ïactvo. Nelze ov‰em zapírati, Ïe
i mnohé jiné vlivy pÛsobily ‰kodlivû na ãinnost ve ‰kole. Stále se zmáhající nedostatek
v‰ech Ïivotních potﬁeb, nepﬁítomnost otcÛ, kteﬁí byli mobilizováni, uÏívání ‰kolní mlá10
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deÏe k polním a jin˘m pracím, upotﬁebování dûtí k opatﬁování rÛzn˘ch Ïivotních potﬁeb
a jiné pﬁíãiny hlodaly na mravních základech útlé bytosti, mlad˘ch dûtsk˘ch du‰í
a pÛsobily zhoubnû na jejich v˘voj. Zloãinnost mládeÏe se zmáhala. KrádeÏ uhlí nejen
pro vlastní domácnost, ale i jako prostﬁedek k opatﬁení penûz a potravin stala se zjevem
v‰edním. Mnohé dûti ‰kolou povinné i ‰kole jiÏ odrostlé provozovaly krádeÏ uhlí na zdej‰ím nádraÏí po Ïivnostensku. Nekradlo se v‰ak jen uhlí, ale v‰e, co se ukrásti dalo, a to
buì ze skuteãné potﬁeby a bídy, ale ãasto jen z nedostatku mravního pﬁesvûdãení.“13
Skoro bychom mohli ﬁíci, Ïe si dûti zaãaly dûlat, co chtûly nebo zkrátka nemûly pro
jiné starosti na ‰kolu ãas. „Náv‰tûva ‰koly v uplynulém roce, následkem váleãn˘ch pomûrÛ byla zejména ve 2. tﬁídû slabá.“ Prospûch „za pﬁíãinou ‰patné náv‰tûvy ‰koly jevil se
ov‰em téÏ slab˘.“ ProtoÏe dûti „vypomáhaly ve v‰ech pracích sv˘m rodiãÛm.“ Mravnost
„u dítek ‰kolních pro ‰patnou docházku ‰kolní nebylo moÏno udrÏeti v slu‰ném stavu.
A tak válka jevila neblahé následky jak na náv‰tûvu ‰koly, tak i na prospûch a mravnost
dítek.“14 Uãitelé konali soupisy zásob obilí a bramborÛ a „propagovali III. váleãnou pÛjãku rozhovory informaãními.“15
Nûkde snad bylo lépe: „I tento rok nebyl pravideln˘. Mysl Ïactva byla rozru‰ena. Nicménû kázeÀ neutrpûla.”16
Sbûr
Jednou z nejnápadnûj‰ích povinností, které kroniky vûrnû zaznamenávají, byl sbûr
odpadkÛ, starého papíru, kovÛ, kostí, ale i lesních plodÛ a listÛ jahodníku a ostruÏiníku, na pﬁípravu nápoje pro vojíny proti úplavici, a kopﬁiv, ka‰tanÛ a dal‰ího, co slouÏilo
k nahrazování kvalitních surovin a bylo tedy souãástí celého sloÏitého a ãím dál tím roz‰íﬁenûj‰ího systému náhraÏkového hospodáﬁství. „K vyzvání c. k. ministerstva války podniknuta byla opûtnû sbírka olovûn˘ch a cínov˘ch odpadkÛ, Ïákynû obecné a mû‰Èanské ‰koly pﬁiná‰ely tyto pﬁedmûty do ‰koly, sbíráno bylo pilnû 14 dní a sbírka odevzdána
byla ﬁeditelství chlapeck˘ch ‰kol, aby se sbírkou tamní poslána byla do Vídnû. Po hlavní sbírce kovÛ zbylo jiÏ v domácnostech málo vûcí…PonûvadÏ podomní hadrníci a Ïidé,
kteﬁí nyní pilnû docházejí, platí za 1 kg hadrÛ 24–30 haléﬁÛ, bylo sebráno ménû pﬁedmûtÛ neÏ pﬁi sbírce první.”17 Probíhal také sbûr ostruÏinového listí: „Jaﬁma listÛ se stﬁíhala do ko‰íkÛ, pak ve ‰kole ostﬁihovaly se jednotlivé lístky a na ﬁe‰etech nad kamny
su‰ily.“ Na frontû odvar listí „pijí vojíni místo ãaje, neboÈ pÛsobí v˘teãnû proti úplavici.“18
Práce dûtí
Práce dûtí nebyla nic nového a úlevy pro ‰kolní dûti na úkor jejich práce v zemûdûl13
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ství je star‰ího data, formalizována byla jiÏ od 80. let 19. století, pﬁesto za války se stává
bûÏnou a nab˘vá rozmûru netu‰eného a „vlasteneckého“. V‰e se svolením úﬁadÛ.
„C. k. zemská ‰kolní rada povoluje pﬁevzetí ‰kolní mládeÏe pﬁi jarních pracích zemûdûlsk˘ch za spoluãinnosti sil uãitelsk˘ch.“19 Nakonec mûli dûti zastoupit dospûlé lidi,
i kdyÏ pravda, vojíni dostávali od plukÛ na Ïnû dovolenou, ale pﬁece jen bylo kaÏdé ruky
zapotﬁebí: „Vzhledem k roz‰íﬁení domobranecké povinnosti a následkem toho úbytku
zemûdûlsk˘ch pracovníkÛ, naﬁídilo c. k. ministerstvo kultu a vyuãování, aby o nastávajících Ïních pouÏito bylo o prázdninách v míﬁe nejmoÏnûj‰í dospûlej‰í mládeÏe ‰kolní k pracím hospodáﬁsk˘m. Naﬁízení tomuto bylo v plné míﬁe vyhovûno.“20 „Bylo jiÏ,
uvedeno, Ïe mládeÏ ‰kolní má o prázdninách b˘ti pﬁivzata k pracím zemûdûlsk˘m, dal‰ím v˘nosem jeho excellence ministra vyuãování naﬁízena souãinnost ‰kolní mládeÏe
pﬁi sbírání travních semen a krmiv. Venkovské Ïákynû pilnû se tûchto prací úãastní,
neboÈ muÏské ãeledû stále ub˘vá a dospûlej‰í sluÏky konají i práci muÏÛ.”21 TûÏko se jiÏ
vÏijeme do nálady a pocitÛ dûtí, které jsou takto chváleny: „Práce, kterou ‰kolní mládeÏ
vykonala, je skuteãnû pozoruhodná. Vût‰í chlapci jiÏ sekali obilí, vozili mandele i podorávali strni‰tû. Men‰í dûti prostíraly povﬁísla, nakládaly hrsti obilné, pásly dobytek, kozy
i husy, shánûly píci pro nû i pro králíky, jichÏto chov roz‰íﬁil se zde nesmírnû. Nejmen‰í pak uplatnily se jako hlídaãi domova, o‰etﬁovatelé batolat, i sbûrem klasÛ a lesních
plodin pﬁispûla dûtská ruka k v˘dûlku a zabezpeãení v˘Ïivy.“22
K práci na poli se pﬁidruÏily i ruãní práce ve ‰kole. Dívky zhotovovaly pro vojíny v poli
rÛzné zimní doplÀky a sami ﬁeditelé se pochválili, „...Ïe dívãí ‰koly zúãastnily se zpÛsobem vynikajícím prací ruãních na prospûch vojínÛ v poli…”23 Ani tady vlastnû nebylo
nic dobrovolného a spontánního: „C. k. okresní ‰kolní rada vybízí Ïákynû ke pletení
ponoÏek, nákolenek, ‰álÛ, nátepniãek atd. pro vojsko na zimu.“24
Dal‰í akce
Îáci se také museli úãastnit dobroãinn˘ch akcí, nabízet a prodívat pﬁi nejrÛznûj‰ích
pﬁíleÏitostech rozliãné pﬁedmûty a obdarovávat vojíny v poli. Pro vojáky se pletly punãochy a do nich snesly dítky tﬁeba Mikulá‰skou nadílku: „2 kousky ãokolády po 10 h.,
3 krabiãky sirek, 10 cigaret, klubíãko bíl˘ch a ãern˘ch nití s jehlami, 2 spínací ‰pendlíky, 4 knoflíky ke kalhotÛm, 4 knoflíãky pﬁi‰ívací ke ko‰ili a 1 vysok˘ knoflíãek ke krku
do ko‰ile, 1 kostka m˘dla, 5 tabulek perníku, 4–5 polních dopisnic, 2 pÛle oﬁezan˘ch
tuÏek, nûkde se vloÏil i bonbon, neb kousek cukru a svíãka.“ V‰e se poslalo okresní ‰kolní radû „s pﬁáním, aby daru dostalo se pluku, kter˘ se doplÀuje z na‰eho c. k. okresní-
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ho hejtmanství.“25 Konaly se také kvûtinové dny ve prospûch ãerveného kﬁíÏe.26 „V dubnu 1915 byly dítky z naﬁízení vy‰‰ích úﬁadÛ vyzvány, aby urãily si kaÏd˘ mûsíc den odﬁíkání, v kterém by u‰etﬁen˘ peníz za pamlsek vûnovaly jako obûÈ na oltáﬁ lásky k lidstvu
pro trpící vojíny âervenému kﬁíÏi.“27 Byly to ale i dobroãinné akce, sbírky ve prospûch
péãe o invalidy a pro vojensk˘ vdovsk˘ a sirotãí fond, na nichÏ se ãasto podílely dûti, které dostávaly volno ze ‰koly jako prodejci odznáãkÛ atd., i kdyÏ vybírání penûz probíhalo
za stálého skupinového dozoru dospûl˘ch.
Optimismus
Pomûrnû optimistické hodnocení situace ve ‰kolách tehdej‰ího okresu Kralupy nad
Vltavou pﬁiná‰í jakási dobová souhrnná zpráva z roku 1917. Samozﬁejmû i tam mnozí
uãitelé narukovali a docházelo ke sluãování tﬁíd a ke v‰em ostatním nepﬁíjemnostem
a obtíÏím, ale pﬁesto: „KázeÀ ‰kolní utrpûla ménû, neÏ jak by se v tak pohnuté dobû oãekávalo.“ „Slab‰í dohled domova bez otce, spojování tﬁíd, polodenní vyuãování a spoleãná práce dûtí s do‰l˘mi na polích jsou hlavní pﬁíãiny, které pﬁivedly ãásteãné zhor‰ení.
V‰ak v Ïádném pﬁípadû nevyboãilo chování dûtí z mezí tak, aby bylo nutné mimoﬁádnû
zakroãiti. V mnoh˘ch pﬁípadech jevil se naopak vliv dobr˘. Dûti staly se pﬁístupnûj‰í
radám a pokynÛm uãitelÛ. Povaha jejich zjemnila se zvlá‰tû u dûtí, které mají otce neb
pﬁíbuzné na boji‰ti… JestliÏe válka pÛsobila jen ãásteãnû neblaze na kázeÀ ‰kolní a prospûch dûtí, mÛÏeme ﬁíci, Ïe vliv její na celkovou povahu dûtí nebyl vÛbec ru‰iv˘…spí‰e
se projevovaly v této dobû hojnou mûrou mnohé dobré vlastnosti… Kdo mûl pﬁíleÏitost
pozorovati úãast dûtí ve v‰em, co smûﬁovalo k získávání potﬁebn˘ch vûcí pro vojíny,
musí doznat, Ïe dûti s nejvût‰í ochotou a láskou v‰e konaly, by dosaÏeno bylo v˘sledkÛ
nejlep‰ích.“ U dûtí se uplatnil soucit s trpícími, smysl pro povinnost a „odpírání vlastního pohodlí ve prospûch celku.“28
Situace jinde
Mûlnicko bylo pﬁeváÏnû zemûdûlské a jazykovû ãeské, a to jistû pﬁispívalo k vût‰ímu
klidu. Jistû nebylo stﬁedem svûta, a pakliÏe tady lidé a dûti byli spí‰e pasivní, v prÛmyslov˘ch a národnostnû smí‰en˘ch mûstech a oblastech tomu bylo jinak. Tak na „ãeském“
severu v Kopistech a Mostû a jistû i jinde docházelo k nacionalistick˘m tﬁenicím uÏ mezi
‰koláky a dûtské pranice mezi ãesk˘mi a nûmeck˘mi dûtmi ãasto zpÛsobovalo okázalé
no‰ení nûmeck˘ch nacionálních stuÏek uÏ u ‰kolákÛ a jejich strhávání ãesk˘mi vrstevníky.29 Nûkdy je ov‰em tûÏké rozli‰it bûÏné „klukovské“ darebáctví a vylomeniny od „uvûdomûlého“ aÏ pozitivního ãi negativního ideového ovlivnûní tûchto ãinÛ, jako napﬁ. v rozbíjení oken v bytech haliãsk˘ch Ïidovsk˘ch uprchlíkÛ v jejich doãasn˘ch bytech v Praze
na ÎiÏkovû.30 JiÏ pﬁed válkou se setkáváme s po‰kozováním telefonního a telegrafního
25

SOA Praha, SOkA Mûlník, fond Obecná ‰kola v Dﬁínovû, Kronika ‰koly v Dﬁínovû 1888–1923, zápis
k r. 1914/1915.

26

SOA Praha, SOKA Mûlník, fond Obecná ‰kola v Hoﬁínû, Kronika ‰koly v Hoﬁínû 1873–1937, zápis k r. 1915/1916.

27

SOA Praha, SOkA Mûlník, fond Obecná ‰kola v Dﬁínovû, Kronika ‰koly v Dﬁínovû 1888–1923, zápis
k r. 1914/1915.

28

NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, Zpráva o stavu káznû ve ‰kole ve ‰kolách v okrese Kralupském, sign. IV,
13 V 1917, k. ã. 2 592.

29

NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, sign.IV, 13 U 2, 1914–1918, k. ã. 2 588.

30

NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, sign. IV, 13 U 2, 1914–1918, k. ã. 2 588.
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vedení a zvlá‰tû oblíbenou „kratochvílí“ bylo házení kamenÛ na projíÏdûjící vlaky. To v‰e
se dûje i za války.
Nejpﬁísnûj‰í stráÏci morálky jistû zaznamenávali správnû uvolnûní mravÛ, pokles dozoru napﬁ. nad sexualitou, jde v‰ak o to, zda bylo trvale moÏné pohlíÏet na literaturu jen
jako na zdroj národního uvûdomûní a pouãení, v dobû, kdy jiÏ do‰lo k zmasovûní lidové
ãetby atd. Proto povzdech z opaãného konce zemû, z jiÏních âech je trochu marn˘: „Pornografick˘ tisk jest více ‰íﬁen nyní a vyhledáván neÏ pﬁed válkou. Nápadné, dráÏdivé
obrázky titulní jsou vítanou pastvou dospûl˘m i mládeÏi ‰kolou povinné. Této bûdy moÏno mládeÏ u‰etﬁit tím, Ïe by spisy a ãlánky obsahu krvavého a ãistû detektivního nebyly cenzurou do tisku pﬁipou‰tûny.“31
Za mnohem podstatnûj‰í a snad i symptomatické nutno povaÏovat úãast dûtí na
demonstracích a pﬁi hladov˘ch bouﬁích, nezﬁídka ústících do rabování. Dopadení nebo
zji‰tûní ho‰i byli jistû jen ‰piãkou ledovce, protoÏe jistû pﬁevaÏovala tendence „ututlat“
závaÏnûj‰í pﬁípady nekáznû, aby nevrhly ‰patné svûtlo na samotn˘ uãitelsk˘ sbor, protoÏe z úﬁedního ‰etﬁení nemá nikdo radost, takÏe pﬁípady projednávané zemskou ‰kolní
radou v Praze jistû nevystihují plnohodnotn˘ obraz. Jednalo se ale jistû o velk˘ problém.
V‰ichni si byli vûdomi, Ïe je nutné, aby ‰kolní mládeÏ „z vlivu ulice byla vymanûna, coÏ
v‰ak nebylo lze naprosto provésti, kdyÏ matky dûtí, na nûÏ ve‰kerá péãe o rodinu pﬁipadala, posílaly své dûti k nákupÛm aprovizaãním do front.“32 Dûti se napﬁ. úãastnily
nepokojÛ v Plzni 29. ledna 1918,33 podobnû v Kolínû na Prvního máje téhoÏ roku, kdy se
uskuteãnila demonstrace „chátry, Ïen a mal˘ch dûtí“ pﬁed budovou okresního hejtmanství.34 V Brand˘se nad Labem zase 8. ãervna 1917 „ukradly“ dûti chleba z povozu pﬁi
shluku lidí.35 Skuteãnost byla jistû mnohem a mnohem hor‰í a dûti, na nûÏ mnohdy pﬁe‰la starost o obÏivu rodiny a men‰ích sourozencÛ, si jistû ãasto musely poradit obdobnû. Byl to tedy také projev solidarity, ale ne té naprojektované, za níÏ se povaÏovaly v‰echny ty polní práce a sbûry, obûtní dny, kdy si dûti mûly odepﬁít masité a jiné pokrmy, ale
solidarita spontánní, plynoucí z kaÏdodennosti.
Abychom nekonãili zcela váÏnû, dûti zÛstaly dûtmi a dopﬁály si tu a tam nezbedného
oddechu, jak dokládají „zoufalé“ náﬁky nad jejich chováním v praÏsk˘ch tramvajích.
NejenÏe naskakovaly a seskakovaly za jízdy a chovaly se hluãnû, ale dokonce „sedají na
nárazníky, nejhustûji v zadu a v nûkolika pﬁípadech dokonce v pﬁedu motorového vlaku.“36

31

NA , fond Zemská ‰kolní rada v Praze, Dopis okresní ‰kolní rady v Kamenici nad Lipou Zemské ‰kolní radû
v Praze, sign. IV, 13 V 1917, k. ã. 2 592.

32

NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, sign. IV, 13 U 2, 1914–1918, k. ã. 2 588.

33

NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, Dopis okresní ‰kolní rady v Plzni z 13. 5. 1918 o nepokojích v Plzni 29.
ledna 1918 pro Zemskou ‰kolní radu v Praze, sign. IV, 13 U 2, 1914–1918, k. ã. 2 588.

34

NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, Dopis okresní ‰kolní rady v Kolínû z 21. 5. 1917 Zemské ‰kolní radû v Praze. sign. IV, 13 U 2, 1914–1918, k. ã. 2 588.
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NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, Dopis okresní ‰kolní rady v Kolínû z 21. 5. 1917 Zemské ‰kolní radû v Praze. sign. IV, 13 U 2, 1914–1918, k. ã. 2 588.

36

NA, fond Zemská ‰kolní rada v Praze, ObûÏník zemské ‰kolní rady v Praze v‰em okresním ‰kolním radám
z 24. 11. 1917, sign. IV, 13 U 2, 1914–1918, k. ã. 2 588.
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Závûr
Jde o to, jakého obãana chtûla ‰kola vychovat. Jistû ukáznûného, loajálního, uznávajícího bezv˘hradnû autoritu, zkrátka poslu‰ného dûlníka, rolníka nebo úﬁedníka. Z tohoto pohledu pﬁinesla válka prudké kvantitativní zmûny v chování a paradigmatech, protoÏe dûti byly za války okolnostmi zformovány k samostatnosti, rozhodnosti, sebevûdomí
a spoléhání na sebe sama, pﬁecházející aÏ v subverzi vÛãi establishmentu a jeho zaveden˘m poﬁádkÛm, coÏ byly vlastnosti, které jim a jejich rodinám umoÏnily moÏná nûkdy
skuteãnû pﬁeÏít. Skoro mnû napadá pﬁímûr ke Camusovu l’homme revolté. I kdyÏ v tomto pﬁípadû l’élève revolté nebo les élèves revoltés odpovídají revoltou nikoliv primárnû
na absurditu nedostateãné odpovûdi po smyslu svûta, ale pﬁímo po zachování svého Ïivota a svûta. Nedostaly na ni pﬁimûﬁenou odpovûì a chovaly se tedy jak jinak neÏ z tradiãního pohledu – absurdnû.
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DÛsledky Velké války pro evangelické ‰kolství na Dûãínsku1
Václav Zeman
Anotace
Soukromé národní ‰koly, které zﬁizovaly nûmeckojazyãné sbory evangelické církve
augsburského vyznání, vznikly na území Dûãínska v Dûãínû-Podmoklech (1862), Rumburku (1872) a RÛÏové (1888). Velká válka se podepsala na fungování v‰ech jmenovan˘ch ‰kol, aÈ jiÏ odvody uãitelÛ k armádû ãi nouzí v zásobování. ZároveÀ ale ‰koly participovaly na zásobování armády zejména vlastnoruãnû u‰it˘mi odûvy. DÛsledky války se
plnû projevily aÏ po jejím skonãení a vedly k uzavﬁení ‰kol v Rumburku (provizornû 1917,
potvrzeno 1919) a RÛÏové (1923). V Podmoklech se ‰kolu podaﬁilo zachovat a rozpu‰tûna byla aÏ v roce 1939.

Abstract
Consequences of the Great War for Evangelical Education System in the Region of Dûãín
The private national education system founded by German speaking communities of
the Evangelical Lutheran Church were established in the region of Dûãín/Tetschen in
(Dûãín-)Podmokly/(Tetschen-)Bodenbach (1862), Rumburk/Rumburg (1872) and RÛÏová/Rosendorf (1888). The Great War left its marks on running of all the above mentioned schools, as far as the conscription of teachers in the army or lack of supply are concerned. The schools also participated in supplying the army mainly by self-made sewn
clothing. The consequences of war fully appeared first after its end and led to the school closure in Rumburk (temporarily 1917, confirmed 1919) and RÛÏová (1923). The school in Podmokly was managed to maintain until 1939 when it was dissolved.
Severoãesk˘ region osídlen˘ nûmeckojazyãn˘m obyvatelstvem nebyl prakticky dotãen
vydáním Toleranãního patentu a povolením evangelick˘ch církví augsburského ãi helvetského vyznání. K zaloÏení toleranãní evangelické obce a. v. do‰lo jen v Habﬁinû u Ú‰tûka, dal‰í sbory v severoãeském pﬁíhraniãí vznikly v dobû pﬁedbﬁeznové. Ve sledovaném
prostoru Dûãínska a ·luknovska byly do zaãátku 60. let 19. století zaloÏeny pouze tﬁi
evangelické obce. Dvû z nich mûly pÛvod v industrializaci a pﬁíchodu zahraniãních podnikatelÛ. Tﬁetí venkovsk˘ sbor vdûãil svému vzniku misijní ãinnosti obnovené jednoty
bratrské.
Nejprve byl evangelick˘ sbor zaloÏen v Podmoklech (dnes Dûãín IV), kde se v prÛbûhu první poloviny 19. století usazovali sa‰tí podnikatelé i ﬁemeslníci a záhy v bouﬁlivû se
rozvíjející prÛmyslové obci v sousedství Dûãína vytvoﬁili finanãní i spoleãenskou elitu.
PoloÏili tak základ evangelickému sboru, roku 1852 schválnému jako filiální k habﬁinské náboÏenské obci. JelikoÏ v Podmoklech souãasnû vznikl lutersk˘ sbor sask˘ch úﬁedníkÛ celnice a Ïeleznice, obe‰el se „rakousk˘“ sbor bez vlastního duchovního, navíc sem
dojíÏdûl pastor z Habﬁiny. Ten také inicioval zaloÏení evangelické ‰koly, která mûla evan1

Tato studie vznikla v rámci projektu Spoleãenské, kulturní a ideové transfery v historii pﬁíhraniãního regionu
severozápadních a severních âech a jejich role pro jeho rozvoj a udrÏitelnost podpoﬁeného programem aplikovaného v˘zkumu Národní a kulturní identita prostﬁednictvím MK âR realizovaného na FF UJEP v Ústí nad
Labem.
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Územní rozsah farností evangelické církve a. v. na Dûãínsku (Dûãín-Podmokly, RÛÏová, Rumburk) v poslední ãtvrtinû 19. století, Jaroslav Skopec
gelické dûti ochránit pﬁed vlivem pokatoliãtûn˘ch obecn˘ch ‰kol v dÛsledku konkordátu se Svat˘m stolcem z roku 1855. Otevﬁení ‰koly se zdaﬁilo aÏ po vydání Protestantského patentu (1861) a její provoz se stal prioritou sboru, kter˘ doposud nedisponoval
vlastním duchovním, ani kostelem. ·kola byla otevﬁena v roce 1862, právo veﬁejnosti získala roku 1871. ·kolní budova postavená v letech 1859–1860 byla roku 1887 roz‰íﬁena,
nicménû na poãátku 20. století pﬁestala velkému poãtu ÏákÛ kapacitnû dostaãovat
a v letech 1901 a 1902 byla realizována nová ‰kolní budova.2
Druhou prÛmyslovou obcí, kde do‰lo k zaloÏení evangelického sboru, byl Rumburk
ve ·luknovském v˘bûÏku. Ustanovení náboÏenské obce zde bylo povoleno aÏ po vydání
Protestantského patentu v roce 1861, av‰ak jiÏ roku pﬁedchozího koupil jeden ze zdej‰ích evangelíkÛ nûkdej‰í katolick˘ kostelík, kter˘ sbor adaptoval ke svému provozu. V roce
1862 do‰lo k pov˘‰ení sboru na farní a v následujícím roce sbor zamûstnal prvního faráﬁe. Otevﬁení ‰koly bylo plánováno jiÏ v poãátcích sboru, av‰ak finanãní zátûÏ spojená
2

K poãátkÛm sboru a ‰koly: ZEMAN, Václav. Nûmeck˘ evangelick˘ sbor v Podmoklech v letech 1851–1874.
Dûãínské vlastivûdné zprávy. 2010, roã. 20, ã. 2, s. 3–28. Ke ‰kolním budovám: ZEMAN, Václav. Stavební ãinnost nûmeckého evangelického sboru v Podmoklech ve 2. polovinû 19. a 1. polovinû 20. století. Dûãínské vlastivûdné zprávy. 2013, roã. 23, ã. 2, s. 35–67.
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Stavební plán nové budovy evangelické ‰koly v Podmoklech z roku 1901, SOkA Dûãín
s koupí a renovací kostela i s vydrÏováním vlastního duchovního neumoÏnila tento plán
v prÛbûhu 60. let realizovat. Z dÛvodÛ hmotné nouze navíc do‰lo k prodeji objektu,
v nûmÏ mûla b˘t ‰kola zﬁízena. ·kola v Rumburku byla otevﬁena v roce 1872, v letech
1875 a 1876 se podaﬁilo postavit objekt, kter˘ slouÏil jako fara a ‰kola. Od roku 1879 mûla
‰kola právo veﬁejnosti.3
Poslední evangelická ‰kola vzniklá na území sledovaného regionu se nacházela v RÛÏové na Dûãínsku, kde pﬁed polovinou 19. století nalezly ohlas my‰lenky obnovené jednoty bratrské. Zaãátkem 60. let se nekatolíci odhodlali k pﬁestupÛm k evangelické církvi
a. v., neboÈ jednota bratrská nebyla v habsburské monarchii povolena. Roku 1863 zde
byl potvrzen filiální sbor farní obce evangelické církve v Habﬁinû, v pﬁí‰tím roce evangelíci posvûtili novû vystaven˘ sborov˘ dÛm a uvítali svého prvního vikáﬁe. RÛÏová se
v roce 1876 stala samostatnou farností, k otevﬁení ‰koly do‰lo aÏ v roce 1888. Roku 1896
3

ZEMAN, Václav. Poãátky evangelického farního sboru v Rumburku v letech 1860–1876. Mandava, 2011,
s. 38–59.
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byl ke sborovému domu pﬁistavûn zadní trakt, jenÏ zahrnoval uãebnu a byt uãitele,
v následujícím roce bylo ‰kole pﬁiznáno právo veﬁejnosti.4
Schematismus evangelick˘ch církví z roku 1913 zachytil stav v dobû tûsnû pﬁed vypuknutím války. Na území dne‰ního Ústeckého kraje se nacházelo ‰est evangelick˘ch ‰kol,
z toho tﬁi na Dûãínsku a ·luknovsku. Nejstar‰í a nejvût‰í ‰kola existovala v Podmoklech
jako ‰estitﬁídní národní ‰kola, která pojala 216 ÏákÛ. Kromû naduãitele zde vyuãovali dvû
uãitelky, dva uãitelé druhé tﬁídy a uãitelka ruãních prací. V jednotﬁídní ‰kole v Rumburku v˘uku pro 21 ÏákÛ zaji‰Èovali uãitel a uãitelka ruãních prací. ·kola v RÛÏové byla
jen o málo vût‰í. V jednotﬁídce s 28 Ïáky vyuãoval vedoucí ‰koly spolu s uãitelkou a v˘uku náboÏenství vedl zástupce administrátora farnosti Otto Giersch.5 V dobû vypuknutí
války se evangelické ‰kolství v regionu nacházelo ve stabilizovaném stavu, v˘uka byla
zaji‰tûna personálnû, materiálnû i prostorovû. Válce nic nenasvûdãovalo, roku 1914 byly
do rumburské ‰koly poﬁízeny nové lavice,6 RÛÏová ve stejném roce poﬁádala slavnost

Evangelick˘ sborov˘ dÛm v RÛÏové s pﬁístavbou ‰koly z roku 1896, pﬁed 1914, sbírka
autora
4

K poãátkÛm rÛÏovské evangelické obce nejnovûji: ZEMAN, Václav. Nekatolíci v RÛÏové na Dûãínsku na cestû
mezi herrnhutskou a evangelickou církví (1840–1875). Lidé mûsta/ Urban People. 2009, roã. 11, ã. 1, s. 69–97;
ZEMAN, Václav. Poãátky evangelického sboru v RÛÏové: od sekty k farní obci (1840–1875). Dûãínské vlastivûdné zprávy. 2009, roã. 19, ã. 1, s. 3–43. Shrnutí a komparaci sborÛ do poloviny 70. let podal: ZEMAN, Václav. První evangelické sbory na Dûãínsku: Podmokly, Rumburk a RÛÏová ve tﬁetí ãtvrtinû 19. století. In: NE·POR, Zdenûk a Kristina KAISEROVÁ (edd.). Variety ãeské religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918). Ústí nad Labem:
Albis International, 2010, s. 365–378. ISBN 978-80-86971-02-5.

5

Schematismus der Evangelischen Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Österreich 1913.
Wien, 1913.

6

Státní oblastní archiv v Litomûﬁicích (SOA Litomûﬁice), Státní okresní archiv Dûãín (SOkA Dûãín), fond Farní
úﬁad evangelické církve Rumburk, Bericht 1915, k. ã. 24.
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u pﬁíleÏitosti padesátileté existence sboru i kostela a ãtvrtstoletí od zaloÏení vlastní ‰koly.7
Vypuknuv‰í váleãn˘ konflikt samozﬁejmû zasáhl citelnû také do evangelického ‰kolství. V prvním období se jednalo zejména o v˘razné zhor‰ení personálního zaji‰tûní v˘uky v dÛsledku narukování muÏÛ k armádû a obecnou potravinovou nouzi. Tak v Podmoklech byli v roce 1914 povoláni dva uãitelé do bojÛ v Haliãi, tﬁetí musel zastat místo
písaﬁe u okresního hejtmanství, dvû uãitelky nastoupily kurs pﬁi âerveném kﬁíÏi. Presbyterium rozhodlo vyplácet mzdu odvedenému Ïenatému uãiteli Rollwagenovi v plné
v˘‰i, zatímco svobodnému Stumpfovi pouze 100 korun mûsíãnû. 8 Záhy byl povolán
k armádû také naduãitel Stenger, jeho manÏelka ve ‰kolním roce 1915/1916 vypomáhala se zaji‰tûním v˘uky, vedení ‰koly pﬁevzala uãitelka Berta Thain.9 Nezbytn˘m se téÏ
ukázalo slouãení tﬁíd, pﬁi niÏ‰ím stavu ÏákÛ snadno proveditelné.10 Za chybûjícího uãitele musel v˘uku na veﬁejn˘ch ‰kolách od roku 1917 zastat faráﬁ Knak,11 jehoÏ manÏelka s vyuãováním vypomáhala jiÏ ve ‰kolním roce 1916/1917.12
K redukci pedagogického sboru do‰lo i v Rumburku. JiÏ zaãátkem listopadu 1914 dobrovolnû narukoval do armády uãitel Gustav Kaufmann, odchod pomocného duchovního Hanse Löfflera do Nového Mûsta pod Smrkem v roce 1915 znaãnû ochromil v˘uku
náboÏenství.13 Pedagogick˘ sbor posílila v roce 1915 sleãna Anni Jirasek.14 V RÛÏové v této
dobû zﬁejmû znaãnou ãást v˘uky zastal duchovní Otto Giersch.
Znaãn˘ problém na zaãátku války pﬁedstavovalo nedostateãné zásobování.15 Podmokelská ‰kola se finanãnû podílela na provozu polévkového ústavu (Suppenanstallt), kter˘ jednou t˘dnû nabízel asi patnácti ‰kolákÛm polévku a byl sponzorován dary souvûrcÛ.16 Potravinová krize rostla, na jaﬁe a v létû 1917 se v Rumburku konaly „hladové“
demonstrace,17 také tady fungovala tzv. Suppenküche i pro evangelické ‰koláky.18
·koly pochopitelnû reflektovaly váleãn˘ stav. V prÛbûhu roku 1915 organizoval podmokelsk˘ LutherÛv spolek na podporu evangelick˘ch ‰kol promítání diapozitivÛ z váleãn˘ch boji‰È. Dne 23. ãervna 1915 uspoﬁádala podmokelská ‰kola slavnost vítûzství po znovudobytí haliãského Lvova, dûkovnou bohosluÏbu pro evangelické ‰koláky u této
7

Evangelische Kirchen-Zeitung für Oesterreich. 1914, roã. 31, s. 150–151.

8

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika I, inv. ã. 1, rok 1914 a 1915.

9

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika I, inv. ã. 1, rok 1915.
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Evangelische Kirchen-Zeitung für Oesterreich. 1916, roã. 33, s. 164.

11

Evangelische Kirchen-Zeitung für Oesterreich. 1917, roã. 34, s. 114.

12

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika II, inv. ã. 2, s. 12.
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SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Farní úﬁad evangelické církve Rumburk, Bericht 1915, k. ã. 24; Národní
archiv (dále NA), fond Nûmecká evangelická církev v âechách, na Moravû a ve Slezsku, Kmenová kniha duchovních, s. 37.
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Byla jmenována provizorní vedoucí rumburské evangelické ‰koly. SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Farní úﬁad
evangelické církve Rumburk, Bericht 1915, k. ã. 24.

15

URBAN, Otto. âeská spoleãnost 1848–1918, Praha: Svoboda 1982, s. 579–581.

16

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika II, inv. ã. 2, s. 10.
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SMETANA, Jan. Rumburk: mûsto v ãeském Nizozemí. Rumburk: Mûsto Rumburk, 1999, s. 107. ISBN 80-2384545-4.
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Farní úﬁad âeské církve evangelické Rumburk, strojopis: RICHTER, Rudolf. Aus der Geschichte der deutschen
evangelischen Kirchengemeinde Rumburg in Böhmen. Rumburg, 1937.
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pﬁíleÏitosti slouÏil 26. ãervna faráﬁ Knak.19 Uãitelé podmokelské ‰koly si z války pﬁiná‰eli vyznamenání i zranûní, v kvûtnu 1916 vyprávûl o váleãn˘ch záÏitcích ÏákÛm uãitel
Julius Stumpf, kter˘ se do Podmokel vrátil na dovolenou. 20 Podmokelská ‰kola se od
poãátku podílela na podpoﬁe vojákÛ, kdyÏ Ïáci vlastnoruãnû vyrábûli odûvy, zejména pletené punãochy, jimiÏ zásobovali armádu.21 Nicménû i tato aktivita se záhy doãkala omezení kvÛli vysoké cenû vlny, kterou se jen ãásteãnû daﬁilo hradit ze sbírek mezi souvûrci. Pravdûpodobnû jiÏ roku 1915 do‰lo k ukonãení této formy podpory vojákÛ v poli.22
·kola se musela v první ﬁadû vypoﬁádat s vlastní hmotnou nouzí. V zimû 1916/1917 se
projevil siln˘ nedostatek uhlí a jiného topiva,23 kter˘ ‰koly ﬁe‰ily zimními prázdninami.24
V listopadu 1917 uãinil presbyter podmokelského sboru a továrník v Rozbûlesích Christian Garms nabídku, Ïe evangelická ‰kola mÛÏe vyuÏívat nûkdej‰í zamûstnaneckou jídelnu, která byla vytápûna a opatﬁena elektrick˘m svûtlem. V˘uka v Garmsovû ‰kole
(Die Garmssche Schule; Garmsschule) probíhala od 19. listopadu 1917 do 4. dubna 1918
a soustﬁedila se pouze na nejdÛleÏitûj‰í pﬁedmûty.25
Kromû omezení provozu bûhem váleãn˘ch let znamenala válka ve sv˘ch dÛsledcích
pﬁedev‰ím faktickou likvidaci evangelického ‰kolství. K uzavírání evangelick˘ch ‰kol
docházelo jiÏ na pﬁelomu 19. a 20. století, a to zejména v ãeskojazyãném prostﬁedí. Rizika doby konkordátní pominula a vydrÏování soukrom˘ch ‰kol znaãnû zatûÏovalo rozpoãty evangelick˘ch sborÛ.26 Válka finanãní krizi je‰tû více prohloubila, oslabené pedagogické sbory nebyly s to dlouhodobû zajistit v˘uku v optimálním rozsahu. K tomu se
samozﬁejmû pﬁidruÏily zmûny jako rozpad Rakousko-Uherska a vznik nového ãeskoslovenského státu. V pováleãné dobû se promûnila církevní správa, ãe‰tí Nûmci se koncem
roku 1919 zorganizovali do vlastní církve, jejíÏ územní pÛsobnost se vyprofilovala teprve v následujících letech. V‰echny tyto faktory ovlivÀovaly dal‰í existenci evangelického
‰kolství nejen v severních âechách.
Jako první ve sledovaném regionu zanikla evangelická ‰kola v Rumburku, která jiÏ
kvÛli nemoci Anni Jirasek musela b˘t od 1. ﬁíjna 1917 do 17. února 1918 uzavﬁena. KdyÏ
pak tato pracovnice v ãervenci 1918 podala na post uãitelky a varhanice v˘povûì, do‰lo
25. ãervence 1918 v Rumburku k opûtovnému uzavﬁení evangelické ‰koly se 17 Ïáky,27
pﬁiãemÏ v záﬁí 1918 bylo rozhodnuto na ‰kolní rok 1918/19 ‰kolu neotevírat a nepovo19

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika I, inv. ã. 1, rok 1915.

20

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika II, inv. ã. 2, s. 8 a 10.

21

V roce 1914 Ïáci vojákÛm odeslali ãtyﬁi bedny s obleãením a jídlem. Vlastnoruãnû upletli punãochy, nátepníãky ãi klapky na u‰i. Dvû bedny s dary od uãitelÛ i ÏákÛ putovaly za uãitelem Rollwagenem a jeho rotou do Haliãe, dal‰í dvû pak za muÏstvem uãitele Stumpfa. SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola
Podmokly, Kronika I, inv. ã. 1, rok 1914.

22

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika I, inv. ã. 1, rok 1915.
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URBAN, Otto. âeská spoleãnost 1848–1918, Praha: Svoboda 1982, s. 581.

24

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika II, inv. ã. 2, s. 20–22.

25

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika II, inv. ã. 2, s. 33–34.
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HAVELKA, Emanuel. Protestantské ‰kolství v âechách a na Moravû. Praha: Dûdictví Komenského, 1910,
s. 316–318.

27

Farní úﬁad âeské církve evangelické Rumburk, strojopis: RICHTER, Rudolf, Aus der Geschichte der deutschen
evangelischen Kirchengemeinde Rumburg in Böhmen. Rumburg, 1937. Sleãnu Jirasek poté zamûstnal kurátor sboru Herbert Späte jako domácí uãitelku ke sv˘m dûtem. NA, fond Nûmecká evangelická církev v âechách,
na Moravû a ve Slezsku, Dopis kurátora Späteho z 6. 3. 1934, sign. R 255 Rumburg.
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lat Ïádného uãitele. Dne 19. ﬁíjna 1919 bylo rozhodnutí o koneãném rozpu‰tûní ‰koly
potvrzeno.28 Pozoruhodn˘m je zdÛvodnûní urãené Gustav-Adolfskému spolku do Nûmecka, byÈ pochopitelnû mohlo b˘t stylizováno právû s ohledem na adresáta. Platové podmínky se mûly srovnat se situací ve státním ‰kolství, a to jiÏ za stavu, kdy se faráﬁsk˘ plat
oproti pﬁedváleãné situaci zdvojnásobil. Sbor oslabil návrat mnoh˘ch podnikatelÛ do
Saska po vzniku âeskoslovenska. A pﬁedev‰ím také ve ‰kolství konfesní hledisko ztrácelo na v˘znamu odli‰ujícího znaku, naopak vymezující se stala národnostní pﬁíslu‰nost.
Po nástupu populaãnû slab‰ích roãníkÛ zÛstaly ‰koly nevytíÏené, a pokud by evangelická ‰kola je‰tû odloudila veﬁejn˘m ‰kolám nûmecké Ïáky, hrozilo, Ïe by si nevyuÏitou ‰kolu nárokovali âe‰i.29
V roce 1922 se objevil návrh na prodej domu, kter˘ dﬁíve slouÏil potﬁebám rumburské evangelické ‰koly, na podzim její vybavení i uãební pomÛcky pﬁevzala evangelická
‰kola v Habﬁinû.30 Také v RÛÏové byla z finanãních dÛvodÛ ‰kola k 1. záﬁí 1923 uzavﬁena,31 ke 14. listopadu sloÏil úﬁad její vedoucí Karl Schindler.32 Nepﬁíznivá situace evangelick˘ch ‰kol vedla po skonãení první svûtové války a krátce po vzniku âeskoslovenska
k jejich uzavírání. V roce 1920 církev provozovala pouze deset ‰kol a jejich poãet v prÛbûhu 20. let je‰tû klesl.33
Také podstatnû vût‰í ‰kola v Podmoklech zaÏívala po roce 1918 krizi.34 Nejistota se projevila v personálním sloÏení pedagogického sboru, kdyÏ v dubnu 1919 opustil ‰kolu dosavadní naduãitel Alfred Strenger a ve funkci jej nahradil Friedrich Rollwagen. Ve ‰kole se
110 dûtmi v té dobû pÛsobili dva uãitelé, uãitelka a lektorka ruãních prací. Pﬁesto jiÏ
v kvûtnu 1919 rozhodlo z finanãních dÛvodÛ presbyterium o jejím rozpu‰tûní s koncem
‰kolního roku a o následném prodeji ‰kolní budovy. Osud nejstar‰ího evangelického vzdûlávacího ústavu regionu se zdál b˘t zpeãetûn. Zaãátkem ãervna se otázka uzavﬁení ‰koly dostala na poﬁad jednání sborového shromáÏdûní, které v souladu s názorem faráﬁe
i naduãitele rozhodlo o provozování ‰koly v následujících letech. Rozpu‰tûní ‰koly tak
dostalo dvacetilet˘ odklad.35
Studie k situaci nûmeckojazyãného evangelického ‰kolství v prÛbûhu Velké války
a doby pováleãné sledovala historii ve dvou liniích. Nejprve jako dûjiny v‰edního dne za
28

Farní úﬁad âeské církve evangelické Rumburk, strojopis: RICHTER, Rudolf, Aus der Geschichte der deutschen
evangelischen Kirchengemeinde Rumburg in Böhmen. Rumburg, 1937.
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Evangelisches Zentralarchiv Berlin, fond 200/1/5993, Dopis z 20. 10. 1919.
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Farní úﬁad âeské církve evangelické Rumburk, strojopis: RICHTER, Rudolf, Aus der Geschichte der deutschen
evangelischen Kirchengemeinde Rumburg in Böhmen. Rumburg, 1937. Habﬁinská ‰kola byla uzavﬁena usnesením sborového zastupitelstva z 11. 5. 1924; Amtsblatt der Deutschen Evangelischen Kirchenleitung für Böhmen, Mähren und Schlesien. 1924, roã. 2, ã. 2, s. 17.
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SÄUBERLICH, Richard. 100 Jahre evangelische Kirche in Rosendorf: ein historischer Rückblick. Beiträge der
Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung. 1964, roã. 20, s. 33–36, 39–40; Amtsblatt der Deutschen Evangelischen Kirchenleitung für Böhmen, Mähren und Schlesien. 1923, roã. 1, ã. s. 6.
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Amtsblatt der Deutschen Evangelischen Kirchenleitung für Böhmen, Mähren und Schlesien 1923, roã. 1,
ã. s. 5.
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K tomu srov. SAKRAUSKY, Oskar. Die Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien 1. Heidelberg – Wien, 1989, s. 31–36.
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SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Farní sbor nûmecké církve evangelické Podmokly, Pojednání Gemeinde und
Schule, inv. ã. 38, k. ã. 2.

35

SOA Litomûﬁice, SOkA Dûãín, fond Evangelická obecná ‰kola Podmokly, Kronika II, inv. ã. 2, s. 50–52.
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velmi specifické váleãné situace, která se pochopitelnû promítala do provozu ‰kol, a to
i tûch soukrom˘ch vydrÏovan˘ch sbory evangelick˘ch církví. Váleãná kaÏdodennost se
pﬁíli‰ neodli‰ovala od státních ‰kol. Odvody uãitelÛ k vojsku, finanãní nouze, nedostatek potravin ãi otopu dovedly ‰koly ãasto do provizorních podmínek okle‰Èování v˘uky,
sluãování tﬁíd ãi hledání náhradního prostoru pro v˘uku. I v tûchto letech na‰la místo
dobroãinnost, aÈ jiÏ to bylo zásobování vojska, provozování tzv. polévkov˘ch ústavÛ,
nabídnutí alternativního zázemí v˘uky ãi umoﬁení dluhu za stavbu ‰koly.36
Druh˘m tématem, jiÏ plnû se dot˘kajícím situace konfesionálních ‰kol, byl zápas o existenci tûchto vzdûlávacích ústavÛ. A zde jsme se dostali na celozemskou i celocírkevní
úroveÀ. Válka sice nebyla jedinou pﬁíãinou k ru‰ení tûchto soukrom˘ch v˘chovn˘ch ústavÛ, nicménû oslabené sbory se zbavovaly pﬁítûÏe, kterou v této dobû ‰koly pﬁedstavovaly. Aãkoli se v prÛbûhu 1. poloviny 20. let sbory z pováleãné krize dostaly, k obnovû zavﬁen˘ch ‰kol jiÏ nedo‰lo. DÛraz byl v této dobû kladen pﬁedev‰ím na studium
v nûmeckojazyãném ústavu, konfesnímu zamûﬁení nepﬁíslu‰ela jiÏ taková role jako
v 19. století. A tak nûmecké evangelické ‰kolství v âSR se znaãnû ztenãilo, v polovinû
30. let vlastní ‰koly církev vydrÏovala církev uÏ jen v Chebu, Ústí nad Labem, Podmoklech, Praze, Teplicích, Jablonci nad Nisou, Heﬁmanov˘ch Sejfech a Brnû.37
Sonda v dûãínském regionu podrobnû nahlédla konfesionální ‰kolství v dobû Velké války, jejíÏ dÛsledky se projevily nejpozdûji zaãátkem 20. let v podobû uzavﬁení nûkter˘ch
‰kol, coÏ korespondovalo s obecn˘m v˘vojem v Nûmecké evangelické církvi v âechách,
na Moravû a ve Slezsku. Av‰ak ani pﬁeÏiv‰í ‰koly nedoãkaly roku 1945, neboÈ po pﬁipojení k nûmecké ﬁí‰i v‰echny existující nûmecké evangelické ‰koly na území ﬁí‰ské Ïupy
Sudety rokem 1939 zanikly a skonãila tak nepochybnû zajímavá kapitola v historii ‰kolství v ãesk˘ch zemích.38
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„…a Ïákynû z vy‰‰ích tﬁíd pletly pro vojsko
punãochy a nátepníãky.“
Reflexe první svûtové války ve vybran˘ch ‰kolách
ãesko-bavorského pohraniãí
Bohuslav Rejzl
Anotace
Na pﬁíkladu ‰kol v klatovském regionu je moÏné sledovat rÛzné pﬁíznaky krize ve ‰kolství v období první svûtové války. V˘chova a vzdûlávání bûhem války ustupovaly do pozadí naléhavûj‰ím sociálním a hospodáﬁsk˘m a vojensk˘m zájmÛm. ·koly v okresních mûstech pﬁekonávaly v první fázi války hlavnû potíÏe v dÛsledku zabírání ‰kolních budov ve
prospûch vojensk˘ch lazaretÛ, v druhé fázi války pak nedostateãné zásoby paliva k vytápûní budov. ·koly byly rovnûÏ zasaÏeny extrémním vytíÏením vyuãujících v dÛsledku
rekvizic, organizování veﬁejnû prospû‰n˘ch sbírek ãi navy‰ování jejich úvazku po odlivu
mobilizované ãásti uãitelstva. V‰e s neblah˘m vlivem na v˘chovu ÏákÛ. Obecné ‰koly na
‰umavském venkovû byly sice problémÛ s vytápûním budov a vydáváním jejich prostor
armádû u‰etﬁeny, ov‰em mobilizace v mal˘ch pedagogick˘ch sborech zanechávala stopy o dost bolestivûj‰í. Vedle toho byly ‰koly na Klatovsku vyuÏívány státním aparátem
jako nástroje politické moci a ‰koly pak jako prostor k úspû‰né rakouské vlastenecké propagandû v neprospûch ãesk˘ch národních zájmÛ prostﬁednictvím cenzury „vlastenecky
závadn˘ch“ knih, písní atd. ãi pﬁím˘ch zásahÛ do v˘uky. V tomto duchu byly ‰koly zapojeny do podpory sirotkÛ a vojákÛ formou váleãné koordinované pomoci pﬁi sbûru materiálu a bylin, penûÏních sbírek ãi zhotovováním potﬁebn˘ch vûcí pro vojáky.

Abstract
A reflection of the First World War at the selected schools in the region of the
Czech-Bavarian borderland
Schools in the region of Klatovy district in the southwestern Bohemia can be used for
the dealing of various symptoms of the crisis of education during the wartime of the
First World War in general. In view of this fact, the aims of education had the inferior
position in the interests of state politics and were usually hide by the economic, social
and military needs. In this context, schools in the district towns of Klatovy and Su‰ice
had the experiences with consequences of confiscation of school buildings for war purposes of the running of military hospitals. In the last years of war, there were problems
related to insufficient coal supply, so it was necessary to merge schools and classes. Besides, schools were suffered by workload of teachers because of their employment in the
public beneficial work and the charitable campaigns as well as the increasing of their
substitutes of the mobilized part of other of them. All these problems had bad consequences on pupils’ behaviour and their school results in general. Although the elementary schools at the countryside of Böhmerwald were spared of the complications of supply of coals or the confiscation of school buildings, this type of schools was very suffered
by outflow of teachers. On the other side, the education of pupils was ordered towards
to Austrian patriotism and used by state administrative as the instrument of political
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power to depreciate elements of Czech identity at schools via ideological intervention of
schools subjects, prohibition of selected books, songs etc. As for the support of orphans
or soldiers, schools were involved in the coordinated collecting activities of various materials, herbs and old paper and preparing the required handmade things like wristbands,
woolen balaclavas, socs or lints.
První svûtová válka vstupuje v jihozápadních âechách do národnostnû smí‰eného prostﬁedí, v nûmÏ se ‰kolství od poloviny 19. století tû‰ilo obrovskému sociálnû-politickému v˘znamu. Národní ‰koly zde spoluvytváﬁely sociální a kulturní zázemí pro místní
men‰iny a vedle kulturnû angaÏovan˘ch institucí pﬁedstavovaly dÛleÏit˘ nástroj k prosazování národních zájmÛ obou zúãastnûn˘ch národnostních skupin.1 Reflexi Velké války ve ‰kolství a jejího dopadu na Ïivot ‰kol tohoto regionu povaÏujeme za uÏiteãné pﬁiblíÏit na pﬁíkladech vybran˘ch ãesk˘ch a nûmeck˘ch ‰kol Klatovska (v klatovském
a tehdej‰ím su‰ickém okresu).2
Velká válka pﬁinesla do ‰kol ãesko-bavorského pohraniãí zcela nové skuteãnosti a naru‰ila dosavadní ﬁád s cyklicky se opakujícími událostmi bûÏného ‰kolního roku. V takovém duchu podávají Ïivot tohoto prostﬁedí ‰kolní kroniky. Vedle popisu osudÛ jednotliv˘ch tﬁíd, pedagogick˘ch sborÛ a statistick˘ch údajÛ je zde zachycen nemûnn˘ program
oslav a projevÛ loajality k císaﬁskému dvoru a událostí z oblasti náboÏenské praxe. Tato
unifikovaná podoba hlavních mezníkÛ ‰kolního roku zÛstala i nezávisle na zhor‰ujících
se podmínkách pozdûj‰ího váleãného stavu zachována, byÈ se zjevnou setrvaãností, zdÛrazÀovanou rutinními zápisy opakujících se formulací. S nástupem války se do tohoto
idylického poﬁádku vklínila celá ﬁada citeln˘ch zásahÛ, zpÛsoben˘ch dopady na spoleãnost ve zdej‰ím regionu. Decimace pedagogick˘ch sborÛ, velmi razantní oslabení rodin
a s tím spojené problémy s docházkou a prospûchem ÏákÛ, stûhování ‰kol, sluãování tﬁíd
a politické intervence do v˘uky – to v‰e tvoﬁí rozmanitou mozaiku pﬁíznakÛ Velké války, s nimiÏ se ‰koly na Klatovsku byly nuceny vyrovnávat. Úryvek z kroniky obecné ‰koly v Janovicích nad Úhlavou v titulu této práce naznaãuje, Ïe hlavní pozornost vûnujeme kaÏdodennosti ‰kol spjaté s dÛsledky váleãn˘ch událostí.3
Mobilizace a stûhování ‰kol
JiÏ v prvních t˘dnech války se ãeské i nûmecké ‰koly v celém regionu musely vyrovnávat s dopady mobilizace vojska. V okresních mûstech klatovského a su‰ického okresu
1

Pro úãely této práce uveìme zastoupení obyvatelstva v roce 1910 v relevantních soudních okresech: v soudním
okrese N˘rsko Ïilo 98,01 % NûmcÛ, v soudním okrese Klatovy 97,60 % âechÛ, v soudním okrese Hartmanice
98,02 % NûmcÛ, v soudním okrese Ka‰perské Hory 47,85 % âechÛ, v soudním okrese Su‰ice 88,08 % âechÛ.
BlíÏe: VONDRÁâEK, Karel. 50 let Národní jednoty po‰umavské (1884–1934). Praha: Národní Jednota Po‰umavská, 1934, s. 54–67.

2

Pﬁi vymezení pojmu pohraniãí zde vycházíme z územnû administrativního kritéria, tj. podle pÛsobnosti politick˘ch a soudních okresÛ, které hraniãí se sousedním státem a jejichÏ souãástí je státní hranice. Pﬁihlédnuto
je zde jak k hledisku národnostního sloÏení (které se pﬁi vymezování pohraniãí vyuÏívalo po roce 1918), tak ale
i ke vztahu k hranici a vazbám mezi jednotkami, ‰koly nevyjímaje. BlíÏe: BARTO·, Josef. K pojmu pojetí a pojetí pohraniãí v âSR 1918–1938: územní a národnostní principy a problémy. In: ·RAJEROVÁ, O. âeské národní
aktivity v pohraniãních oblastech první âeskoslovenské republiky. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci, 2003, s. 13–33. ISBN 80-86101-70-3.

3

Srov. Státní oblastní archiv v Plzni (dále SOA PlzeÀ), Státní okresní archiv Klatovy (dále SOkA Klatovy), fond
Obecná ‰kola Janovice nad Úhlavou, Kronika obecné ‰koly 1893–1926, inv. ã. 444, sign. ·K 99, s. 84. Citace byla
pﬁizpÛsobena titulu práce.
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se vût‰ina ‰kol pot˘kala s problémy plynoucími z obsazení ‰kolních budov vojskem. V Klatovech se s otevíráním lazaretÛ zaãalo ihned po vypuknutí války a vzhledem k jejich Ïivelnému roz‰iﬁování nemûla ani jedna z místních ‰kol jistotu, kde bude probíhat v˘uka
následující mûsíc. O tûchto zmûnách a provozu lazaretÛ, jejichÏ ãinnost byla v Klatovech ukonãena v srpnu 1915, informoval obãany Klatovska dobov˘ tisk, pﬁedev‰ím pak
Klatovské listy a su‰ick˘ t˘deník Svatobor. V Klatovech byly bûhem nûkolika mûsícÛ
armádou obsazeny v‰echny ãtyﬁi budovy obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol.4 V polovinû srpna vychází první zpráva o obsazení budovy klatovské ‰koly, konkrétnû obecné a mû‰Èanské ‰koly dívãí.5 Dne 28. ãervence 1914 zaãalo navíc ﬁízení o obsazení i samostatné obecné ‰koly chlapecké, jehoÏ prvním krokem bylo oficiálnû potvrzené odebrání tﬁí uãeben.
Bûhem následujících dvou dnÛ se poãet odebran˘ch místností postupnû rozrostl na jedenáct. Ponûkud nekoordinovan˘ zpÛsob obsazování uãeben byl vedením ‰koly vnímán
s notnou dávkou nevole, jeÏ je patrná i ze zápisu ve ‰kolní kronice.6 Odebrání uãeben
bylo následnû zdÛvodnûno jejich nezpÛsobilostí k v˘uce a nevyjasnûn˘mi „pomûry
ve vlastnictví mezi erárem a obcí.“ NarÛstající poãet zranûn˘ch vojákÛ s sebou pochopitelnû pﬁinesl potﬁebu roz‰iﬁování nemocniãních prostor, proto jiÏ 1. ﬁíjna 1914 vy‰lo
naﬁízení vyprázdnit zmínûnou budovu samostatné obecné ‰koly chlapecké.7 Ze stejného
dÛvodu byla 30. listopadu 1914 zabrána budova samostatné obecné ‰koly dívãí a 12. prosince budova obecné a mû‰Èanské ‰koly chlapecké. Budova gymnázia zÛstala po opakovaném jednání mezi zemskou ‰kolní radou a okresním hejtmanstvím zachována pro
‰kolní úãely.8
Zaji‰tûní v˘uky v ochromen˘ch ‰kolách se zde, obdobnû jako v jin˘ch mûstech, ﬁe‰il
spojováním ‰kol. Nová útoãi‰tû ÏákÛ a vyuãujících se v‰ak v horizontu nûkolika mûsícÛ
mûnila a ne vÏdy se jednalo o ‰kolní budovy. Obecná ‰kola chlapecká se celá ãi pro-

4

Kromû tûchto budov bylo pro tyto váleãné úãely vyuÏito i místní sokolovny a budovy hotelu U Slunce. VALE·,
Luká‰ a Jan JIRÁK. Klatovy za první svûtové války. In: S¯KOROVÁ, L. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 367. ISBN 978-80-7422-018-0.

5

Klatovské listy. 1914, ã. 37, 14. 8. 1914, s. 2.

6

„…Dne 29. ãervence v‰ak zabrány je‰tû obû uãebny v 1. patﬁe. V t˘Ï den bydlelo tu 247 vojínÛ. V pﬁízemí u schodÛ vystavûna polní kuchyÀ s 5 kotli, v sousední uãebnû zﬁízena úﬁadovna pro ‰kolní kasárny a dílna obuvnická a krejãovská. Nábytku (stolÛ a Ïidlí) pouÏito ‰kolního rovnûÏ paliva. V‰eho ov‰em bez optání.“ BlíÏe: SOA
PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391,
sign. ·K 127, s. 136.

7

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391,
sign. ·K 127, s. 155. Ze zápisu v kronice mj. vypl˘vá, Ïe 10. 11. 1914 zde bylo pro úãely nemocnice pﬁipraveno
9 místností pro 170 muÏÛ, nicménû kapacita se musela jiÏ po tﬁech dnech upravit, kdyÏ 13. 11. dorazil do Klatov vlak s 820 ranûn˘mi, z nichÏ bylo 234 osob uloÏeno právû v budovû obecné ‰koly chlapecké.

8

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Okresní úﬁad Klatovy, Presidiální spisy 1850–1918, Dotaz Zemské ‰kolní rady
z 31. 8. 1914, záznam telefonního pokynu MP, k. ã. 16/2 171. Jednání o vyuÏití klatovského gymnázia pro váleãné úãely pokraãovala i v dal‰ím ‰kolním roce, kdyÏ byla nakonec ukonãena tímto rozhodnutím: Gymnázium
v Klatovech nebude zabráno k nemocniãním úãelÛm jen v pﬁípadû, bude-li dána k dispozici hospodáﬁská a obchodní ‰kola. BlíÏe: SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Okresní úﬁad Klatovy, Presidiální spisy 1850–1918, Opis dopisu
Dr. Bílého z Prahy z 3. 6. 1915, koncepty zpráv OH Vojenskému velitelství v Praze z 5. 6. 1915, Z·R z 8. 6. 1915,
pﬁípisy Z·R z 9. – 11. 7. 1915, pﬁípis vojenského velitelství v Klatovech z 13. 6. a 13. 7. 1915, k. ã. 18/2 345.
V kronice klatovského gymnázia je zásluha za udrÏení gymnázia v pÛvodní budovû pﬁipisována pﬁedev‰ím dr.
Karlu Hosta‰ovi.
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stﬁednictvím nûkolika tﬁíd stûhovala bûhem ‰kolního roku 1914/1915 ãtyﬁikrát,9 stejnû
tak mû‰Èanská ‰kola chlapecká a obecná ‰kola dívãí, která vedle ‰kolních budov byla nucena hledat své útoãi‰tû v místním klá‰teﬁe a chudobinci.10 Vyuãování v uveden˘ch ‰kolách
bylo s pﬁihlédnutím k tûmto okolnostem omezováno, ãasto jen na „obdenní reÏim“
v dopolední a odpolední frekvenci, v níÏ se stﬁídala v˘uka jednotliv˘ch tﬁíd, ve které bylo
nutno z ãasov˘ch dÛvodÛ omezit v˘uku nûkter˘ch pﬁedmûtÛ.11 Nutno podotknout, Ïe
k podobn˘m redukcím docházelo i pozdûji, hlavnû z dÛvodu nedostatku pedagogÛ.
V Su‰ici byly bûhem ‰kolního roku 1914/1915 zﬁízeny tﬁi vojenské lazarety, a to v budovách vy‰‰í reálky, mû‰Èanské ‰koly a místní sokolovny. Lazaret v budovû vy‰‰í reálky byl
v provozu nepﬁetrÏitû od listopadu 1914 do záﬁí 1915 a pro své úãely vyuÏíval tûlocviãnu, uãebnu prvního roãníku, nûkolik místností pro volitelné pﬁedmûty, dva kabinety
s pﬁilehl˘mi chodbami.12 Kronikáﬁ su‰ické reálky se navzdory tûmto komplikacím, umocnûn˘m odvody uãitelÛ a studentÛ vy‰‰ích roãníkÛ na frontu, vyjadﬁuje o váleãném stavu a jeho dopadu na chod ‰koly velmi smíﬁlivû: „Váleãné pomûry nemûly nijak ru‰ivého
vlivu na vyuãování a na kázeÀ ÏákÛ, pouze tûlocviku po cel˘ tento ‰kolní rok nebylo
vyuãováno.“13 Pﬁihlédneme-li k nasazení a celkovému provozu tohoto skromného nemocniãního zaﬁízení (o‰etﬁeno 390 vojákÛ v kapacitû 136 lÛÏek),14 pak jistû lze polemizovat,
v jak˘ch intencích byla tato ãást zprávy napsána. V souladu s naﬁízením vojenského velitelství ze dne 9. listopadu 1914 se musely pﬁestûhovat obû mû‰Èanské ‰koly do budovy
su‰ické obecné ‰koly.15 Na uvolnûném místû se vybudoval vojensk˘ lazaret pro rekonvalescenty léãící se z úplavice,16 jehoÏ pÛsobnost je datována rovnûÏ od listopadu 1914 do
9

Dne 1. 10. se pﬁesunulo nûkolik tﬁíd do budovy obecné ‰koly dívãí, zbytek byl pﬁerozdûlen do budovy starého
gymnázia a zb˘vajících uãeben obecné a mû‰Èanské ‰koly chlapecké. Dne 1. 12. se celá ‰kola pﬁemístila do budov
starého a nového gymnázia, rolnické ‰koly a obecné a mû‰Èanské ‰koly na Husovû námûstí. Dne 30. 6. 1915 se
provizornû pﬁestûhovala do ãtyﬁ uãeben prvního patra gymnázia. Po vystûhování klatovsk˘ch lazaretÛ v srpnu
1915 se po pﬁípravách budovy k v˘uce zahájilo vyuãování v pÛvodní budovû 20. 9. 1915. BlíÏe: SOA PlzeÀ, SOkA
Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391, sign. ·K 127,
s. 155–157.

10

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola dívãí Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1904–1928, inv. ã. 288,
sign. ·K 131, s. 50; SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná a mû‰Èanská ‰kola chlapecká v Klatovech, Pamûtní
kniha obecné a mû‰Èanské ‰koly chlapecké v Klatovech 1888–1924, inv. ã. 613, sign. ·K 119, s. 227. Dne
30. 11. 1914 se po obsazení budovy armádou první tﬁi tﬁídy pﬁesunuly do voln˘ch uãeben obchodní ‰koly, ostatní ‰koly zÛstaly provizornû ve spojené obecné a mû‰Èanské ‰kole chlapecké. Dne 12. 12., kdy je zﬁízen lazaret
v mû‰Èanské ‰kole chlapecké, se 1. a 3. tﬁída pﬁestûhovaly do budovy obchodní ‰koly, tﬁi tﬁídy (obû 2. a 5.) se pro
potﬁeby v˘uky pﬁemístily do klá‰tera a 4. tﬁída na‰la své doãasné útoãi‰tû v místním chudobinci. Po zabrání
budovy obchodní ‰koly probíhala v˘uka po dobu 31. 5. – 26. 6. 1915 pro v‰ech sedm tﬁíd v jedné místnosti chudobince. Dne 26. 6. pﬁi‰lo s v˘pomocí gymnázium, kdyÏ ukonãilo ‰kolní rok pﬁedãasnû, a tak se pﬁesunuly Ïákynû 1. a 5. tﬁídy obecné ‰koly do budovy gymnázia, zbytek zÛstal v chudobinci.

11

Na mû‰Èankách tûlocvik, kreslení a nepovinn˘ nûmeck˘ jazyk, dále zkrácena v˘uka r˘sování a pﬁírodozpytu, na
obecn˘ch ‰kolách zkráceno vyuãování o zpûv, tûlocvik a psaní.

12

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Státní reálka Su‰ice 1906–1921, Pamûtní kniha 1906–1921, bez inv. ã.,
sign. ·K 281, s. 35–36.

13

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Státní reálka Su‰ice 1906–1921, Pamûtní kniha 1906–1921, bez inv. ã.,
sign. ·K 281, s. 34.

14

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice, Kronika obecné ‰koly 1878–1919, inv. ã. 567,
sign. ·K 264, s. 443.

15

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice, Kronika obecné ‰koly 1878–1919, inv. ã. 567,
sign. ·K 264, s. 425–426.

16

Klatovské listy. 1915, ã. 36, 4. 8. 1915, s. 5.
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záﬁí 1915. V budovû obecné ‰koly se tak po tomto zásahu omezilo vyuãování na tﬁi dny
v t˘dnu ve dvousmûnném provozu ráno/odpoledne. Cyklus pondûlí, stﬁeda, pátek byl
vyhrazen potﬁebám obûma obecn˘ch ‰kol, zatímco v úter˘, ãtvrtek a sobotu probíhala
v˘uka ‰kol mû‰Èansk˘ch.17 Vedle mû‰Èanské ‰koly se zde vystﬁídaly dvû tﬁídy dûtí haliãsk˘ch a jedna tﬁída tyrolsk˘ch uprchlíkÛ a paralelnû zde probíhala v˘uka dvoutﬁídní ‰koly kupecké a Ïivnostenské ‰koly pokraãovací, ãemuÏ byly pﬁizpÛsobeny i prostory pﬁízemí, kde byla zﬁízena ‰kolní kuchynû s jídelnou a zásobárnou.18
Dopady tohoto zpÛsobu organizace v˘uky v okresních mûstech na prospûch, kázeÀ
a docházku jsou více neÏ zﬁejmé. Nedostatek prostoru v‰ak zdaleka nebyl jedin˘m vlivem na zhor‰ující se podmínky ‰kolství na Klatovsku a Su‰icku. V souãinnosti s ním se
zde ãeské i nûmecké ‰koly ve mûstech i na vesnicích pot˘kaly v dÛsledku mobilizace
s nedostatkem pedagogÛ. Odliv bojeschopné ãásti vyuãujících se ‰koly pokou‰ely prostﬁednictvím okresní ‰kolní rady v Klatovech ﬁe‰it sluãováním tﬁíd, nasazováním správcÛ ‰kol do v˘uky, povoláváním v˘pomocn˘ch uãitelek, obnovou pedagogické ãinnosti
uãitelÛ v dÛchodovém vûku ãi pﬁeﬁazováním uãitelské síly z jin˘ch ‰kol. Odchod uãitelÛ na frontu tak oslaboval i ‰koly, jejichÏ vyuãující byli z branné povinnosti osvobozeni,
neboÈ právû z nich byla vysílána personální kompenzace na uvolnûná místa mobilizovan˘ch pedagogÛ.19 Následující tabulka reflektuje odliv odveden˘ch uãitelÛ na pﬁíkladû
nûkolika mûstsk˘ch a vesnick˘ch ‰kol:
·kola

Mobilizovaní uãitelé/Kompenzace mobilizovan˘ch uãitelÛ

Dopad na organizaci ‰koly

Obecná ‰kola
âachrov

V ãervenci 1914 povolán Bedﬁich
Kalivoda.20 V ãervenci 1916 odveden i ﬁeditel Václav BrÛha, nakonec na návrh okresní ‰kolní rady
osvobozen.21

Tﬁi tﬁídy byly zredukovány na
dvû. Ve ‰kolním roce 1915/1916
se provoz obnovil ve tﬁech tﬁídách, a to díky pﬁijetí v˘pomocné uãitelky Marie BrÛhové,
absolventky roãního kursu pro
Ïenské ruãní práce v Praze.22

17

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice, Kronika obecné ‰koly 1878–1919, inv. ã. 567,
sign. ·K 264, s. 426.

18

Dûti z Haliãe se ve ‰kole vyskytovaly od 10. 12. 1914 do 15. 6. 1915, italské dûti z Tyrol od 13. 5. 1915 do blíÏe
neuvedeného data v roce 1918. BlíÏe SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice, Kronika obecné ‰koly 1878–1919, inv. ã. 567, sign. ·K 264, s. 445–446, 471. O sluãování s dal‰ími ‰kolami je pojednáno tamtéÏ na s. 438.

19

Jednou z mála ‰kol na Klatovsku, která se potíÏím s redukcí v˘uky vyhnula, je nûmecká reálka v Ka‰persk˘ch
Horách (Oberrealschule Bergreichstein), která v prvním roce války pro své studenty dokonce roz‰íﬁila nabídku
povinnû voliteln˘ch pﬁedmûtÛ o laboratorní práce a mineralogická a geologická praktika. BlíÏe: FRANK, Maria.
Schulen in Mittleren Böhmerwald. Grafenau: Morsak Verlag, 1997, s. 105. ISBN 3-87553-494-8.

20

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola âachrov, Pamûtní kniha 1902–1940, inv. ã. 136, sig. ·K 24, s. 55.

21

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola âachrov, Pamûtní kniha 1902–1940, inv. ã. 136, sig. ·K 24, s. 60.
O Václavu BrÛhovi blíÏe: KUDRLIâKA, Vilém. Javorná – zapomenut˘ kout ·umavy II: aby lidé mûli k sobû blíÏ.
Praha: Teps, 1987, s. 278.

22

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola âachrov, Pamûtní kniha 1902–1940, inv. ã. 136, sig. ·K 24, s. 55
a 58.
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23

·kola

Mobilizovaní uãitelé/Kompenzace mobilizovan˘ch uãitelÛ

Dopad na organizaci ‰koly

Volks- und
Bürgerschule
Hartmanitz
(Hartmanice)

Bûhem mobilizace na poãátku
války narukoval ﬁeditel Johann
Neumann a brzy po nûm uãitelé
Karl Feil, Oskar Witousch, v lednu 1915 Richard Siegel a o mûsíc pozdûji Franz Klima.23

Vznikl˘ stav se ﬁe‰il spojováním
tﬁíd; na konci války se tak na
obecné ‰kole vyuãovalo pouze
ve tﬁech tﬁídách. Na mû‰Èanské
‰kole do‰lo k úplnému vypu‰tûní nûkter˘ch pﬁedmûtÛ (tûlocvik,
kreslení, zpûv).24

Obecná ‰kola
chlapecká
Su‰ice

V ãervnu a záﬁí 1914 odvedeni
celkem ãtyﬁi uãitelé: Václav Jiru‰
a Eduard Waldman (oba jako
náhradní záloÏníci c. k. pû‰ího
pluku ã. 29. v âesk˘ch Budûjovicích), Josef Kubista a Bohumil
Rath (oba jako náhradní záloÏníci c. k. pû‰ího pluku ã. 11
v Písku).25

¤e‰eno pﬁeﬁazením uãitelek
Îofie Balounové a Franti‰ky Prokopové z obecné ‰koly dívãí.26

Obecná ‰kola
dívãí Su‰ice

V˘‰e uvedené uãitelky vyslány
jako náhrada za mobilizované
uãitele v obecné ‰kole Su‰ice.

K vyslan˘m uãitelkám pﬁib˘valo
v prÛbûhu války nûkolik váÏnû
nemocn˘ch vyuãujících, proto
do‰lo od ‰kolního roku
1914/1915 ke spojení obou
1. a 3. tﬁíd do konce ‰kolního
roku 1917/1918, kdy k nim pﬁibylo spojení 4. tﬁíd.27

Mû‰Èanská
‰kola Su‰ice

Od 4. ãervna 1916 do 15. února
1918 mobilizován uãitel Ondﬁej
Vávra.28

Po celou dobu mobilizovan˘ uãitel substituován Janem Gayerem, doãasn˘m uãitelem z Bukovníku.

FRANK, Maria. Schulen in Mittleren Böhmerwald. Grafenau: Morsak Verlag, 1997, s. 151. ISBN 3-87553-494-8.

24

TamtéÏ.

25

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola chlapecká Su‰ice, Kronika obecné ‰koly 1892–1919, inv. ã. 370,
sign. ·K 258, s. 189.

26

TamtéÏ, s. 189.

27

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice 1878–1919, Kronika obecné ‰koly, inv. ã. 567,
sign. ·K 264, s. 519.

28

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Mû‰Èanská ‰kola chlapecká a dívãí Su‰ice, Kronika mû‰Èanské ‰koly 1906–1925,
inv. ã. 507, sign. 269, s. 65. Datace návratu: HOZMAN, Josef. Dûjiny ‰kol mû‰Èansk˘ch v Su‰ici. Su‰ice: Jan Procházka, 1927, s. 10.
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·kola

Mobilizovaní uãitelé/Kompenzace mobilizovan˘ch uãitelÛ

Dopad na organizaci ‰koly

Obecná ‰kola
chlapecká
Klatovy

Z 11ãlenného pedagogického
sboru povoláni dne 27. ãervence
1914 tﬁi uãitelé: Václav Petrá‰ek,
Václav Pikera, Ladislav Velkoborsk˘.29

·kola na‰la ﬁe‰ení tohoto problému v nav˘‰ení úvazku o 8–10
hodin jednomu z vyuãujících
a dosazením pomocného uãitele
ZdeÀka Hahna. Uãitel Václav
Pikera byl ihned po svém návratu ve ‰kolním roce 1917/1918
nasazen do sluÏby k vyÏivovací
komisi okresního hejtmanství.

Volksschule
und
Bürgerschule
Neuern
(N˘rsko)

Ve ‰kolním roce 1914/1915 byli
odvedeni ãtyﬁi uãitelé – Wenzl
Cibulka, Ludwig Müller, August
Rehder a Peter Waldhauser. Dne
16. února 1917 k nim pﬁibyl
odborn˘ uãitel Hans Watzlik
a 30. ãervence téhoÏ roku Anton
Illner a Anton Denninger.30

Nedostatek vyuãujících ve ‰kolním roce 1914/1915 se vyﬁe‰il
pﬁijetím kandidáta uãitelství Raimunda Wittmanna (ke sluÏbû ve
‰kole se pﬁihlásil dobrovolnû),
pﬁeﬁazením uãitele Karla Wolfa
z obecné ‰koly z osady Rothenbaum (dnes zaniklá osada âervené Dﬁevo). Na náklady obce
pak byl doãasnû ustanoven kandidát uãitelství Franz Jokes.31

Takto decimované pedagogické sbory b˘valy dále oslabovány nasazováním uãitelÛ do
sluÏeb souvisejících s potravinov˘mi rekvizicemi. Jako pﬁíklad uveìme mû‰Èanskou ‰kolu chlapeckou v Su‰ici, která musela z tohoto dÛvodu ve dnech 1. – 8. bﬁezna 1915 pﬁeru‰it vyuãování, protoÏe vût‰ina uãitelÛ byla nasazena v chlebov˘ch komisích a pﬁi soupisech obilí v budovû obecné ‰koly.32 V téÏe ‰kole pak po dobu dvou t˘dnÛ následujícího
mûsíce bylo nutno ve v‰ech tﬁídách zkrátit v˘uku do pÛl desáté dopoledne, neboÈ tﬁi uãitelé pﬁipravovali a vydávali chlebové lístky.33 Obdobnû handicapovaná byla napﬁ. obecná
‰kola chlapecká v Klatovech v bﬁeznu 1917, která se s tímto problémem vyrovnávala
29

SOA PlzeÀ, SOkA, Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920,
inv. ã. 391, sign. ·K 127, s. 135.

30

Srov. SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Volksschule und Bürgerschule Neuern. Schulkronik der Volks und Bürgerschule in Neuern, inv. ã. 302, sign. ·K 208. s 52 a 57. Není tedy divu, Ïe toto vojenské nasazení pﬁineslo ohlas
i u zemské ‰kolní rady. „…15. ãervence 1916 ﬁediteli mû‰Èanské ‰koly Heinrichu Tschidovi, vysloveno za jeho
skvûlé zásluhy ve v‰ech oblastech váleãné péãe a za horlivou péãi o vlasteneckého ducha v jím vedené ‰kole
podûkování a uznání zemské ‰kolní rady. K tomuto uznání pﬁipojuje i Jeho excelence pan místodrÏící dûkovné blahopﬁání.“ TamtéÏ, s. 57. Ze seznamu mobilizovan˘ch uãitelÛ n˘rské ‰koly velmi v˘raznû vyãnívá jméno
Hans Watzlik, znám˘ autor beletrie, kter˘ ve‰el do povûdomí jako propagátor nacistické ideologie ve své literární tvorbû.

31

TamtéÏ, s. 51.

32

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Mû‰Èanská ‰kola chlapecká a dívãí Su‰ice, Kronika mû‰Èanské ‰koly 1906–1925,
inv. ã. 507, sign. 269, s. 59.

33

TamtéÏ.
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navy‰ováním vyuãovacích hodin u ‰esti zb˘vajících vyuãujících (z celkového dvanáctiãlenného sboru), poté postupn˘m omezováním v˘uky aÏ na dva dny v t˘dnu.34 V ãinnosti
‰kol se samozﬁejmû odráÏel i dopad mobilizace na rodinné zázemí ÏákÛ. Obecná ‰kola
dívãí v Su‰ici uvádí ve ‰kolním roce 1914/1915 celkem 59 odveden˘ch otcÛ ÏákyÀ,
ve ‰kolním 1917/1918 se u 377 ÏákyÀ tento poãet podle zápisÛ v katalogov˘ch listech
rozrostl na 113.35 S tím kauzálnû souvisí i problémy s docházkou ÏákÛ, které byly navíc
ovlivnûny nárÛstem krátkodob˘ch onemocnûní ãi tûlesnou slabostí v dÛsledku nekvalitní stravy na jedné stranû a ãast˘m pﬁeru‰ováním v˘uky na stranû druhé. V zájmu prevence pﬁed ‰íﬁením nemocí vy‰el jiÏ v lednu 1915 pokyn k zákazu pÛjãování knih ÏákÛm
su‰ické mû‰Èanky, pﬁi zprávách o v˘skytu úplavice v ﬁíjnu 1917 byly izolovány dûti z infikovan˘ch domÛ zákazem vstupu do ‰kol. 36
Nedostatek uhlí
V posledních dvou letech války se ‰koly na Klatovsku a Su‰icku, obdobnû jako v jin˘ch
regionech,37 pot˘kaly s nedostatkem uhlí. ZávaÏnûj‰í problémy tohoto druhu pﬁedznamenala série drobn˘ch komplikací jiÏ v listopadu 1916, kdy se v klatovském tisku objevila zpráva o opakovaném nûkolikadenním uzavﬁení obecn˘ch ‰kol.38 Od 17. prosince
1916 se nedostatek uhlí ukázal v celé své nahotû, kdyÏ se toho dne zavﬁely obecné ‰koly
aÏ do 15. dubna 1917.39 Budova nûmecké obecné a mû‰Èanské ‰koly v N˘rsku musela ze
stejného dÛvodu zru‰it v˘uku od 4. do 28. února 1917,40 od 6. února do 11. dubna 1917
postihl nedostatek v‰echny klatovské obecné i mû‰Èanské ‰koly.41 V souvislosti s vynucenou pauzou v mûsících únor a bﬁezen je v kronice mû‰Èanské ‰koly v Su‰ici hodnocen
prospûch jako „neÏádoucí, velice zhor‰en“: „Îáci vidouce kaÏdé chvíle vyuãování pﬁe-

34

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola chlapecká Su‰ice, Kronika obecné ‰koly 1892–1919, inv. ã. 370,
sign. ·K 258, s 211–212.

35

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice, Kronika obecné ‰koly, inv. ã. 567, sign. ·K 264,
s. 433, 527.

36

O zákazu vyuÏívání knihoven: SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Mû‰Èanská ‰kola chlapecká a dívãí Su‰ice, Kronika mû‰Èanské ‰koly 1906–1925, inv. ã. 507, sign. 269, s. 61; ke karanténû dûtí s úplavicí: SOA PlzeÀ, SOkA
Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice 1878–1919, Kronika obecné ‰koly, inv. ã. 567, sign. ·K 264, s. 509.

37

Srov. napﬁ. ¤EHÁâEK, Karel. PlzeÀské ‰kolství v dobû Velké války (1914–1918). In: ·USTOVÁ, Magdaléna (ed.).
Dûjiny ve ‰kole – ·kola v dûjinách. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 2010, s. 169–176.
ISBN 978-80-86935-13-3.

38

Klatovské listy. 1916, ã. 48, 25. 11. 1916, s. 6.

39

Klatovské listy. 1917, ã. 29, 21. 7. 1917, s. 6. „Obecné ‰kolství v Su‰ici, zejména na ‰kolách obecn˘ch, utrpûlo
v uplynulém právû ‰kolním roce velik˘ch pohrom, jichÏ následky ‰kolní na‰e mládeÏ bude zajisté pociÈovati.
I netrval uplynul˘ ‰kolní rok déle, neÏ nejvíce 5 mûsícÛ na místû 10. Îe za takov˘ch pomûrÛ i pﬁi nejvût‰í snaze a píli uãitelstvo svému úkolu nebylo s to dostáti, jest samozﬁejmo. Netﬁeba dokládati, Ïe i mravní chování
‰kolní mládeÏe velice pokleslo, o ãem lze se dennû na ulicích i na polích pﬁesvûdãiti. Bylo by proto záhodno,
v‰emi silami se o to zasaditi, aby i v budoucím ‰kolním roce tytéÏ pomûry se nedostavily.“

40

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Volksschule und Bürgerschule Neuern, Schulkronik der Volks und Bürgerschule in Neuern, inv. ã. 302, sign. ·K 208, s. 65.

41

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná a mû‰Èanská ‰kola chlapecká v Klatovech, Pamûtní kniha obecné a mû‰Èanské ‰koly chlapecké v Klatovech 1888–1924, inv. ã. 613, sign. ·K 119, s. 137. Mû‰Èanská ‰kola omezila v˘uku na ãtyﬁi uãebny, v nichÏ se stﬁídavû tísnila s Ïáky z obecné ‰koly, zatímco budova obecné ‰koly chlapecké byla
po dobu 54 dnÛ nepﬁetrÏitû zavﬁena. Srov. SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy,
Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391, sign. ·K 127, s. 213.
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ru‰ována, málo si ‰koly váÏili a sami pak vyuãování zanedbávali.“42 Celkovû se v‰ak
zhor‰ilo i chování ÏákÛ na veﬁejnosti, coÏ v Klatovech a Su‰ici vedlo v prÛbûhu války
k opakovanému posilování policejního dohledu v ulicích.43
Nedostatek paliva se stejn˘mi následky v‰ak zastihnul ‰kolství v regionu i v nadcházejícím ‰kolním roce. Na obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kolách v Su‰ici se neuãilo koncem
prosince, nûkolik dní v lednu a prakticky cel˘ bﬁezen.44 Provoz v budovách klatovsk˘ch
‰kol se zastavil od poloviny prosince do 4. února a poté v dopoledním reÏimu aÏ do
4. dubna, tentokrát kvÛli sníÏení v˘roby svítiplynu.45 Pﬁíklad nûmecké ‰koly obecné a mû‰Èanské v Hartmanicích v‰ak dokládá, Ïe se v regionu Klatovska a Su‰icka dalo v místních
podmínkách na poslední zimu Velké války pﬁipravit: místní ‰kolní inspektor zajistil, aby
byl sklad s uhlím vãas doplnûn dﬁevem z místních lesÛ, ãímÏ se vyhnul vût‰ím komplikacím s nedostatkem topn˘ch surovin a ‰kola a spoleãnû s ní i polévkov˘ ústav svoji ãinnost v posledním roce války nepﬁeru‰ily.46
Zásahy státu do v˘uky
K v˘uce a vzdûlávání zastával státní aparát Rakousko-Uherska ambivalentní postoj: na
jedné stranû zájmy vzdûlávání v krizov˘ch chvílích vÏdy ustupovaly do pozadí naléhavûj‰ím sociálním a hospodáﬁsk˘m záleÏitostem, na stranû druhé k nûmu stát pﬁistupoval jako k snadno ovladatelnému nástroji politické moci, kter˘m pﬁímo pÛsobil na ‰ir‰í
masy obyvatel. Radikálnûj‰í prosazování státních zájmÛ ve ‰kolství se objevuje v roce
1915, a to prostﬁednictvím pokynÛ k v˘chovû v rakouském vlasteneckém duchu a dÛrazn˘m potíráním v‰eho „protirakouského“, tedy i souvisejícího s ãesk˘m vlastenectvím.47
Do ‰kol v klatovském a su‰ickém regionu dorazil v˘nos okresní ‰kolní rady O vlasteneckém chování uãitelstva ze dne 23. srpna 1915 spoleãnû s doprovodn˘m v˘nosem okresní ‰kolní rady ze dne 9. záﬁí 1915. V˘nos bylo nutné uvést do známosti v‰em vyuãujícím
pﬁíslu‰né ‰koly a s podpisy v‰ech pedagogÛ jej uchovat.48 âesk˘m ‰kolám na Klatovsku
42

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Mû‰Èanská ‰kola chlapecká a dívãí Su‰ice, Kronika mû‰Èanské ‰koly 1906–1925,
inv. ã. 507, sign. 269, s. 80.

43

V˘zvy ‰kol ke zv˘‰ení ostrahy na ulicích najdeme na více místech: SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391, sign. ·K 127, s. 163, 206.; SOA PlzeÀ, SOkA
Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice 1878–1919, Kronika obecné ‰koly, inv. ã. 567, sign. ·K 264, s. 527.

44

TamtéÏ, s. 86: ãtyﬁikrát pﬁeru‰eno vyuãování (20. – 22. 12. 1917, 1. – 5.1, 17. – 21. 1. 1918, 27. 2. – 26. 3. 1918);
SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola dívãí Su‰ice 1878–1919, Kronika obecné ‰koly, inv. ã. 567, sign.
·K 264. s 521/522 (17. 12. 1917 – 21. 1. 1918, 31. 1. 1918 – 4. 2. 1918, 28. 2. 1918 – 12. 3. 1918, 18. – 20. 3.
1918); Obecná ‰kola chlapecká v Su‰ici pﬁeru‰ila provoz ve dnech 17. 12. 1917 – 19. 1. 1918, 28. 2. – 12. 3. 1918,
blíÏe: SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola chlapecká Su‰ice, Kronika obecné ‰koly 1892–1919, inv.
ã. 370, sign. ·K 258, s. 227.

45

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná a mû‰Èanská ‰kola Klatovy, Kronika obecné a mû‰Èanské ‰koly Klatovy
(1888–1924), s. 146; SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy.

46

FRANK, Maria. Schulen in Mittleren Böhmerwald. Grafenau: Morsak Verlag, 1997, s. 152. ISBN 3-87553-494-8.

47

Vydávané pokyny nabádaly vyuãující k dÛslednému seznamování ÏákÛ „s dûjinami panujícího rodu, znaky, barvami ﬁí‰e, zemû i rodu Habsbursko-Lotrinského atd.“ SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly chlapecké Klatovy (1910–1920), inv. ã. 391, sign. ·K 127, s. 176.

48

Explicitnû vyjádﬁené potvrzení této v˘zvy najdeme napﬁ. v kronice obecné ‰koly chlapecké v Klatovech: „Oba
v˘nosy podle naﬁízení byly v poradû 15. 9. 1915 celému sboru jasnû pﬁeãteny a v‰emi ãleny podepsány a pak
ve sborovnû vyvû‰eny, aby stále byly na oãích, mimo to obãas pﬁipomenuty a nov˘m ãlenÛm sboru ku pﬁeãtením pﬁedloÏeny.“ SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly
1910–1920, inv. ã. 391, sign. ·K 127, s. 175.
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byly v souladu s tím udûlovány zákazy vedené proti udrÏování ãeského povûdomí, jako
napﬁ. uÏívání znakÛ Koruny svatováclavské, obrázkÛ ãlenÛ Sokola, rozvrhÛ hodin a tiskovin v kombinaci barev bílá-ãervená-modrá a vybran˘ch lidov˘ch písní.49 Rakousk˘m
vlasteneck˘m zájmÛm byly podrobeny ‰kolní knihovny, z nichÏ byly vylouãeny nûkteré
závadné tituly,50 v rámci revize uãebnic byly nûkteré uãebnice zcela nahrazeny, leckde se
tyto zákroky omezily na odstraÀování „‰kodliv˘ch vût.“51 Se stejnou naléhavostí byl rozeslán v˘nos s pﬁíkazem o pouãování mládeÏe o vítûzném postupu rakouské armády a jejích
spojencÛ.52 O postoji vyuãujících k tûmto naﬁízením mÛÏeme samozﬁejmû jen spekulovat, leccos ov‰em lze odvodit ze situaãních zpráv o rusofilsk˘ch a srbofilsk˘ch jevech na
Klatovsku53 a teatrálnû strojeného patosu v kronikáﬁsk˘ch záznamech o oslavách postupu rakouské armády.
Sbírky a charitativní aktivity ‰kol
Rakousko-Uhersko ﬁe‰ilo finanãní nároãnost války rÛzn˘mi prostﬁedky, mj. i zapojením ‰kol do organizace sbírek potﬁebného materiálu, vedení charitativních akcí, penûÏních sbírek a ãinnostmi zamûﬁen˘mi na hmotnou podporu vojákÛ ve válce.54
JiÏ bûhem první sbírky ve ‰kolním roce 1914/1915 se ÏákÛm v obcích na Klatovsku
a Su‰icku podaﬁilo nashromáÏdit znaãné mnoÏství kovÛ, k nim po vyhlá‰ení dal‰ích sbírek v následujícím roce pﬁibyla v˘zva ke sbírání kauãuku a vlny a akce Zlato za Ïelezo.
Po celou dobu války se Ïáci za dohledu uãitelÛ úãastnili sbûru a su‰ení ostruÏinového
a jahodového (v nûkter˘ch obcích i borÛvkového a kopﬁivového) listí jako náhraÏky pﬁi
pﬁípravû ãaje pro vojáky. Jako pﬁíklad sbírkového zatíÏení mÛÏe poslouÏit obecná ‰kola
chlapecká v Su‰ici, která pﬁi prÛmûru kolísavého poãtu 380 aÏ 420 ÏákÛ55 v prvních dvou
letech války vybrala 104,2 kg kovu, 56 199,5 kg vlny a 26,7 kg kauãuku.57 Bûhem let
49

SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391,
sign. ·K 127, s. 178.
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Napﬁ. Jiráskovy knihy Temno a Husitsk˘ král, Mírové ãítanky pro mládeÏ ãi publikace Karla Pitticha Zemûpisné uãení o ﬁí‰i Rakousko-Uherské, Zemûpisné uãení o Moravû. Srov. SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná
‰kola dívãí Su‰ice, Kronika obecné ‰koly, inv. ã. 567, sign. ·K 264, s. 510.
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Vyﬁazení se dotklo tzv. Jursov˘ch ãítanek. Kronikáﬁ obecné ‰koly dívãí v Su‰ici podává pozoruhodn˘ seznam
nev˘hod nov˘ch trojdíln˘ch ãítanek: 1. nebyly skladem, 2. byly drahé, 3. mûly ‰patnou vazbu. TamtéÏ.
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TamtéÏ. V˘nos ze dne 10. 9. 1915 ã. 2213 okresní ‰kolní rady.
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SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Okresní úﬁad Klatovy, Presidiální spisy 1850–1918, Situaãní zprávy o protistátních, zvlá‰tû rusofilsk˘ch a srbofilsk˘ch jevech od 29. 12. 1916 do 30. 6. 1917, k. ã. 22/2 594.
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Váleãná pomoc byla samozﬁejmû vedena na základû pokynÛ klatovského okresního úﬁadu a mûla b˘t projevem
rakousko-uherského vlastenectví. K oficiálním pobídkám okresní ‰kolní rady v Klatovech se pﬁidával i místní
tisk, a to nejen v souvislosti s charitativními sbírkami pro potﬁebné, ale i pﬁi zam˘‰lené v˘pomoci na polích.
„·kolní úﬁady svolily, aby následkem nedostatku pracovních sil v polním hospodáﬁství po provedené mobilizaci pomáhala pﬁi polních hospodáﬁsk˘ch pracích i mládeÏ obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol. UÏitek na zdraví
zamûstnan˘ch dûtí, lidumilnost, láska k bliÏnímu, odhodlanost pﬁinést obûÈ na oltáﬁ vlasti, zapudí se zahálka, jeÏ vede k hﬁí‰n˘m toulkám, k otravn˘m a dobrodruÏn˘m plánÛm, které pﬁi nezamûstnanosti mlad˘ch lidí
k jejich vlastní ‰kodû v Ïivé obrazotvornosti zkázonosnû bují. A pohyb ve volném, ãistém vzduchu osvûÏí tûlesné síly mládeÏe, sesílí svalstvo, ãímÏ prospûje se vydatnû tûlesnému v˘voji Ïactva.“ Klatovské listy. 1914, ã. 37,
14. 8. 1914, s. 4.
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Statistické pﬁehledy: SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola chlapecká Su‰ice, Kronika obecné ‰koly
1892–1919, inv. ã. 370, sign. ·K 258, s. 194, 201.
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Bronz, mosaz, cín, mûì, zinek, olovo.
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Statistické pﬁehledy: SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola chlapecká Su‰ice, Kronika obecné ‰koly
1892–1919, inv. ã. 370, sign. ·K 258, s. 192, 213.
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1914–1918 se na této ‰kole nasbíralo a usu‰ilo 121,5 kg ostruÏinového, 1,80 kg jahodového a 0,80 kg borÛvkového listí a 96 kg kopﬁiv (stonky a listy).58 Opakované úﬁední v˘zvy
k doloÏení v˘sledkÛ tûchto sbírek v‰ak v nûkter˘ch ‰kolách neuspûly. I pﬁes nabízenou
odmûnu se správa obecné ‰koly chlapecké v Klatovech rozhodla Ïáky ze sbírek kopﬁiv,
vﬁesu, ol‰e a ostruÏinového listí pro ‰kolní rok 1916/1917 omluvit, aby se „mládeÏ ‰kol
obecn˘ch 6–11let˘ch namáhavé, nezdravé a nebezpeãné té práce se ujímala.“59 Ze zápisÛ ve ‰kolní kronice je zﬁejmé, Ïe tato ‰kola se úãastnila pouze sbírky kovÛ a kauãuku.
Vedle sbûrÛ se Ïáci pﬁi váleãné pomoci angaÏovali pﬁi pﬁípravû a v˘robû potﬁebn˘ch
pﬁedmûtÛ pro aktivní ãi zranûné vojáky. V nûkter˘ch ‰kolách proto posílila hodinová
dotace ruãních prací,60 v nûmecké obecné a mû‰Èanské ‰kole N˘rsko byl ve ‰kolním roce
1914/1915 pro tyto úãely pﬁemûnûn sál knihovny na ‰icí dílnu.61 Z údajÛ ve ‰kolních kronikách a dobovém tisku je zﬁejmé, Ïe nasazení nûkter˘ch ‰kol bylo pﬁi zhotovování textilních a papírov˘ch v˘robkÛ obrovské. Napﬁ. v N˘rsku se uÏ v prvním ‰kolním roce války odeslalo „27 tuctÛ prostûradel, 20 tuctÛ spodek, 17 tuctÛ kapesníkÛ, 373 párÛ
ponoÏek, 66 tuctÛ ruãníkÛ, 53 tuctÛ ko‰il, 170 péﬁov˘ch pol‰táﬁÛ, 48 kusÛ povleãení,

Fotografie budovy mû‰Èanské a obecné ‰koly N˘rsko z roku 1904, SOkA Klatovy
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Statistické pﬁehledy: SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola chlapecká Su‰ice, Kronika obecné ‰koly
1892–1919, inv. ã. 370, sign. ·K 258, s. 192, 213, 225.
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SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391,
sign. ·K 127, s. 198–199.
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SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola âachrov, Pamûtní kniha 1902–1940, inv. ã. 136, sign. ·K 24,
s. 58.
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SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Volksschule und Bürgerschule Neuern, Schulkronik der Volks und Bürgerschule
in Neuern 1878–1919, inv. ã. 302, sign. ·K 208. s. 51. „Der Büchersaal wurde zur Nähstube umgewandelt zahlreiche Mädchen und Frauen arbeiten hier.“
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v‰e pﬁibliÏnû v cenû nejménû 5 000 K.“62
Îákynû této ‰koly dodaly „4,5 tuctu
nátepníãkÛ, 72 tuctÛ zimních ãepic,
12 tuctÛ palãákÛ, 1 tucet ‰ál, 36 tuctÛ
ponoÏek, 14 tuctÛ návlekÛ na l˘tka.“
Finanãní prostﬁedky na potﬁebn˘ materiál b˘valo zvykem získávat z penûÏních
sbírek, v âachrovû musela vedle tûchto
sbírek pomoci i Národní jednota Po‰umavská.63 PenûÏní sbírky probíhaly celoroãnû, vût‰inou pﬁi pﬁíleÏitosti pravideln˘ch oslav, v˘znamn˘ch dnÛ,
veﬁejn˘ch vystoupení v rámci ‰kolních
akademií ãi pro tyto úãely vyhrazen˘ch
t˘dnÛ. Se sbírkou ve prospûch sirotkÛ
a válkou zasaÏen˘ch rodin se zaãínalo
jiÏ platbou ÏákÛ pﬁi zápisu do nového
‰kolního roku. První t˘den v ﬁíjnu se na
poãest jmenin Franti‰ka Josefa I. poﬁádaly obûtní dny spojené s podomní sbírkou, 2. prosince b˘val v den v˘roãí
nástupu císaﬁe Franti‰ka Josefa I. na
trÛn organizován Dûtsk˘ den a s ním
spojené nûkolikadenní charitativní akce,
nejãastûji pûvecká ãi divadelní vystoupení ÏákÛ a pochopitelnû podomní sbírky ve prospûch potﬁebn˘ch. V podobném duchu se ‰koly zapojovaly do
sbírek T˘dnu âerveného kﬁíÏe a od roku
1917 také T˘dnu kojencÛ (pod zá‰titou
císaﬁovny Zity). Pro stejné úãely si Ïáci
a uãitelé v prÛbûhu ‰kolního roku kupovali kokardy, odznaky, pohlednice nebo
pamûtní listy. Vedle spoluúãasti na ‰kolPozvánka na dûtskou akademii z roku
1917, SOkA Klatovy
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„27 Dutzend Leintücher, 20 Dzd [=Dutzend] Unterhosen, 17 Dzd Taschentücher[,] 373 Paar Fußsocken[,]
66 Dzd Handtücher, 53 Dzd Hemden[,] 170 Federnpolster – 48 Stück Bezüge im annähernden geringsten Werte von 5 000 K[ronen]. Die Schülerinnen der Volks- u[nd] Bürgerschule hatten abgeliefert 41/2 Dzd Pulswärmer[,] 72 Dzd Schneehauben[,] 12 Dzd Fäustlinge[,] 1 Dzd Schals[,] 36 Dzd Socken[,] 14 Dzd Wadenstutzen“.
SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Volksschule und Bürgerschule Neuern, Schulkronik der Volks und Bürgerschule in Neuern 1878–1919, inv. ã. 302, sign. ·K 208. s. 51. „Der Büchersaal wurde zur Nähstube umgewandelt zahlreiche Mädchen und Frauen arbeiten hier.“
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SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Obecná ‰kola âachrov, Pamûtní kniha 1902–1940, inv. ã. 136, sig. ·K 24, s. 56.
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Fotografie pedagogického sboru obecné ‰koly dívãí Su‰ice z roku 1919, SOkA Klatovy
ních penûÏních sbírkách a vypisovan˘ch váleãn˘ch pÛjãkách od záﬁí 1914 odvádûli uãitelé 1 % ze mzdy na podporu rodin mobilizovan˘ch uãitelÛ.64

Prameny
SOA PlzeÀ, SOkA Klatovy, fond Okresní úﬁad Klatovy, Presidiální spisy 1850–1918, Dotaz
Zemské ‰kolní rady z 31. 8. 1914, záznam telefonního pokynu MP, k. ã. 16/2 171; fond
I. obecná ‰kola chlapecká Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1910–1920, inv. ã. 391, sign. ·K
127; fond I. obecná ‰kola dívãí Klatovy, Kronika obecné ‰koly 1904–1928, inv. ã. 288,
sign. ·K 131; fond Obecná a mû‰Èanská ‰kola chlapecká v Klatovech, Pamûtní kniha obecné a mû‰Èanské ‰koly chlapecké v Klatovech 1888–1924, inv. ã. 613, sign. ·K 119; fond
64
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Velká válka a vzdûlávání budoucích uãitelÛ v jihoãeské Sobûslavi1
Vûra Trníková
Anotace
Kapitola s názvem Velká válka a vzdûlávání budoucích uãitelÛ v jihoãeské Sobûslavi se
vûnuje promûnám, které postihly ãinnost prvního jihoãeského pedagogia s vyuãovacím
ãesk˘m jazykem – uãitelského ústavu v Sobûslavi – v letech 1914–1918. Nejvíce pozornosti bylo vûnováno hlavnû váleãn˘m novinkám a odli‰nostem postihujícím samotné
studenty, jako byly zmûny v jejich vûku, pﬁedchozím vzdûlání ãi váleãné maturity. Stranou v‰ak nezÛstaly ani ostatní oblasti studentského Ïivota v letech 1914–1918, zejména prÛbûh váleãného ‰kolního roku, promûny ve ‰kolní kaÏdodennosti ãi spolupráce uãitelského ústavu s mûstem Sobûslav, jako s hostitelskou obcí ‰koly.
Studie vznikla hlavnû na základû pramenné základny k dûjinám uãitelského ústavu
v Sobûslavi uloÏené ve Státním okresním archivu Tábor ve fondech B 134 Uãitelsk˘ ústav
Sobûslav (1866) 1870–1948 a B 103 Archiv mûsta Sobûslavi. Tyto fondy se staly téÏ v˘chozími pro sepsání diplomové práce autorky, obhájené na Historickém ústavu Filozofické
fakulty v âesk˘ch Budûjovicích v únoru 2013: První ãesk˘ uãitelsk˘ ústav na jihu âech.
âesk˘ uãitelsk˘ ústav v Sobûslavi v letech 1871–1948.2

Abstract
Great War and Education of Future Teachers in Sobûslav
The Chapter entitled treats the changes which affected the functioning of the first paedagogium, where the students were taught in Czech – Teacher’s Institute in Sobûslav – in
1914–1918. We focus mainly on the novelties and changes brought by the war concerning
the students e. g. their age, previous education or the war school-leaving examination. We
also deal with other spheres of student life in 1914–1918 such as the war school year, changes in everyday school activities or the collaboration of the Teacher’s Institute with the
town of Sobûslav as it was its host town.
The text was written on the basis of source material concerning the history of the Teacher’s Institute in Sobûslav preserved in the State Regional Archives in Tábor in the funds
B 134 Teacher’s Institute in Sobûslav (1866) 1870–1948 and B 103 Town Archives of Sobûslav. These archival funds were also used for the elaboration of the diploma thesis by Vûra
TRNÍKOVÁ, defended at the Institute of History of the Faculty of Philosophy, University of
South Bohemia in âeské Budûjovice in February 2013, entitled The First Czech Teacher’s Institute in South Bohemia, Czech Teacher’s Institute in Sobûslav in 1871–1948.3
1

Kapitola vznikla hlavnû na základû diplomové práce autorky: TRNÍKOVÁ, Vûra. První ãesk˘ uãitelsk˘ ústav na
jihu âech: uãitelsk˘ ústav v Sobûslavi v letech 1871–1948. âeské Budûjovice, 2013. Diplomová práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Pedagogická fakulta/Filozofická fakulta, Historick˘ ústav. Práce byla sepsána za podpory projektu GAJU r. ã. 103/2010/H (Spoleãnost ãesk˘ch zemí v 17. – 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboÏenské struktury ãesk˘ch zemí a jejich promûny v prÛbûhu 17. – 20. století). Údaje
o studentech byly statisticky zpracovány databází vytvoﬁenou v programu ACCESS panem ZdeÀkem Moravcem,
za pomoci sleãny Jiﬁiny Smetanové, kter˘m za pomoc s programem dûkuji.

2

Diplomová práce byla sepsána za podpory projektu GAJU r. ã. 103/2010/H (Spoleãnost ãesk˘ch zemí
v 17. – 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboÏenské struktury ãesk˘ch zemí a jejich promûny v prÛbûhu 17. – 20. století).

3

The diploma thesis was elaborated under the subvention of the GAJU project no. 103/2010/H (The society of
Czech regions in 17th – 20th century. The area of economical, social, cultural and religious structure of Czech
regions and their transformations during the 17th – 20th century).
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Velká válka, ãili první svûtová válka, ovlivÀovala po dobu ãtyﬁ let v‰echny obyvatele
monarchie, mezi nimi i zamûstnance a studenty uãitelsk˘ch ústavÛ.4 V této kapitole bych
se ráda zastavila u tématu, jeÏ naplÀuje tento vztah dvojnásob – vzdûlávání budoucích
uãitelÛ v období první svûtové války na pﬁíkladu pedagogia v Sobûslavi.5
Svûtov˘ konflikt zasáhl samozﬁejmû komplexnû do ÏivotÛ obyvatel monarchie a ãím
déle válka trvala, tím více bylo v‰e ovlivÀováno. Proto se také v letech 1914–1918 v˘raznû promûnil Ïivot i na uãitelském ústavu v Sobûslavi. Jedna z prvních vûcí, která se zmûnila, byla finanãní situace, hlavnû nové vyuÏití penûz z fondu ‰kolního Spolku na podporu chud˘ch studentÛ.
Jak je obecnû známo, pÛvodnû se nepoãítalo s dlouh˘m trváním války, proto zmûny
nepﬁi‰ly ihned v roce 1914, ale docházelo k nim postupnû. Celosvûtov˘ konflikt samozﬁejmû nepostihl základní obecné charakteristiky studentÛ, jeÏ nemohl ovlivnit – ‰kola
zÛstala i nadále katolickou. Podobn˘ zÛstal téÏ vûk v momentû nastoupení ke studiu.
PrÛmûrnému chovanci prvního roãníku bylo více neÏ ‰estnáct let. NejniÏ‰í zaznamenan˘ vûk ve váleãn˘ch studentsk˘ch matrikách byl patnáct let, nejvy‰‰í oproti tomu devatenáct let. Zatímco nejmlad‰ím studujícím z prvního roãníku bylo vÏdy patnáct let,6 vûk
nejstar‰ích chovancÛ byl v letech pﬁedchozích obvykle vy‰‰í – devatenáct let je nejniÏ‰í
vûk nejstar‰ích studentÛ ve tﬁídû bûhem celé historie ‰koly. První svûtová válka tedy nejspí‰e zpÛsobila, Ïe k ﬁádnému studiu nenastupovali neúspû‰ní absolventi jin˘ch ‰kol ani
pracující, protoÏe ti jiÏ obvykle odcházeli na frontu.
Obdobn˘ v˘voj v‰ak nesledujeme u maturujících (ﬁádn˘ch i externích) – nejniÏ‰í vûk
opût zÛstal na normû – osmnáct let. PrÛmûrnému maturantovi bylo lehce pﬁes dvacet
let, ãili pouze o nûkolik mûsícÛ ménû neÏ v letech pﬁedchozích.7 PrÛmûrn˘ vûk maturanta sice slabû poklesl, ale nejstar‰í váleãná maturující byla star‰í neÏ osoby skládající
zkou‰ku dospûlosti po roce 1900, bylo jí 34 let.8 Vûk ·tûpánky Jo‰tové byl sice vy‰‰í neÏ
u maturujících v pﬁedchozích letech, ale obecnû ne vysok˘ – po zaloÏení ústavu, stejnû
tak jako po první svûtové válce, skládali zkou‰ku dospûlosti i star‰í externisté. Jak lze
v pramenech vysledovat, sloÏení zkou‰ky dospûlosti v externí formû zÛstalo i v období
první svûtové války lákavé. MÛÏeme za ním vidût skuteãnost, Ïe mnoho uãitelÛ ode‰lo
na frontu, a tím se uvolnila místa ve ‰kolství pro ty, co na frontu neode‰li. Zejména Ïenám
se nabízela moÏnost nalézt zamûstnání a zlep‰it tak svou finanãní situaci.9
4

Pod pojmem uãitelsk˘ ústav se rozumí stﬁední ‰kola vzdûlávající v letech 1870–1945 budoucí uãitele obecn˘ch
a mû‰Èansk˘ch ‰kol. Pro tyto ‰koly se vÏil i název pedagogium, coÏ bylo pÛvodnû oznaãení pﬁípravn˘ch kursÛ
pro uãitele triviálních ‰kol, jeÏ fungovaly od dob reforem Marie Terezie pﬁi hlavních ãi normálních ‰kolách.

5

Jednalo se o první ãesk˘ uãitelsk˘ ústav na jihu âech fungující v letech 1871–1948.

6

NiÏ‰í vûk ani nebyl moÏn˘, pﬁed nástupem na pedagogium bylo nutné absolvovat mû‰Èanskou ‰kolu ãi niÏ‰í stupeÀ obecnû vzdûlávající ‰koly.

7

PrÛmûrn˘ vûk maturanta pﬁed rokem 1918 byl 20 let a 131 dnÛ, za první svûtové války 20 let a 48 dnÛ a po roce
1918 ãinil 20 let a 219 dnÛ.

8

Aã byla ‰kola chlapecká, externû smûly maturovat od roku 1902 i Ïeny. Proto byla nejstar‰í maturující v letech
1914–1918 ·tûpánka Jo‰tová z Mar‰ova, která v Sobûslavi poprvé pﬁistoupila ke zkou‰ce dospûlosti v roce 1916.
Jako Ïena samozﬁejmû maturovala ﬁádnû v bûÏném termínu. Dﬁíve absolvovala prÛmyslovou ‰kolu, kterou zakonãila taktéÏ maturitou. Vzdûlání tedy mûla dokonãené, ov‰em nejspí‰e se rozhodla vykonávat práci uãitelky obecné ‰koly a chtûla mít k této profesi potﬁebnou kvalifikaci. U zkou‰ky dospûlosti na pedagogiu nakonec prospûla
na tﬁetí pokus aÏ 27. 9 1917.

9

BohuÏel není moÏno pﬁesnû vyãíslit, jaké bylo zastoupení Ïen mezi maturujícími bûhem první svûtové války.
Databáze v programu ACCESS toto neumoÏÀuje.
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Pokud se navrátíme zpût k momentu nástupu do ‰koly, je zde moÏno sledovat nejen
vûk chovancÛ, ale také poãet pﬁihlá‰en˘ch k pﬁijímacímu ﬁízení a následnû pﬁijat˘ch.
Poãet úspû‰n˘ch zájemcÛ o studium válka nûjak nezmûnila – stejnû jako v letech pﬁedchozích se pﬁijímalo roãnû kolem 40 osob.10 V˘raznû se nepromûnil ani poãet zájemcÛ
o studium. MnoÏství chlapcÛ hlásících se k pﬁijímacímu ﬁízení se sníÏilo jiÏ po roce 1910
v souvislosti se zaloÏením ãeského pedagogia v âesk˘ch Budûjovicích. Vlastní válka tedy
na poãet pﬁihlá‰en˘ch vliv nemûla – stejnû jako tûsnû pﬁed svûtov˘m konfliktem projevovalo kaÏdoroãnû o studium v Sobûslavi zájem kolem 60 hochÛ,11 coÏ se nezmûnilo ani
v prvních letech Republiky âeskoslovenské.
Ne v‰ichni chovanci, kteﬁí do ‰koly nastoupili, ji také dokonãili, i kdyÏ pﬁi pohledu na
poãty studentÛ ve tﬁídách by se mohlo zdát, Ïe tomu tak bylo. UdrÏování skoro stejného
ãi vzrÛstajícího mnoÏství studujících ve tﬁídách zpÛsobilo hlavnû jejich pﬁestupování
z jin˘ch ‰kol. Za války lze sledovat stejn˘ v˘voj jako dﬁíve i pozdûji – nejprve pﬁi‰el lehk˘ pokles studentÛ mezi 1. a 2. roãníkem. V té dobû propadli ãi ode‰li v‰ichni studující,
jejichÏ v˘sledky neodpovídaly pﬁedstavám pedagogÛ, rodiãÛ ãi jich samotn˘ch. Ve 3. roãníku se poãet studujících ve tﬁídách udrÏel a v posledním zdánlivû narostl. Toto zdánlivé nav˘‰ení v‰ak bylo zpÛsobeno pﬁíchodem externích maturantÛ, kteﬁí nestudovali, pouze skládali zkou‰ku dospûlosti po doloÏení absolvované praxe. A právû v tomto roãníku
lze sledovat v letech 1914–1918 drobnou zmûnu – aã o sloÏení externí zkou‰ky dospûlosti byl poﬁád zájem, nepatrnû se sníÏil poãet studentÛ ukonãujících roãník v porovnání s roãníkem pﬁedchozím. Tento propad je zaznamenateln˘ hlavnû v posledních tﬁech
letech váleãného konfliktu, kdy mnoho chovancÛ 4. roãníku odcházelo na frontu. 12 Nûkteﬁí se vrátili sloÏit maturitu externû v následujících letech, ale mnozí se do Sobûslavi
jiÏ nikdy nevrátili.
Váleãnou kuriozitou bylo netradiãní ukonãování ‰kolního roku ãi celého studia. Pozornost si zaslouÏí hlavnû tzv. váleãná maturita. K té pﬁistupovali nejen chlapci z posledního roãníku, ale velice v˘jimeãnû i jejich o rok mlad‰í kolegové.13 Specifiãnost této zkou‰ky dospûlosti nespoãívala v tom, Ïe by k ní pﬁistupovali jedinci mlad‰í, ale spí‰e v prÛbûhu,
v pﬁedãasném termínu a v extrémní úspû‰nosti. Nejvíce chovancÛ takto dokonãilo vzdûlání ve ‰kolním roce 1914/1915. Jejich odchod do boje mohlo motivovat oãekávání brzkého konce války a moÏná i touhy splnit svou vlasteneckou povinnost, k níÏ byli ve ‰kole vedeni. S narÛstajícím trváním konfliktu i váleãn˘ch útrap klesal následnû zájem
o zapojení do bojÛ.
Jak jiÏ bylo zmínûno, tyto maturity byly extrémnû úspû‰né – vyuãující zﬁejmû nechtûli komplikovat sv˘m studujícím odchod na vojnu a obranu vlasti. Proto u zkou‰ek nikdo
nepropadl, komise udûlovala nejhÛﬁe dostateãné. Mnoho pﬁedãasnû maturujících chlapcÛ také dosáhlo na vyznamenání, coÏ dﬁíve nebylo tak typické.14
10

Poãty osob pﬁijat˘ch v jednotliv˘ch ‰kolních letech bûhem války: 1914/1915 – 40; 1915/1916 – 36;
1916/1917 – 40; 1917/1918 – 39.

11

Konkrétnû bylo na pedagogium podáno v letech 1914/1915 a 1915/1916 vÏdy 67 pﬁihlá‰ek, 1916/1917 jich bylo
58 a na konci války 59.

12

Zatímco poãátkem 20. století bylo v posledním roãníku prÛmûrnû o deset studujících více neÏ v roãníku niÏ‰ím, v letech 1915/1916 a 1917/1918 se poãet chovancÛ meziroãníkovû dokonce o dva studenty sníÏil a roku
1916/1917 zÛstal stejn˘. V 1. roce války tento trend je‰tû pozorovateln˘ není.

13

SloÏení váleãné maturity bylo povoleno pouze ãtyﬁem chovancÛm 3. roãníku.

14

K tomuto závûru jsem dospûla na základû studia pramenÛ uloÏen˘ch v Státním okresním archivu Tábor. Databáze vytvoﬁená v programu ACCESS neumoÏÀuje pﬁesné vyãíslení.
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Mnozí ãtvrÈáci se rozhodli, Ïe ke zkou‰ce dospûlosti zatím nepﬁistoupí a pro jistotu
pﬁeru‰ili studium. Nûkteﬁí takto uãinili aÏ po ﬁádném dokonãení roãníku, jiné situace
donutila ukonãit ‰kolní rok dﬁíve a nechat si vydat pﬁedãasné závûreãné vysvûdãení. Tak
to uãinilo 42 mladíkÛ, pﬁeváÏnû v pﬁedposledním roce studia. Jednalo se zásadnû o brance pozdních jarních mûsícÛ.
Aã bylo jistû cílem v‰ech studujících dokonãit vzdûlání a v budoucnu se uãitelské profesi vûnovat, nalezneme mezi v‰emi vojáky z ﬁad chovancÛ pouhé tﬁi, kteﬁí se do ‰kolních lavic navrátili je‰tû v letech váleãn˘ch. Dal‰í se jiÏ nikdy nestali studenty, ale pouze pﬁistoupili se sv˘mi spoluÏáky ke zkou‰ce dospûlosti.15 Zvlá‰tní skupinou mezi nimi
byli ti, jeÏ pﬁed sloÏením maturity je‰tû absolvovali souhrnnou zkou‰ku za 4. roãník, asi
aby se ujistili, Ïe látku správnû zvládli i bez docházky do ústavu. K tomuto kroku se rozhodla více neÏ polovina tûch, kteﬁí ode‰li na boji‰tû z 2., 3. ãi 4. roãníku.
Zatímco star‰í chlapci odcházeli na frontu, jejich mlad‰í kolegové se zapojovali alespoÀ do junobrany. Ta byla v Sobûslavi zaloÏena na základû ministerského v˘nosu
z 2. ãervna 1915 poãátkem roku 1916 (uãitelsk˘ sbor tak rozhodl na mimoﬁádné poradû
5. ledna). Vedením junobrany byli povûﬁeni dva suplující uãitelé pomáhající s tûlocvikem, Eugen Neumann a Jan Strobach, kteﬁí mûli do hodin tûlesné v˘chovy zavádût polní hry a v‰eobecnou vojenskou pﬁípravu. S vojensk˘m v˘cvikem vypomáhal i sobûslavsk˘ stráÏmistr Václav Postráneck˘. Cviãení junobrany probíhala kaÏd˘ t˘den ve stﬁedu
a v sobotu odpoledne (tedy v dobû, kdy neprobíhala Ïádná v˘uka) a navíc jí byl vyhrazen
i kaÏd˘ pát˘ den v mûsíci.16 Z ﬁad ãlenÛ junobrany se také vybírali budoucí vojáci bojující za Rakousko-Uhersko na váleãn˘ch polích.17
Navrátíme-li se nyní k charakteristikám studentÛ ovlivnûn˘ch válkou, nemÛÏeme
nezmínit absenci ve v˘uce. Druh˘ nejvy‰‰í poãet zame‰kan˘ch hodin na jednu osobu za
celou dobu existence ‰koly vykazují v˘kazy docházky a prospûchu právû ve ‰kolním roce
1914/1915, kdy kaÏd˘ student chybûl prÛmûrnû 26 hodin roãnû. Tato skuteãnost mohla
b˘t dÛsledkem vypuknutí svûtového konfliktu, kter˘ nebyl v poãátcích je‰tû souãástí kaÏdodennosti. Mnoho muÏÛ ode‰lo na frontu, ãímÏ velká ãást rodin ztratila nejen Ïivitele,
ale i muÏe jako takového, jenÏ v rodinû vykonával urãité práce a ãinnosti. Vzhledem
k tomu, Ïe byl oãekáván onen brzk˘ konec války, mohlo se mnoho matek rozhodnout
nechávat svého potomka více doma, aby zastoupil otce, neÏ se vrátí z fronty. Záhy politická situace ukázala, Ïe svûtov˘ konflikt jen tak neskonãí. MoÏná proto matky zaãaly své
syny opût na pedagogium bûÏnû posílat a pﬁípadné komplikovanûj‰í situace plynoucí
z absence manÏela ﬁe‰it jinak.18
âíslo z roku 1914/1915 je ve srovnání s údaji za ostatní roky opravdu vysoké – pﬁed
válkou se prÛmûrná absence na studenta pohybovala kolem dvanácti aÏ ãtrnácti hodin
roãnû, v následujících letech váleãn˘ch se ãíslo sníÏilo na údaje podobné normálu.19 Zmû15

Z války se vrátilo sloÏit maturitu 24 hochÛ.

16

Státní oblastní archiv v Tﬁeboni (dále SOA TﬁeboÀ), Státní okresní archiv Tábor (dále SOkA Tábor), fond B 134
Uãitelsk˘ ústav Sobûslav (1866) 1871–1948, Pamûtní kniha 1911–1939, inv. ã. 501, kniha ã. 501, s. 84–85.

17

Ve ‰kolním roce 1915/1916 se ve ‰kolní kronice napﬁíklad doãteme: „Pﬁi domobranecké pﬁehlídce, konané
v Sobûslavi od 22. do 26. 5., bylo uznáno zpÛsobil˘mi 14 chovancÛ, a to 1 z 1. roã., 1 ze 2. roã., 6 ze 3. roã.
a 6 ze 4. roã. Pﬁed tím dne 11. 5. nastoupilo 13 chovancÛ ãinnou sluÏbu vojenskou, a to 6 ze 2., 7 ze 3. roãníku. Tou dobou jsou v ãinné vojenské sluÏbû 34 chovanci, z tûch 13 s pﬁedãasnou maturitou.“ TAMTÉÎ, s. 87–88.

18

Jedná se pouze o domnûnku autorky, pﬁesné doklady chybí.
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nily se téÏ dÛvody absence – zatímco pﬁed válkou se jednalo takﬁka v˘hradnû o nemoc,
v dobû svûtového konfliktu se lze setkat i s poznámkou, Ïe student chybûl proto, Ïe nemûl
boty a nemohl tak v zimû do ‰koly pﬁijít.
Drobné zmûny postihly i sociální a teritoriální pÛvod studentÛ. Databáze v programu
ACCESS bohuÏel neumoÏÀuje poskytnout tyto údaje konkrétnû pro období let
1914–1918. Na základû práce s prameny mohu konstatovat, Ïe z hlediska sociálního bylo
nejãastûj‰í zmûnou úmrtí otce ãi alespoÀ jeho odchod na frontu. Péãe o rodinu se tak
pﬁenesla na matku studujícího – ve v˘kazech vût‰inou uvádûno povolání vdova ãi matka. MÛÏeme tedy pouze spekulovat, Ïe s odchodem Ïivitele rodiny na boji‰tû, pﬁípadnû
z tohoto svûta, poklesla Ïivotní úroveÀ studentÛ – zamûstnání Ïen bylo poãátkem
20. století komplikované a ‰patnû finanãnû hodnocené. Konkrétní údaje ãi doklady v‰ak
chybí.
V teritoriálním v˘voji se nesetkáváme s velkou promûnou místního pÛvodu studujících – hlavnû v oblasti zemû pÛvodu a bydli‰tû, vût‰ina studujících pocházela z jiÏních
âech, konkrétnû z Táborska. Zmûna postihla spí‰e ubytovávání studujících bûhem ‰kolního roku. V pramenech lze sledovat nejen drobn˘ nárÛst studujících ubytovávan˘ch
mimo Sobûslav (hlavnû v blízk˘ch obcích Chlebov, Zvûrotice ãi Dráchov), ale hlavnû opût
ne moc velké, ale pﬁesto znatelné nav˘‰ení poãtu osob, které do ‰koly dennû dojíÏdûly ãi
docházely. Rodina se tím, v obou uveden˘ch variantách, snaÏila pomoci si ve sloÏité váleãné finanãní situaci u‰etﬁením penûz za podnájem a stravu.
Jak dokládá mimo jiné i v˘‰e zmínûné ‰etﬁení, váleãná léta pﬁiná‰ela v‰eobecn˘ nedostatek, kter˘ se postupnû stal nûãím, co nikoho vlastnû ani nepﬁekvapilo – z pohledu
dne‰ní terminologie se stal souãástí kaÏdodennosti. A co bylo souãástí kaÏdodennosti
studentÛ sobûslavského pedagogia v letech 1914–1918?
Nejprve onen nedostatek. Co se t˘ãe vztahu studentÛ a ‰koly, ovlivÀovaly jej hlavnû
chybûjící peníze. ·kola preventivnû zastavila ihned od ‰kolního roku 1914/1915 vyplácení v‰ech nadaãních penûz i udûlování darÛ. Ukonãilo se tak tﬁeba vyuÏívání financí
z PodpÛrného spolku pro chudé studenty, kter˘ vycházel z ãástky odkázané za tímto úãelem mû‰Èanem Hoffmannem. Pﬁestali tak b˘t podporováni chudí studenti, kteﬁí dﬁíve
z v˘‰e zmínûného spolku získávali finance i bezplatné obûdy. Stejnû tak pozastavilo vedení ‰koly ãerpání z ¤eﬁichovy nadace, která proplácela nemajetn˘m chlapcÛm ‰kolní v˘lety – peníze odkázal za tímto úãelem ‰kole soudní adjunkt ve v˘sluÏbû Franti‰ek ¤eﬁicha
roku 1908.20
V‰eobecnû chybûjící finance se projevily i po krupobití v létû 1916, které po‰kodilo
mnoho oken a vyplavilo téÏ uãebny. Aã ﬁeditelství ústavu mûlo zájem uvést v‰e co nejrychleji do poﬁádku, nebyla zemská kasa schopna uvolnit poÏadované peníze nutné na
navrácení tﬁíd do pÛvodního stavu. Problémy s financováním oprav budovy pedagogia
pﬁi‰ly aÏ s prÛbûhem války – na jejím poãátku si je‰tû ústav mohl dovolit vût‰í investice,
jako poﬁízení nov˘ch kachlov˘ch kamen v roce 1915.
Souãástí kaÏdodennosti se stala samozﬁejmû téÏ smrt. Dennû se dozvídali studující
jména padl˘ch – hlavnû tûch, kteﬁí mûli rodiny a zanechali po sobû tudíÏ sirotky. Navíc
byli na pedagogiu pﬁipomínáni b˘valí studenti ãi mladíci s pﬁeru‰en˘m studiem, jiÏ za
podporu monarchie na váleãném poli zaplatili Ïivotem ãi vyuãující, kteﬁí padli do rus19

Konkrétní údaje: ·kolní rok 1915/1916 – 18 hodin; 1916/1917 – 15 hodin; 1917/1918 – 17 hodin.

20

Peníze z ¤eﬁichovy nadace byly znovu vypláceny od roku 1916.
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kého zajetí.21 Nûkterá úmrtí z kaÏdodennosti pﬁesto vyboãovala – hlavnû skon Franti‰ka
Josefa I. Památka císaﬁe byla samozﬁejmû uctûna speciálním zpÛsobem – pﬁedná‰kami
o v˘znamu zesnulého vládce, zádu‰ními m‰emi ãi smuteãními zpûvy v hudební síni.
Ruku v ruce se smrtí pﬁiná‰ela válka i nemoci, hlavnû zá‰krt ãi bﬁi‰ní tyfus, hlad
a z toho plynoucí strach a nejistotu, jeÏ byla souãástí váleãné kaÏdodennosti v‰ude, nejen
na pedagogiu.
Za války lze sledovat i nav˘‰ení projevÛ vûrnosti císaﬁské rodinû a lásky k ní – nejãastûji formou projevÛ pﬁedná‰en˘ch pﬁi kaÏdém zasedání pedagogického sboru a telegramÛ posílan˘ch c. k. zemské ‰kolní radû. Dle jejího naﬁízení se oddanost monarchii projevovala od kvûtna 1916 téÏ kaÏdoranním zpûvem první sloky rakousko-uherské hymny.
Je‰tû vût‰í zájem, neÏ o podporu vládnoucí dynastie, byl o pomoc vojákÛm, nejãastûji formou sbírek. Chovanci ústavu se aktivnû zapojovali do rÛzn˘ch sbírek (nejãastûji pro
âerven˘ kﬁíÏ ãi váleãné sirotky) ãi pracovních aktivit (v˘roba papírov˘ch vloÏek do bot
ãi sbûr listÛ malinovníku pro v˘robu ãaje).22 Spolupráce mezi ‰kolou a âerven˘m kﬁíÏem
byla skuteãnû velmi intenzivní – první t˘den v kvûtnu vyhla‰oval Franti‰ek Salvador
Habsbursko-Lotrinsk˘ T˘den âerveného kﬁíÏe.23 Do nûj se pedagogium v Sobûslavi pravidelnû zapojovalo – chovanci obcházeli mûsto a prodávali odznáãky ãi vybírali peníze
do kasiãek.24 Poﬁádali také koncerty a hudební vystoupení pro obyvatele Sobûslavi.25 Ty
se staly tak populárními, Ïe jimi byl âerven˘ kﬁíÏ podporován i v prvních letech první
republiky.
Mimo finanãní podpory âerveného kﬁíÏe podporovali v sobûslavském uãitelském ústavu finanãnû i stát úãastí na váleãn˘ch pÛjãkách. Za peníze se kupovaly stokorunové úpisy, zbylá ãástka se vloÏila vÏdy do mûstské spoﬁitelny. Ku pﬁíkladu ve ‰kolním roce
1915/1916 pﬁispûli na 4. váleãnou pÛjãku studenti 838 korun pût haléﬁÛ a uãitelé podpoﬁili stát ãástkou 3 300 korun.26 Celkem se ‰kola úãastnila osmi váleãn˘ch pÛjãek.
21

Mezi b˘valé studenty pedagogia, kteﬁí zesnuli ve válce, patﬁili napﬁíklad Jan Fara, Josef Tíkal (maturanti 1913),
Franti‰ek Morávek (ukonãil studium 1910) ãi Franti‰ek Keller a Jan Pe‰ek (absolventi 1904). SOA TﬁeboÀ, SOkA
Tábor, fond B 134 Uãitelsk˘ ústav Sobûslav (1866) 1871–1948, Pamûtní kniha 1911–1939, inv. ã. 501, kniha
ã. 501, s. 65.
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„Na první vyzvání v pﬁibírání ‰kolní mládeÏe k ãinnosti obecnû prospû‰né poãali chovanci konati rÛzné sbírky v zájmu v‰eobecnosti a vÛbec na kaÏdé dal‰í pobídnutí vlasteneckou horlivostí za dob pohnut˘ch osvûdãili se ve sluÏbû váleãné péãe buì ãinn˘mi, nebo vûnovali dárky penûÏní k úãelu tomu. âlenové sboru uãitelského podporovali v‰echny pomocné akce co nejúãinnûji, stále Ïáky ve vlasteneckém sm˘‰lení a jednání
posilujíce i sami penûzi i vûcnû dle sil sv˘ch pﬁispívajíce.“ SOA TﬁeboÀ, SOkA Tábor, fond B 134 Uãitelsk˘ ústav
Sobûslav (1866) 1871–1948, Pamûtní kniha 1911–1939, inv. ã. 501, kniha ã. 501, s. 55–56.
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„V dobû od 30. 4. do 7. 5. byl od správy Rakouského spolku âerveného kﬁíÏe pod zá‰titou jeho c. a k. V˘sosti
pana arcivévody Franti‰ka Salvadora poﬁádán v celé ﬁí‰i T˘den âerveného kﬁíÏe, v nûmÏ se ve prospûch zmínûné správy sbíraly penûÏité dárky, prodávaly úﬁední odznaky, pamûtní listy âerveného kﬁíÏe, poﬁádala divadla, koncerty a p.“ SOA TﬁeboÀ, SOkA Tábor, fond B 134 Uãitelsk˘ ústav Sobûslav (1866) 1871–1948, Pamûtní
kniha 1911–1939, inv. ã. 501, kniha ã. 501, s. 86.
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Ve ‰kolním roce 1915/1916 vybrali studenti ve mûstû i ve ‰kole dohromady 203 korun 50 haléﬁÛ. SOA TﬁeboÀ,
SOkA Tábor, fond B 134 Uãitelsk˘ ústav Sobûslav (1866) 1871–1948, Pamûtní kniha 1911–1939, inv. ã. 501, kniha ã. 501, s. 86.
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Koncerty ãasto probíhaly ve spolupráci s mûstsk˘m pûveck˘m spolkem Petr Vok. Ve v˘‰e zmínûném ‰kolním
roce bylo na vstupném ve prospûch âerveného kﬁíÏe vybráno 160 korun. SOA TﬁeboÀ, SOkA Tábor, fond B 134
Uãitelsk˘ ústav Sobûslav (1866) 1871–1948, Pamûtní kniha 1911–1939, inv. ã. 501, kniha ã. 501, s. 86.
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SOA TﬁeboÀ, SOkA Tábor, fond B 134 Uãitelsk˘ ústav Sobûslav (1866) 1871–1948, Pamûtní kniha 1911–1939,
inv. ã. 501, kniha ã. 501, s. 87.
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Poslední oblastí aktivit ‰koly, kterou bych zde ráda zmínila, byla její spolupráce s mûstem. Ta byla velmi hojná po celou dobu existence pedagogia – jednalo se o jedinou stﬁední ‰kolu ve mûstû, proto ji mû‰Èané podporovali – její existence totiÏ zlep‰ovala postavení mûsta vÛãi ostatním obcím. Po celou dobu své ãinnosti pﬁiná‰el uãitelsk˘ ústav
Sobûslavi peníze – studenti i vyuãující ve mûstû nakupovali, nav‰tûvovali hostince a restaurace, pronajímali si místnosti na ubytování. Navíc se pravidelnû konaly i srazy absolventÛ, na nichÏ bohatly opût hlavnû hotely a restaurace.
Dal‰ím krátk˘m obdobím, kdy Sobûslavi plynuly finance z akce související hlavnû s existencí pedagogia, byly oslavy v˘roãí zaloÏení uãitelského ústavu, konané kaÏd˘ch pût let.
Jejich poﬁádání nebylo pro obyvatele mûsta jen zdrojem pﬁíjmÛ, ale téÏ v˘dajÛ – mnoho
z nich se totiÏ na pﬁípravách aktivnû ãi alespoÀ finanãnû podílelo (penûÏní úãast mnoh˘ch mû‰ÈanÛ na oslavách 25. v˘roãí zaloÏení roku 1895 je doloÏena jejich soupisem
uloÏen˘m ve Státním okresním archivu Tábor).27 Krom pﬁipomenutí v˘roãí ‰koly se spoleãnû poﬁádaly i dûtské dny ãi oslavy Prvního máje.
Oblastí vzájemného propojení v‰ak bylo mnohem více. Rozvinulo se ihned v dobû vzniku ‰koly a trvalo aÏ do jejího zániku. První oblast spolupráce se t˘kala ‰kolního sboru.
Ten byl nejãastûji vyuÏíván mû‰Èany pﬁi velk˘ch m‰ích svat˘ch v sobûslavském kostele
sv. Víta (nejãastûji na slavnost V‰ech svat˘ch ãi slavnostní m‰e na poãest ãlenÛ císaﬁské
rodiny). Na tuto oblast brzy navázalo nejen vyuÏívání ‰kolních zpûvákÛ pro koncerty
poﬁádané mûstem, ale téÏ organizování koncertÛ pro mû‰Èany samotn˘m uãitelsk˘m
ústavem.
Aktivní podpora mûstsk˘ch aktivit se kolem pﬁelomu 19. a 20. století rozrostla téÏ
o poﬁádání pﬁedná‰ek, nejãastûji s historick˘m tématem (napﬁ. o Bílé hoﬁe), na podporu
obecních plánÛ. Roku 1906 tak napﬁíklad pomohli sobûslav‰tí uãitelé odborn˘mi pﬁedná‰kami získat finance na opravu kostela sv. Víta.28
V Sobûslavi lze doloÏit nejen mnoho situací, v nichÏ ‰kola podpoﬁila hostitelskou obec,
ale i nemalou podporu smûﬁující opaãn˘m smûrem – od mûsta ke ‰kole. Na tomto místû není moÏno nezmínit mûstsk˘ Dámsk˘ dobroãinn˘ spolek. Ten podporoval nemajetné chlapce nejenom finanãnû (placením ‰kolních pomÛcek nezbytn˘ch ke studiu), ale
téÏ hmotnû sbûrem a v˘robou o‰acení pro vybrané studenty. V období Vánoc navíc tito
ho‰i ze sociálnû slab‰ích rodin (ãasto z ﬁad sirotkÛ) dostávali od Ïen ze spolku zdarma
vánoãku na pﬁilep‰enou.29 Dal‰ím podobn˘m pﬁíkladem jsou jiÏ dﬁíve zmiÀované podpÛrné spolky vzniklé pﬁímo v ústavu na základû závûti nûkterého z mû‰ÈanÛ (¤eﬁichova
nadace financující ‰kolní v˘lety ãi PodpÛrn˘ spolek pro chudé studenty).
Mimo spolupráce kulturní a hmotné existovala i kooperace v jin˘ch oblastech, zejména politické (ﬁeditelé ãi vyuãující byli ãasto voleni do ‰kolní rady, kde mûli silnou pozici) ãi symbolické (delegace z pedagogia se úãastnily pohﬁbÛ v‰ech v˘znamn˘ch mû‰Èa27

SOA TﬁeboÀ, SOkA Tábor, fond B 103 Archiv mûsta Sobûslavi 1371–1945, Uãitelsk˘ ústav Sobûslav. ZaloÏení
ústavu, pﬁidûlení prozatímních místností, pﬁedání nové budovy, pokusná ‰kolní zahrada, oslavy 25ti letého
trvání, abiturientské sjezdy, protestní akce proti zam˘‰lenému zru‰ení uãitelsk˘ch ústavÛ. Zﬁízení reál. gymnasia, pﬁeloÏení uã. ústavu z â. Budûjovic, 1870–1933, inv. ã. 122, k. ã. 345, fol. 475, 476.
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nÛ, v˘znamn˘ch m‰í svat˘ch i rÛzn˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcí ve mûstû, stejnû tak jako zástupci mûstské rady nav‰tûvovali v‰echny akce v pedagogiu i mimo ‰kolní
budovu).
Za první svûtové války nedo‰lo k poru‰ení Ïádné z v˘‰e zmínûn˘ch tradic ãi zvyklostí,
pouze byly nûkteré omezeny. PﬁestoÏe pedagogium neustále nav‰tûvovali chudí ho‰i
(jejich poãet se proti obdobím pﬁedchozím ve shodû s celkovou situací ve spoleãnosti
nav˘‰il), nedostávali jiÏ nejspí‰e vánoãky, o‰acení a obvykle ani peníze ãi pomÛcky zdarma.30 Ostatní oblasti spolupráce pokraãovaly bez v˘razn˘ch zmûn, pouze do‰lo ke sníÏení poãtu divadelních pﬁedstavení ãi realizovan˘ch koncertÛ a ke zmûnû úãelu jejich
poﬁádání.31
V roce 1916 lze v kronice nalézt zajímav˘ dÛkaz o trvajícím silném postavení profesorÛ v mûstské radû. ¤editel pedagogia Matûj Lhotsk˘ navrhl a následnû svou autoritou
prosadil mûstskou vyhlá‰ku, podle níÏ nesmûla mládeÏ vstupovat po 9. hodinû veãerní
do mûstsk˘ch parkÛ ãi opou‰tût mûsto a po 10. hodinû dokonce musely b˘t v‰echny neplnoleté osoby doma.32 Toto naﬁízení bylo teoreticky platné pouze pro Sobûslavany, studenti uãitelského ústavu totiÏ museli b˘t dle ‰kolního ﬁádu doma ãi v bytû nájemce kaÏd˘ den po 9. hodinû veãerní. V praxi v‰ak chovanci ústavu pravidla poru‰ovali, nejãastûji
tajn˘mi náv‰tûvami lokálÛ ãi taneãních zábav mimo obec ãi v mal˘ch putykách (aby nebyli tak snadno odhaleni). Lze pﬁedpokládat, Ïe tyto jejich tajné aktivity nezmûnila ani válka, ani nová vyhlá‰ka.
Na postavení profesorÛ a ﬁeditele se nic nezmûnilo ani za první republiky, kdy se napﬁíklad profesor Neumann zasadil o pravidelné poﬁizování mûstského vánoãního stromu,
pod jehoÏ vûtvemi mohli Sobûslav‰tí vhodit do kasiãky peníze na podporu chud˘ch dûtí.
Ihned po ukonãení první svûtové války se spolupráce mezi mûstem a ‰kolou vrátila do
stavu, v nûmÏ byla pﬁed rokem 1914, postupem ãasu se je‰tû zintenzivÀovala. NarÛstal
poãet koncertÛ ‰kolního sboru, a to jak samotného, tak ve spolupráci s mûstsk˘m pûveck˘m spolkem Petr Vok, vzrostl téÏ poãet poﬁádan˘ch pﬁedná‰ek. Pouze se opût zmûnil
úãel, za nímÏ byly organizovány – z dob váleãn˘ch pokraãovala podpora âerveného kﬁíÏe, z let pﬁedchozích podpora mûstsk˘ch aktivit. Novû se objevily nûkteré státní zájmy,
jako pomoc Masarykovû nadaci pro boj s tuberkulózou. Pokraãovaly i oslavy ‰kolních
v˘roãí ãi dûtsk˘ch dnÛ.
Novinkou let pováleãn˘ch se stalo zﬁízení skautského oddílu, do nûjÏ se pﬁihlásilo mnoho chovancÛ z pedagogia. Ti tak v rámci své oddílové ãinnosti pomáhali mûstu s rÛzn˘mi opravami a úpravami v obci, jako bylo ku pﬁíkladu zvelebování zﬁíceniny hradu
Choustník.
Na pﬁedchozích stránkách jsem se pokusila na základû ãinnosti uãitelského ústavu
v Sobûslavi, prvního jihoãeského pedagogia s vyuãovacím ãesk˘m jazykem, pﬁiblíÏit specifika vzdûlávání budoucích uãitelÛ obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol bûhem první svûtové
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Zatímco v letech pﬁedchozích i následujících je aktivita Dámského dobroãinného spolku ve ‰kolních kronikách
pravidelnû zmiÀována, pro období 1914–1918 o ní nenalezneme ani poznámku. Z toho tedy vyvozuji, s uváÏením tehdej‰í celkové spoleãenské situace, Ïe tato pomoc v období svûtového konfliktu ustala.
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Podporu akcí mûsta, jako napﬁíklad opravu kostela, nahradila pomoc ku pﬁíkladu âervenému kﬁíÏi, jak jiÏ bylo
v˘‰e uvedeno.
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války. Text v‰ak vychází z pramenÛ vztahujících se k jedné konkrétní ‰kole. Do budoucna se nabízí moÏnost porovnat tuto ãinnost s aktivitou jiné ‰koly, napﬁíklad nûmeckého
uãitelského ústavu v âesk˘ch Budûjovicích, jehoÏ prameny v‰ak prozatím nebyly zpracovány. Toto pﬁípadné budoucí porovnání by pﬁineslo komplexnûj‰í a o nûco v‰eobecnûj‰í obraz vzdûlávání budoucích vyuãujících na jihu âech v letech váleãn˘ch.

Prameny
SOA TﬁeboÀ, SOkA Tábor, fond B103 Archiv mûsta Sobûslav 1371–1945, Uãitelsk˘ ústav
Sobûslav. ZaloÏení ústavu, pﬁidûlení prozatímních místností, pﬁedání nové budovy,
pokusná ‰kolní zahrada, oslavy 25ti letého trvání, abiturientské sjezdy, protestní akce
proti zam˘‰lenému zru‰ení uãitelsk˘ch ústavÛ. Zﬁízení reál. gymnasia, pﬁeloÏení
uã. ústavu z â. Budûjovic, inv. ã. 1122 k. ã. 345 (1870–1933) k. ã. 346 (1934–1945); fond
B 134 Uãitelsk˘ ústav Sobûslav (1866) 1870–1948, Matriky vysvûdãení dospûlosti (koncepty), inv. ã. 202–262; Pamûtní kniha 1894–1911, inv. ã. 500, kniha ã. 500; Pamûtní
kniha 1911–1939, inv. ã. 501, kniha ã. 501; V˘kazy o prospûchu, inv. ã. 1–165, kniha
1–165; V˘kazy o zkou‰kách zpÛsobilosti uãitelství Ïensk˘m ruãním pracím (externistek), inv. ã. 279–295.
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âeské stﬁední ‰koly v âesk˘ch Budûjovicích v dobû Velké války
Miroslav Novotn˘
Anotace
âesko-nûmecké soupeﬁení ve druhé polovinû 19. a na poãátku 20. století podnítilo téÏ
rozvoj ‰kolství, zejména pak stﬁedního ‰kolství v âesk˘ch Budûjovicích (v 1. desetiletích
20. století se jihoãeská metropole mohla pochlubit 3. nejvy‰‰ím poãtem stﬁedních – ãesk˘ch i nûmeck˘ch – ‰kol v ãesk˘ch zemích). K pﬁedním ãesk˘m vzdûlávacím ústavÛm
ve mûstû i v celém regionu na poãátku 20. století patﬁilo pﬁedev‰ím gymnázium, reálka,
dívãí lyceum a uãitelsk˘ ústav. Tak jako jinde v zemi i v âesk˘ch Budûjovicích se váleãné dûní dotklo v‰ech ‰kol hned v nûkolika smûrech, aÈ jiÏ ‰lo o vlastní ‰kolní práci a kaÏdodenní chod ‰kol ãi mimo‰kolní aktivity (pﬁesuny ãi ru‰ení v˘uky, zmûny v osnovách,
odchody uãitelÛ i studentÛ na frontu, poﬁádání rÛzn˘ch sbírek a charitativních akcí atd.).
Mnohé z tûchto skuteãností pﬁibliÏují nejen prameny ‰kolní provenience (‰kolní kroniky, v˘roãní zprávy, úﬁední naﬁízení, vyhlá‰ky atd.), ale téÏ dobov˘ tisk. Na základû uveden˘ch pramenÛ se tato kapitola zab˘vá jednak celkovou situací na ‰kolách v krajském
mûstû, podrobnûji si pak v‰ímá dûní na vybran˘ch ãesk˘ch stﬁedo‰kolsk˘ch ústavech.

Abstract
Czech Secondary Schools in âeské Budûjovice in the Great War
The Czech-German rivalry in the late 19th century and early 20th century spurred,
among other things, the development of schools, namely secondary schools in âeské
Budûjovice (in the first decades of the 20th century the metropolis of South Bohemia
boasted the third largest number of secondary schools, both Czech and German, in Czech
lands). The leading Czech schools in the town and the region at the beginning of the
20th century included namely the grammar school, lyceum for girls and pedagogical
school. Same as elsewhere, the schools, both Czech and German, in âeské Budûjovice
were impacted by the war: be it in the school work as such and everyday operations of
school or extracurricular activities (classes were cancelled or shifted, curricula changed,
teachers and students left for the front, fund-raising charities etc.). Many of these events
are captured not just in documents produced by schools themselves (school chronicles,
annual reports, directives, official measures etc.) but also by the contemporary media.
The present contribution deals not only with the overall situation in âeské Budûjovice’s schools but discusses in detail the developments in selected Czech educational institutions.
Koﬁeny moderního ‰kolství na jihu âech je moÏno hledat, tak jako i jinde v zemi,
ve druhé polovinû 18. století v souvislosti s reformní politikou podunajské monarchie.1
Zásadní zmûnu z hlediska dal‰ího rozvoje vzdûlanosti v krajském mûstû i v celém regionu jiÏních âech pﬁineslo rozhodnutí ãeskobudûjovické mûstské rady, která v polovinû
padesát˘ch let 18. století rozhodla o povolání ‰kolského ﬁádu piaristÛ, do jehoÏ rukou
následnû svûﬁila péãi o vzdûlání mládeÏe. âeské Budûjovice se v dal‰ích desetiletích záslu1

Není-li uvedeno jinak, vychází pﬁehled v˘voje ãeskobudûjovického ‰kolství z práce: NOVOTN¯, Miroslav et al.
Dûjiny vy‰‰ího ‰kolství a vzdûlanosti na jihu âech od stﬁedovûk˘ch poãátkÛ do souãasnosti. âeské Budûjovice:
Jihoãeská univerzita, 2006, 254 s. ISBN 80-7040-883-9.
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hou aktivit pﬁedstavitelÛ mûsta, ﬁádu piaristÛ i novû ustaveného biskupství promûnily
v nejv˘znamnûj‰í stﬁedisko vzdûlanosti na jihu âech. Ve mûstû tak postupnû zahájilo
v roce 1762 ãinnost piaristické gymnázium, na samém prahu 19. století se pﬁidalo i filozofické lyceum a biskupsk˘ teologick˘ semináﬁ pﬁipravující budoucí duchovní. V pﬁípadû filozofick˘ch a teologick˘ch studií se jednalo o dosud nejvy‰‰í formu vzdûlání poskytovanou ‰kolsk˘mi institucemi v celém regionu, a to aÏ do roku 1948.2 âeské Budûjovice
se tak staly dÛleÏit˘m duchovním centrem pﬁitaÏliv˘m nejen pro studenty z hostitelského mûsta a jeho ‰ir‰ího zázemí, ale téÏ cel˘ch jiÏních a jihozápadních âech i pﬁilehl˘ch rakousk˘ch a bavorsk˘ch regionÛ.
Dal‰í v˘znamné zmûny ve sféﬁe ‰kolství pﬁinesla léta 1848–1918. ·koly v‰ech stupÀÛ

a typÛ se v tomto období staly jedním z hlavních nástrojÛ a v˘dobytkÛ postupující ãeské národní emancipace i dÛleÏit˘m místem prohlubujícího se ãesko-nûmeckého soupeﬁení nejen v krajském mûstû a jeho okolí.3 Do poãátku první svûtové války zahájila v âes2

Po slouãení ãeskobudûjovického filozofického lycea s gymnáziem v roce 1849 se kromû budûjovického biskupského semináﬁe dal‰í vzdûlávací ústav s vysoko‰kolsk˘m charakterem a úrovní v˘uky na jihu âech nacházel pouze Táboﬁe, kde v letech 1866–1919 pÛsobila vy‰‰í hospodáﬁská ‰kola. Srov. KOKE·OVÁ, Helena. Vy‰‰í hospodáﬁská a hospodáﬁsko-prÛmyslová ‰kola zemská v Táboﬁe: konstituování a v˘voj první ãeské zemské akademie
v letech 1886–1919. In: Místo národních jazykÛ ve v˘chovû, ‰kolství a vûdû v habsburské monarchii 1867–1918.
Praha: VCDV, 2003. Práce z dûjin vûdy 11, s. 629–659; KOKE·OVÁ, Helena. Hospodáﬁská ‰kola v Táboﬁe jako
centrum vzdûlání a osvûty, In: Vzdûlání a osvûta v ãeské kultuﬁe 19. století. Praha: ÚâL AV âR, 2004, s. 391–400.
ISBN 80-85778-43-2; KOKE·OVÁ, Helena. Pﬁínos hospodáﬁské akademie v Táboﬁe pro rozvoj zemûdûlského ‰kolství a osvûty v letech 1866–1919, In: Zemûdûlské ‰kolství, v˘zkum a osvûta jako pﬁedpoklad hospodáﬁského
a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea 9. Uherské Hradi‰tû: Slovácké muzeum, 2004, s. 69–80. ISBN 80-86185-38-9.

106

k˘ch Budûjovicích ãinnost celá ﬁada nov˘ch – nejprve nûmeck˘ch a následnû i ãesk˘ch
– stﬁedo‰kolsk˘ch vzdûlávacích ústavÛ. V roce 1849 byl dosavadní samostatn˘ dvoulet˘
filozofick˘ ústav slouãen s ‰estilet˘m piaristick˘m gymnáziem do nového typu stﬁední
‰koly, jímÏ bylo vy‰‰í osmileté gymnázium s nûmeck˘m vyuãovacím jazykem, které bylo
v ãervnu 1871 postátnûno a o dva roky pozdûji pﬁejmenováno na c. k. nûmecké vy‰‰í gymnázium. S piaristy je spjata téÏ tradice uãitelské pﬁípravy v âesk˘ch Budûjovicích, jejíÏ
koﬁeny je moÏno vysledovat jiÏ v závûru 18. století. V roce 1849 byly dosavadní tﬁímûsíãní aÏ ‰estimûsíãní pﬁípravné kurzy pro pﬁípravu vesnick˘ch uãitelÛ, poﬁádané od roku
1813 pﬁi ãeskobudûjovické hlavní ‰kole, nahrazeny ﬁádn˘m dvoulet˘m uãitelsk˘m ústavem, na nûmÏ od roku 1851 vyuãovali vedle piaristÛ i svût‰tí uãitelé; v˘uka probíhala
v nûmãinû i v ãe‰tinû. V letech 1871–1874 se ãeskobudûjovické pedagogium postupnû
transformovalo na ãtyﬁtﬁídní c. k. nûmeck˘ ústav pro vzdûlání uãitelÛ.
V roce 1849 stáli ãeskobudûjoviãtí piaristé také u zrodu nûmecké niÏ‰í reálky, která se

3

Od poloviny 19. století vzrÛstal v âesk˘ch Budûjovicích poãet obyvatelstva. S pﬁíchodem nov˘ch, pﬁeváÏnû ãesky hovoﬁících obyvatel, se postupnû zaãal vyrovnávat poãet ãeskobudûjovick˘ch NûmcÛ a âechÛ. JiÏ na konci
80. let 19. století Ïil v âesk˘ch Budûjovicích stejn˘ poãet ãesky a nûmecky mluvících obãanÛ. V pﬁedveãer Velké války (1910) ãesky mluvící obyvatelstvo sv˘m poãtem v˘raznû pﬁevy‰ovalo nûmecky mluvící spoluobãany
(26 090 ku 15 967). BlíÏe Encyklopedie âesk˘ch Budûjovic. 2. roz‰íﬁ. vydání. âeské Budûjovice: Statutární mûsto âeské Budûjovice: Nebe, 2006, s. 359–369, zvl. s. 364–366. ISBN 80-239-6706-1.
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postupnû do roku 1866 roz‰íﬁila na vy‰‰í, sedmitﬁídní, a v roce 1874 pﬁe‰la pod státní
správu jako c. k. nûmecká státní reálka v âesk˘ch Budûjovicích. O dva roky pozdûji byla
pﬁi nûmecké reálce zaloÏena Ïivnostenská pokraãovací ‰kola, od níÏ se odvíjí nejstar‰í
historie prÛmyslového ‰kolství v âesk˘ch Budûjovicích, zatímco zemûdûlské ‰kolství
ve mûstû si muselo poãkat aÏ do roku 1886, kdy byla zﬁízena nûmecká rolnická ‰kola,
v jejímÏ rámci pozdûji pÛsobila i lesnická ‰kola ãi dívãí mlékaﬁská a hospodyÀská ‰kola.
A koneãnû od roku 1892 se datují poãátky nûmeckého obchodního ‰kolství v krajském
mûstû, které jsou spjaty s chlapeckou obchodní ‰kolou. V roce 1906 byla síÈ nûmeck˘ch
stﬁedo‰kolsk˘ch ústavÛ doplnûna i o dvouletou dívãí obchodní ‰kolu, která pÛsobila od
‰kolního roku 1906/1907 pﬁi nûmeckém dívãím lyceu zaloÏeném v tomtéÏ roce.
RovnûÏ rozvoj ãeského ‰kolství v jihoãeské metropoli se vyznaãoval vysokou dynamikou, zejména od pﬁelomu 60. a 70. let 19. století. Politické reformy a sílící postavení ãeského Ïivlu ve veﬁejném i hospodáﬁském Ïivotû mûsta umoÏnily pomûrnû rychlé vybudování ãeského ‰kolství, rozvíjejícího se paralelnû vedle nûmeck˘ch ‰kol, jimÏ v‰ak
nûmecká správa mûsta nepokrytû více pﬁála. V˘znamn˘ mezník v tomto smûru pﬁedstavuje rok 1868, kdy bylo z iniciativy jednoho z nejv˘znamnûj‰ích drÏitelÛ ãeskobudûjovického biskupského stolce, Jana Valeriána Jirsíka, zaloÏeno první ãeské gymnázium
ve mûstû. JiÏ v ãervnu 1869 získalo právo veﬁejnosti a v ﬁíjnu 1871 pﬁe‰lo jako c. k. ãeské vy‰‰í gymnasium do péãe státu. V následujících tﬁech desetiletích se takﬁka s Ïeleznou pravidelností objevovaly na území mûsta nové ãeské stﬁedo‰kolské vzdûlávací ústavy vznikající zpravidla z popudu, resp. pÛsobící za podpory ﬁady místních spolkÛ
a institucí jako byla napﬁ. Obchodní a Ïivnostenská komora (zaloÏena 1850), Beseda ãeskobudûjovická (1862), ZáloÏna ãeskobudûjovická (1864),4 âesk˘ politick˘ spolek (1871),
Matice ‰kolská (1872),5 Beseda ﬁemeslnicko-Ïivnostenská (1882), Beseda lidu (1884) nebo
Dámsk˘ spolek Ludmila (1885).6
Tak vznikla v roce 1884 na náklad Matice ‰kolské ãeská reálka (od záﬁí 1897 pﬁe‰la jako
c. k. ãeská vy‰‰í reálka do správy státu).7 Roku 1886 byla zaloÏena ãeská rolnická ‰kola
a o tﬁi roky pozdûji byla ve mûstû zﬁízena dvoutﬁídní ãeská pokraãovací kupecká ‰kola,
která se v roce 1904 spojila s dvoutﬁídní chlapeckou ãeskou obchodní ‰kolou (zaloÏenou
roku 1901 obchodní a Ïivnostenskou komorou); souãástí spojené ‰koly, která se v záﬁí
1918 transformovala ve ãtyﬁletou chlapeckou obchodní akademii, byla rovnûÏ dvouletá
obchodní ‰kola pro dívky (od roku 1908). Teprve v roce 1905 se âeské Budûjovice doãkaly ãeského uãitelského ústavu, kter˘ zaloÏila Matice ‰kolská jako soukromou ãtyﬁtﬁídní
instituci s právem veﬁejnosti (v roce 1915 byl pﬁeveden do správy státu).8 Je‰tû o pût let
4

Beseda ãeskobudûjovická byl ãesk˘ kulturnû osvûtov˘ spolek, jehoÏ základní cíl spoãíval v politickém, kulturním i hospodáﬁském povznesení ãeského obyvatelstva ve mûstû; ZáloÏna ãeskobudûjovická byla první ãesk˘ mûstsk˘ penûÏní ústav. Srov. Encyklopedie âesk˘ch Budûjovic. 2. roz‰íﬁ. vydání. âeské Budûjovice: Statutární mûsto âeské Budûjovice: Nebe, 2006, s. 413 a 631. ISBN 80-239-6706-1.

5

âeskobudûjovická Matice ‰kolská vznikla 15. prosince 1872 coby tﬁetí samostatn˘ spolek tohoto druhu v ãesk˘ch zemích; jejím základním posláním bylo zﬁizování, vydrÏování a podpora obecn˘ch, mû‰Èansk˘ch a reáln˘ch
‰kol s ãesk˘m vyuãovacím jazykem v okrese âeské Budûjovice.

6

NOVOTNÁ, Klára. „Matka na sv˘ch rukou chová cel˘ svût.“: dámsk˘ spolek Ludmila v âesk˘ch Budûjovicích
a jeho dívãí vychovávací ústavy (1885–1950). âeské Budûjovice, 2011. Diplomová práce. Jihoãeská univerzita
v âesk˘ch Budûjovicích, Filozofická fakulta, Historick˘ ústav.

7

SMETANOVÁ, Jiﬁina. Zátkovo státní reálné gymnázium v âesk˘ch Budûjovicích v letech 1884–1914. âeské Budûjovice, 2012. Diplomová práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Pedagogická fakulta/Filozofická
fakulta, Historick˘ ústav.
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pozdûji byly poloÏeny základy c. k. ãeské státní prÛmyslové ‰koly (na základû iniciativy
Obchodní a Ïivnostenské komory). Dámsk˘ spolek Ludmila, kter˘ spolu s Ïensk˘mi kongregacemi pÛsobícími ve mûstû peãoval o rozvoj ãeskobudûjovického dívãího ‰kolství,
stál u zrodu prvního ãeského dívãího lycea v âechách (v ãervnu 1903). V záﬁí 1919 bylo
lyceum postátnûno a následnû se transformovalo na dívãí reformované reálné gymnázium (od roku 1921). V âesk˘ch Budûjovicích pÛsobily rovnûÏ ﬁeholní uãitelské ústavy
s právem veﬁejnosti. Kongregace ·kolsk˘ch sester de Notre Dame spravovala v letech
1904–1942 v domû u Svatého Josefa v ulici na Sadech Ïensk˘ uãitelsk˘ ústav a Kongregace Sester Nejsvûtûj‰í Svátosti postupnû otevﬁela tﬁi rÛzné pﬁípravné kurzy pro uãitelky s právem veﬁejnosti: Ïensk˘ uãitelsk˘ ústav (1899, resp. 1903–1941), ústav pro vzdûlávání uãitelek mateﬁsk˘ch ‰kol (1915–1947) a industriální kurz pro vzdûlávání uãitelek
(1915–1947).9
Díky ãesko-nûmeckému soupeﬁení na poli ãeskobudûjovického stﬁedního ‰kolství (ale
podobné soupeﬁení se odehrávalo téÏ v pﬁípadû obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol) se v první tﬁetinû 20. století âeské Budûjovice ﬁadily k mûstÛm s nejvût‰ím poãtem stﬁedních
‰kol v ãesk˘ch zemích. Dominující role ãeskobudûjovick˘ch stﬁedních a vy‰‰ích ‰kol
vynikne zejména ve srovnání s ostatními obdobn˘mi ústavy v regionu – Ïádné jihoãeské mûsto se nemohlo s âesk˘mi Budûjovicemi porovnávat aÈ jiÏ z hlediska poãtu ãi variability tûchto vzdûlávacích institucí.
DÛsledky váleãného konfliktu z let 1914–1918 zasáhly pochopitelnû téÏ do Ïivota
metropole jihu âech i jejích ‰kol. Informace o tom se dochovaly pﬁedev‰ím v pramenech
úﬁední provenience – ve ‰kolních kronikách, v˘roãních zprávách, úﬁedních naﬁízeních
a vyhlá‰kách ãi dal‰ích písemnostech vztahujících se k práci ‰kol; osobní pohled pﬁím˘ch
úãastníkÛ na váleãné dûní nabízí vzpomínky b˘val˘ch studentÛ, publikované v almana‰ích nûkter˘ch ‰kol. Cenné poznatky také pﬁiná‰í dobov˘ tisk informující o uvolnûní ‰kolních budov pro potﬁeby vojska, mimoﬁádn˘ch prázdninách, akcích na podporu armády
atd. To, spolu s (auto)cenzurou a automaticky vyÏadovanou loajalitou ﬁeditelÛ, uãitelÛ
i novináﬁÛ, samozﬁejmû v˘znamnû limituje v˘bûr jednotliv˘ch událostí i zpÛsob referování o nich v dochovan˘ch pramenech. Následující text vycházející z tûchto pramenÛ je
vûnován pﬁiblíÏení tûchto skuteãností na vybran˘ch ãesk˘ch stﬁedo‰kolsk˘ch ústavech
v âesk˘ch Budûjovicích.
8

BRâÁKOVÁ, Jana. „Îádn˘ uãen˘ z nebe nespadl“: ãesk˘ uãitelsk˘ ústav v âesk˘ch Budûjovicích v letech
1905–1920. âeské Budûjovice, 2005. Diplomová práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Historick˘ ústav. Do doby zaloÏení ãeského pedagogia v âesk˘ch Budûjovicích studovali ãe‰tí zájemci o profesi uãitele
národních ‰kol buì v ãeskobudûjovickém nûmeckém uãitelském ústavu, nebo v ãeském uãitelském ústavu v Sobûslavi – k tomu srov. TRNÍKOVÁ, Vûra. První ãesk˘ uãitelsk˘ ústav na jihu âech: uãitelsk˘ ústav v Sobûslavi
v letech 1871–1948. âeské Budûjovice, 2013. Diplomová práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích,
Pedagogická fakulta/ Filozofická fakulta, Historick˘ ústav.

9

Encyklopedie âesk˘ch Budûjovic. 2. roz‰íﬁ. vydání. âeské Budûjovice: Statutární mûsto âeské Budûjovice, Nebe,
2006, s. 511. ISBN 80-239-6706-1. K vzniku a v˘voji ãeskobudûjovick˘ch ﬁeholních uãitelsk˘ch ústavÛ blíÏe
MAR·ÁKOVÁ, Milu‰e. Kongregace Sester Nejsvûtûj‰í Svátosti v âesk˘ch Budûjovicích. âeské Budûjovice, 2002.
Diplomová práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Historick˘ ústav; JAK·IâOVÁ, Dana. „Vezmi dítû
a vychovej mi je!“: uãitelská a v˘chovná ãinnost Kongregace ·kolsk˘ch sester de Notre Dame v âesk˘ch Budûjovicích v letech 1871–1950. âeské Budûjovice, 2003. Diplomová práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Filozofická fakulta, Historick˘ ústav; JAK·IâOVÁ, Dana. Dcery své doby?: ‰kolské sestry v ãesk˘ch
zemích v letech 1851–1938 (1950) I–II. âeské Budûjovice: Jihoãeské muzeum, 2013, 719 s. ISBN 978-80-7394388-2.
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První svûtová válka mûla,stejnû jako na celou ﬁadu jin˘ch oblastí Ïivota spoleãnosti,
velmi negativní dopad i na ‰kolství. RovnûÏ sféra ‰kolství mûla podpoﬁit rakouské váleãné úsilí. Tak jako jinde v monarchii, i v âesk˘ch Budûjovicích byly ‰kolní budovy dány
k dispozici pro ubytování vojákÛ nebo byly vyuÏívány jako lazarety pro zranûné z bojÛ.10
·kolní v˘uka v‰ak musela pokraãovat – v ﬁadû pﬁípadÛ v provizorních a ne vÏdy vhodn˘ch a vyhovujících prostorách, popﬁ. bylo nûkolik ‰kol dislokováno do jedné budovy,
v jejímÏ uÏívání se stﬁídaly. BûÏnou ãinnost ‰kol takﬁka pravidelnû naru‰oval nedostatek
uhlí na topení, dále téÏ nemoci ãi „lidská daÀ“, tj. odvody zejména mlad˘ch uãitelÛ ãi
studentÛ vy‰‰ích roãníkÛ do armády atd. Studenti se na úkor v˘uky téÏ zapojovali do
poﬁádání rÛzn˘ch sbírek a charitativních akcí, obvyklé byly rovnûÏ vyÏadované oslavy
vítûzství rakousk˘ch zbraní. RovnûÏ vlastní v˘uka doznala nûkter˘ch zmûn, zejména
zaﬁazením vojenské pﬁípravy (Junobrana, Jungwehr) místo tûlocviku do osnov stﬁedních
‰kol od ‰kolního roku 1915/1916, zaﬁazením vlastenecké v˘chovy ãi konáním váleãn˘ch
maturit.
Tyto dopady lze sledovat konkrétnû i v pﬁípadû ãeskobudûjovick˘ch stﬁedních ‰kol.
Ilustrovat si je mÛÏeme v rámci tohoto pﬁíspûvku na pﬁíkladu Jirsíkova gymnázia a ãeského uãitelského ústavu. První ãeské gymnázium ve mûstû, Jirsíkovo gymnázium,
ve váleãn˘ch letech napﬁ. pokraãovalo v postupné transformaci z klasického na reálné
10

Lazarety byly zﬁizovány zpoãátku v ãeskobudûjovick˘ch kasárnách, stoupající poãet zranûn˘ch a nemocn˘ch
(bûhem války se pohyboval poãet hospitalizovan˘ch vojákÛ ve mûstû mezi 7 000–10 000) v‰ak vedl k zabírání
‰kolních budov, nejprve se jednalo o biskupsk˘ semináﬁ a ústav hluchonûm˘ch, pozdûji se na krat‰í ãi del‰í dobu
v lazaret promûnily i nûkteré ‰koly ve mûstû. BlíÏe Encyklopedie âesk˘ch Budûjovic. 2. roz‰íﬁ. vydání. âeské
Budûjovice: Statutární mûsto âeské Budûjovice, Nebe, 2006, s. 446. ISBN 80-239-6706-1.
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gymnázium, zapoãaté jiÏ ve ‰kolním roce 1913/1914. ·kolní rok 1914/1915 byl zahájen
aÏ 7. ﬁíjna, neboÈ od konce ãervence do konce záﬁí byli ve ‰kole ubytováni vojáci. Po jejich
odchodu se situace zlep‰ila jen ãásteãnû, neboÈ aÏ do konce listopadu v˘uka gymnazistÛ probíhala pouze v dopoledních hodinách, a to ãtyﬁikrát t˘dnû do jedné hodiny odpolední a dvakrát t˘dnû do dvanácti. Na odpolední vyuãování byla budova propÛjãena ÏákÛm
ãeské reálky.11 V roce 1915 se tato situace opakovala, ale v obráceném gardu: od poloviny ãervna 1915 aÏ do konce ledna 1916 byla v novostavbû gymnázia z roku 1903 na rohu
ulic Haasovy (dnes Fráni ·rámka) a Jírovcovy ubytována vojenská posádka a gymnazisté
museli vzít zavdûk v˘ukou v nedaleké budovû ãeské reálky z roku 1893 na rohu ulice
Haasovy a Strandlovy (dnes Karla Weise). Studenti obou ‰kol nejspí‰ nebyli z nastalé
situace pﬁíli‰ nad‰eni, protoÏe mezi gymnazisty ãili „biflouny“ nebo „slovíãkáﬁi“ a studenty reálky alias „nudláﬁi“ panovala jistá dlouholetá rivalita a nevraÏivost.12 Nicménû
chlapci byli nuceni tolerovat jeden druhého aÏ do února roku 1916, kdy byla budova
gymnázia opûtovnû upravena pro potﬁeby v˘uky.13
Vût‰í komplikaci pﬁedstavovalo pﬁeru‰ení v˘uky kvÛli nedostatku uhlí a rekvizici zásob
topiva pro úãely vojensk˘ch nemocnic. Z tohoto dÛvodu byly prodlouÏeny pololetní
prázdniny ve ‰kolním roce 1916/1917 aÏ do 20. února a rovnûÏ vánoãní prázdniny v následujícím ‰kolním roce, které zaãaly jiÏ 16. prosince 1917 a skonãily aÏ v polovinû ledna
1918. Nevyuãovalo se rovnûÏ v období mezi 14. ﬁíjnem a 4. listopadem 1918 z dÛvodu
chﬁipkové epidemie a od 10. prosince 1918 do 6. ledna 1919, kdy v budovû ‰koly nalezli
doãasné útoãi‰tû legionáﬁi z italské fronty. K naru‰ení v˘uky v‰ak docházelo i z jin˘ch
dÛvodÛ, napﬁ. 3. listopadu 1917 bylo gymnasistÛm udûleno volno, aby si mohli ﬁádnû
pﬁipomenout jmeniny císaﬁe Karla I. a oslavit znovudobytí mûsta Gorice. Podstatnû
skromnûji, neÏ bylo pÛvodnû zam˘‰leno, probûhly téÏ oslavy 50. v˘roãí poloÏení základního kamene pÛvodní budovy gymnázia, které pﬁipadly na duben 1918 a omezily se pouze na spoleãné shromáÏdûní pedagogÛ a studentÛ u hrobu J. V. Jirsíka na staromûstském
hﬁbitovû u kostela sv. Prokopa a Jana Kﬁtitele.14
Citeln˘ zásah do v˘uky pﬁedstavovala rovnûÏ novû od 1. ledna 1916 zavedená branná
pﬁíprava na gymnáziu. Pravidelná devadesátiminutová cviãení probíhala v sobotu na hlav11

Státní oblastní archiv v Tﬁeboni (dále SOA TﬁeboÀ), Státní okresní archiv âeské Budûjovice (dále SOkA âeské
Budûjovice), fond Gymnasium J. V. Jirsíka, Historie c. k. ãesk. státního gymnasia v â. Budûjovicích 1869–1938,
inv. ã. 6, sign. I/b-1, kniha ã. 6.

12

RADA, Franti‰ek. KdyÏ se psalo c. k.: ze Ïivota âesk˘ch Budûjovic na poãátku století. âeské Budûjovice: Nakladatelství âeské Budûjovice, 1966, s. 135. Tato spí‰e studentská recese nikterak nebyla na pﬁekáÏku poﬁádání spoleãn˘ch akcí studentÛ ãeského gymnázia a reálky spolu se Ïáky dal‰ích ãesk˘ch stﬁedo‰kolsk˘ch ústavÛ ve mûstû, aÈ jiÏ se jednalo napﬁ. o generální pﬁehlídku junobrany 26. 6. 1916, ãi spoleãnou akademii uspoﬁádanou ve
prospûch âerveného kﬁíÏe 3. 5. 1916 v ãeskobudûjovickém divadle, nebo protirakouskou demonstraci v centru
mûsta dne 1. 5. 1918. SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Zátkovo reálné gymnázium âeské Budûjovice, Pamûtní kniha 1883–1918, inv. ã. 1, kniha 1, s. 179 a 180; ·edesát let Jirsíkova gymnasia v âesk˘ch Budûjovicích 1868–1928. âeské Budûjovice: Jirsíkovo gymnasium, 1928, s. 147.

13

SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Gymnasium J. V. Jirsíka, Historie c. k. ãesk. státního gymnasia
v â. Budûjovicích 1869–1938, inv. ã. 6, sign. I/b-1, kniha ã. 6.

14

SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Gymnasium J. V. Jirsíka, Prázdniny a svátky, inv. ã. 1 177,
sign. II/b/IV-19, kart. 54; SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Gymnasium J. V. Jirsíka, Historie c. k. ãesk.
státního gymnasia v â. Budûjovicích 1869–1938, inv. ã. 6, sign. I/b-1, kniha ã. 6; HOUSKOVÁ, Hana. Z historie
ãeského gymnasia v âesk˘ch Budûjovicích, In: 1868–1968: sto let prvního ãeského gymnasia a stﬁední v‰eobecnû vzdûlávací ‰koly v â. Budûjovicích. âeské Budûjovice: SVV· âeské Budûjovice, 1968, s. 16–17.
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ním vojenském cviãi‰ti ve âtyﬁech Dvorech. V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se konaly teoretické pﬁedná‰ky v tûlocviãnû gymnázia a kaÏd˘ osm˘ den v mûsíci pak probíhalo celodenní vojenské cviãení v okolí mûsta. Jednou roãnû se konalo téÏ noãní cviãení. Ve ‰kolním roce 1916/1917 se cviãení úãastnilo sto deset gymnazistÛ, vãetnû patnáctilet˘ch
chlapcÛ, kteﬁí byli do junobrany údajnû zaﬁazeni na vlastní Ïádost. Gymnaziální junobrana byla tvoﬁená setninou o ãtyﬁech ãetách, vedle tûchto setnin bylo zﬁízeno téÏ cyklistické, signalizaãní, sanitní a zásobovací oddûlení.15
Válka se negativnû promítla rovnûÏ do poãtu studujících a vyuãujících na gymnáziu:
jestliÏe v posledním pﬁedváleãném ‰kolním roce zde studovalo celkem 513 chlapcÛ, tak
ve ‰kolním roce 1917/1918 ‰kolu nav‰tûvovalo pouze 421 gymnasistÛ. SvÛj díl viny na
tom mûly odchody star‰ích studentÛ a mlad‰ích profesorÛ na frontu, celkem bylo takto
odvedeno 196 muÏÛ, z nichÏ 34 pﬁineslo na boji‰tích Velké války obûÈ nejvy‰‰í.16
Obecné a mû‰Èanské ‰koly v âesk˘ch Budûjovicích v roce 1918

Obecné chlapecké
Obecné dívãí
Obecné smí‰ené
Mû‰Èanské chlapecké
Mû‰Èanské dívãí
Celkem

âeské
3
5
1
1
2
12

Poãet ÏákÛ
1 786
1 255
427
766
918
5 152

Nûmecké
3
3
2
2
2
12

Poãet ÏákÛ
625
797
600
361
428
2 841

Druhá vybraná vzdûlávací instituce v krajském mûstû, ãesk˘ uãitelsk˘ ústav, pﬁe‰el
ve váleãn˘ch letech z rukou Matice ‰kolské pod státní kuratelu. Do‰lo k tomu od 1. ledna 1915 (ov‰em se zpûtnou platností jiÏ od 1. ledna 1914). Zestátnûní ústavu v‰ak probûhlo pro Matici za ne pﬁíli‰ v˘hodn˘ch podmínek. 17 V prÛbûhu války musel b˘t ústav
nûkolikrát pﬁestûhován, neboÈ jeho budova na rohu ulic Moosovy a Mühlfeldovy (dnes
Komenského a Matice ‰kolské) byla téÏ pﬁedána k vyuÏití armádû. V˘uka pak provizornû probíhala v propÛjãen˘ch ‰kolních budovách po celém mûstû – nejãastûji v uãebnách
ãeské obchodní ‰koly a prÛmyslové ‰koly, urãitou dobu se vyuãovalo téÏ v najat˘ch místnostech soukromého domu.18 Tato situace mûla pochopitelnû velmi negativní dopad na
kvalitu a rozsah v˘uky. NejenÏe byly zavedeny dopolední a odpolední smûny, v nichÏ se
studenti stﬁídali, ale samotné vyuãovací hodiny byly zkráceny na 40–45 minut a jejich
poãet zredukován, navíc byla v˘uka nûkter˘ch pﬁedmûtÛ dokonce zcela zru‰ena. A v nepo15

KaÏd˘ ãlen junobrany nosil na levém rameni oznaãení – velitel setniny a ãetaﬁi byli oznaãeni hnûd˘m páskem,
sanitní oddíl nosil pásek s kﬁíÏem, signalizaãní oddíl pásek s praporkem a zásobovací oddíl byl oznaãen páskem
se siluetou nádoby. SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Gymnasium J. V. Jirsíka, Sportovní akce,
inv. ã. 1 183, sign. II/b/IV-25, kart. 55

16

Hned v 1. roce války bylo povoláno na frontu 11 z celkového poãtu 42 pedagogÛ ‰koly, srov. HOUSKOVÁ, Hana.
Z historie ãeského gymnasia v âesk˘ch Budûjovicích, In: 1868–1968: sto let prvního ãeského gymnasia a stﬁední v‰eobecnû vzdûlávací ‰koly v â. Budûjovicích. âeské Budûjovice: SVV· âeské Budûjovice, 1968, s. 16–17.

17

Srov. SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, âesk˘ uãitelsk˘ ústav v âesk˘ch Budûjovicích, Kronika 1905–1922,
inv. ã. 1, sign. B 130.

18

Pravidelné vyuãování v pÛvodní budovû ãeskobudûjovického ústavu bylo obnoveno aÏ 3. 1. 1919.
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slední ﬁadû svou roli sehrály téÏ vcelku hojné odchody uãitelÛ i studentÛ vy‰‰ích roãníkÛ na frontu.19
Od roku 1910 se Ïáci 3. a 4. roãníku pedagogia zúãastÀovali cviãení ve stﬁelbû, které
bylo jiÏ tradiãnû zakonãováno slavnostním stﬁílením o ceny a ﬁadilo se k dÛleÏit˘m a ‰ir‰í veﬁejností sledovan˘m událostem v Ïivotû mûsta. Stﬁelecká cviãení budoucích pedagogÛ ukonãil aÏ poãátek první svûtové války, kdy byly ústavu odebrány zbranû i stﬁelivo.
JiÏ od ‰kolního roku 1912/1913 tvoﬁily souãást osnov pedagogia polní hry, k nimÏ se
ve ‰kolním roce 1915/1916 na základû v˘nosu ministerstva kultu a vyuãování z 2. ãervna 1915 pﬁidaly rovnûÏ rÛzné v˘lety a cviãení a v neposlední ﬁadû téÏ cviãení junobrany.20 âesk˘ uãitelsk˘ ústav rovnûÏ „dodal“ rakousko-uherské armádû relativnû vysoké
poãty vojákÛ z ﬁad sv˘ch pedagogÛ i studentÛ. V prÛbûhu Velké války bylo v rakouskouhersk˘ch uniformách na frontu povoláno ‰est ãlenÛ pedagogického sboru a 73 studentÛ
ãeského uãitelského ústavu.21 Hned na poãátku ‰kolního roku 1914/1915 ‰kolskou sluÏbu z dÛvodu mobilizace nenastoupili uãitelé Karel Smolík a Jaroslav Outrata, je‰tû v témÏe roce pak byl do armády povolán dal‰í ãlen pedagogického sboru ústavu Václav BlaÏek,
kter˘ v‰ak byl jako zdravotník a o‰etﬁovatel sluÏebnû pﬁidûlen k vojenské nemocnici. Od
18. února 1915 do konce ‰kolního roku byl mobilizován cviãn˘ uãitel Jan Adámek, relativnû krátce byli k vojenské sluÏbû povoláni téÏ Václav Roztoãil a Jakub Pelech. Ale od
podzimu 1916 byli postupnû osvobozeni v‰ichni mobilizovaní uãitelé ãeskobudûjovického pedagogia – jako první se vrátil uãitel dûjepisu a zemûpisu Karel Smolík, jenÏ si
v‰ak v dÛsledku nervového zhroucení vyÏádal zdravotní dovolenou. A jako poslední se
v roce 1920 do âesk˘ch Budûjovic vrátil z ruského zajetí Jaroslav Outrata.
Zajímavou – a dobovû pro ‰kolské prostﬁedí i typickou – stránku proÏívání velk˘ch
dûjin nalezneme v záznamech Deníku laické mariánské druÏiny uãitelek a kandidátek
z uãitelského ústavu vedeného Kongregací Sester Nejsvûtûj‰í svátosti.22 Úkolem druÏiny bylo v dívkách „uvûdomûní v pravdû kﬁesÈansko-katolické pûstovati“, neboÈ to „jest
úãelem Marianské kongregace uãitelek“, a tak „ãiniti z nich v kaÏdé pﬁíãinû uãitelky ﬁádné, které by jak náleÏí vzne‰en˘ úkol svÛj zastávaly pro Boha, vlasÈ a národ…“23
Veﬁejné dûní, tedy politika, proniklo na stránky Deníku sice jen epizodicky, av‰ak stejnû jako v pﬁípadû ‰kolních kronik i zde lze sledovat typickou promûnu poÏadovaného
loajálního prohabsburského postoje v nad‰ené vítání nov˘ch poﬁádkÛ a nového státu na
konci roku 1918. První „váleãnou“ zprávou v Deníku je informace o úãasti sodálek na
zádu‰ní m‰i za arcivévodu Franti‰ka Ferdinanda d’Este (3. ãervence 1914), po ní následuje oznámení o poﬁádání prosebn˘ch procesí za vítûzství rakousk˘ch zbraní ve válce
19

Av‰ak ve srovnání s ãesk˘m gymnáziem poãet studujících na uãitelském ústavu bûhem války neklesl, ale naopak mírnû po celou dobu války stoupal (ze 140 posluchaãÛ ve ‰kolním roce 1914/1915 na 168 v posledním váleãném ‰kolním roce). Podobnû tomu bylo i na dal‰í ãeské stﬁední ‰kole, na ãeské reálce, kde poãet studentÛ stoupl
z 422 ve ‰kolním roce 1914/1915 aÏ na 455 (resp. 462 vãetnû odvedencÛ) ve ‰kolním roce 1917/1918. BlíÏe SOA
TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond âesk˘ uãitelsk˘ ústav v âesk˘ch Budûjovicích, Katalogy ÏákÛ
1914/15–1918/1919, inv. ã. 12–15, sign. B 130; SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Zátkovo reálné gymnázium âeské Budûjovice, Pamûtní kniha 1883–1918, inv. ã. 1, kniha 1, s. 171, 176, 183 a 190.

20

SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond âesk˘ uãitelsk˘ ústav v âesk˘ch Budûjovicích, Kronika 1905–1922,
inv. ã. 1, sign. B 130.

21

V˘roãní zpráva za rok 1926/1927. âeské Budûjovice: âesk˘ uãitelsk˘ ústav, 1927, s. 17–18, pﬁíloha ã. 1.

22

Deník je uloÏen v SOkA v âesk˘ch Budûjovicích v neuspoﬁádaném fondu pod prozatímní sign. B 227.

23

DruÏiny marianské. Uãitelská pﬁíloha k XVI. roãníku Vychovatele. Roã. 4, s. 5.
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(16. a 30. srpna), ale jiÏ v následujícím roce pﬁibyla zpráva o prosebné pouti na Tû‰ín za
ukonãení války (2. kvûtna) a o slavnostní akademii uspoﬁádané 2. prosince u pﬁíleÏitosti narozenin císaﬁe. V roce 1916 zapisovatelka druÏiny na dvou stranách vyjadﬁuje lítost
nad skonem staﬁiãkého mocnáﬁe, av‰ak hned ji stﬁídá radostné oznámení o nástupu Karla I. na trÛn. V roce 1917 se, vedle oslav jmenin panovníka (3. listopadu) spojen˘ch se
slavnostní akademií druÏiny, objevuje zpráva o procesí sodálek na blízkou Dobrou Vodu,
jehoÏ cílem byla opûtovná prosba za brzk˘ mír. V Deníku se objevují rovnûÏ zprávy o epidemii, která postihla mûsto v roce 1917. K 28. ﬁíjnu 1918 jednatelka druÏiny do Deníku
zapsala „radostnou událost, kdy ãeskoslovensk˘ národ dosáhl splnûní svého staletého
snu – stal se opût národem svobodn˘m.“ Proto hned 8. listopadu byla u pﬁíleÏitosti bitvy na Bílé hoﬁe uspoﬁádána v tûlocviãnû ‰koly slavnost, zakonãená „provoláním slávy
státu ãeskoslovenskému a zapûním ãeské, národní hymny.“ Vedle 28. ﬁíjna nyní novû
do druÏinského kalendáﬁe zaznamenáníhodn˘ch událostí pﬁibylo i datum 7. bﬁezna (narozeniny T. G. Masaryka) a dokonce i 28. bﬁezna 1919, kdy katolické sodálky uspoﬁádaly
oslavu narozenin J. A. Komenského „slavného paedagoga a arciuãitele v‰ech národÛ.“24
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Dívãí vychovávací ústavy dámského spolku Ludmila
v âesk˘ch Budûjovicích v dobû Velké války1
Klára Novotná
Anotace
Ve 2. polovinû 19. a na poãátku 20. století bylo ve‰keré dûní v âesk˘ch Budûjovicích
ovlivnûno vzájemn˘m stﬁetáváním dvou národností – âechÛ a NûmcÛ. V˘jimkou nebylo ani místní ‰kolství. Bouﬁliv˘ rozmach v této dobû zaznamenalo zejména ãeské ‰kolství, a to i v oblasti dívãího vzdûlávání, o které mûl nejvût‰í zásluhy dámsk˘ spolek Ludmila. Ten pÛsobil ve mûstû od roku 1885 do roku 1950 a kromû ‰kolství se zab˘val
dobroãinn˘mi aktivitami. Jeho první a po dlouh˘ch osmaãtyﬁicet let jedinou volenou
pﬁedsedkyní byla Jana Zátková, manÏelka hlavního politického pﬁedstavitele ãeskobudûjovick˘ch âechÛ Augusta Zátky. Dámsk˘ spolek postupnû zaloÏil a spravoval dívãí pokraãovací ‰kolu (pozdûji transformovanou v Ïenskou ‰kolu prÛmyslovou), dívãí lyceum (první svého druhu v âechách, pozdûji transformované v dívãí reformnû reálné gymnázium),
Ústav pro vzdûlávání uãitelek domácích nauk a penzionát Jihoãeská Vesna. Aãkoli se
váleãné dûní dívãích ‰kol tolik nedot˘kalo jako ‰kol chlapeck˘ch, zanechala první svûtová válka své stopy i na nich. Zejména v podobû odvodÛ uãitelÛ do armády spojené
i s jejich úmrtím na boji‰tích, pﬁeru‰ováním v˘uky ãi doãasn˘m uzavíráním ‰kol, ztíÏen˘ch podmínek pro v˘uku na odborné ‰kole v dÛsledku nepﬁízniv˘ch hospodáﬁsk˘ch
pomûrÛ, nuceného stûhování ‰kol ãi poklesu poãtÛ ÏákyÀ.

Abstract
Girl Schools of the Women’s Club Ludmila in âeské Budûjovice in the Great
War
In the late 19th and early 20th centuries, all developments in âeské Budûjovice were
influenced by a clash between two nationalities – Czechs and German. The local schools were no exception to this. Czech schools saw their major upheaval at that time, including the education of girls, to which the Women’s Club Ludmila significantly contributed. The club was active in the town from 1885 to 1950 and besides schools it
specialised in charity. His first and for the long forty-eight years the only elected chairwoman was Jana Zátková, the wife of the chief political representative of Czechs in âeské Budûjovice, August Zátka. The Women’s Club gradually established and operated
a secondary school for girls (later transformed into an industrial school for girls), lyceum for girls (the first of its kind in Bohemia, later transformed into a Czech grammar
school), the institute for education of home teachers and the boarding house Jihoãeská
Vesna. Although the was had lesser direct impact on girls’ school that boys’, there indeed was some impact. Teachers were taken to the front and some of them died on the battlefields, education was interrupted, schools temporarily closed, the conditions of education were more dire due to unfavourable economy, moving of schools or the decrease
in the number of students.
1

Není-li uvedeno jinak, vychází pﬁíspûvek z diplomové práce autorky. Viz NOVOTNÁ, Klára. „Matka na sv˘ch
rukou chová cel˘ svût.“: dámsk˘ spolek Ludmila v âesk˘ch Budûjovicích a jeho dívãí vychovávací ústavy
(1885–1950). âeské Budûjovice, 2011. Diplomová práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Filozofická fakulta, Historick˘ ústav.
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Na sklonku habsburské monarchie se v âesk˘ch Budûjovicích pod vlivem celoevropského nacionalistického hnutí stﬁetávali pﬁíslu‰níci dvou národností – Nûmci, kteﬁí mûli
do konce první svûtové války správu mûsta ve sv˘ch rukou, a âe‰i, kteﬁí usilovali o poãe‰tûní mûsta. Nacionalismus se promítl do ve‰kerého dûní v jihoãeské metropoli – politiky, ‰kolství, kultury, prÛmyslu i do kaÏdodenního Ïivota místních obyvatel.2 Vytváﬁel tak
spoleãenské klima, pro nûÏ bylo charakteristické, Ïe vedle sebe existovaly instituce, které mûly stejné poslání, av‰ak slouÏily kaÏdé národnosti zvlá‰È.3
Spolkov˘ Ïivot se v âesk˘ch Budûjovicích zaãal hojnû rozvíjet od 60. let 19. století,
pﬁiãemÏ do 80. let byla patrná pﬁevaha nûmeck˘ch spolkÛ. Mezi nejv˘znamnûj‰í a nejaktivnûj‰í spolky patﬁily ty, které se orientovaly na podporu politického a kulturního Ïivota daného etnika. Nezastupitelnou roli ve vzájemném pot˘kání obou národností sehrály spolky, které svou ãinnost orientovaly také ãi pﬁedev‰ím na vzdûlávání. V nûm totiÏ
vidûli pﬁedstavitelé obou národností hlavní oporu svého snaÏení. Zdej‰í zastupitelstvo
bylo naklonûno ãeskobudûjovick˘m NûmcÛm, kteﬁí tak víceménû nemûli potíÏe se zﬁizováním jednotliv˘ch ‰kol. âechÛm v‰ak kladlo mnohé pﬁekáÏky. Ti si proto zaji‰Èovali
vznik sv˘ch ‰kol svépomocí prostﬁednictvím ãesk˘ch spolkÛ, náboÏensk˘ch kongregací
ãi biskupství s finanãní podporou ãesk˘ch podnikÛ.4 Kromû Matice ‰kolské, asi nejv˘znamnûj‰ího takovéhoto spolku, se o místní ‰kolství zaslouÏil zejména dámsk˘ spolek
Ludmila, kter˘ se zamûﬁil na dívãí vzdûlávání.5
Jeho vznik inicioval hlavní pﬁedstavitel ãeskobudûjovick˘ch âechÛ August Zátka, kter˘ si uvûdomoval, Ïe pro dosaÏení rovnoprávnosti ãeského a nûmeckého obyvatelstva ve
mûstû je nezbytné, aby se do tohoto procesu zapojily rovnûÏ Ïeny, kter˘m bylo proto nutné poskytnout potﬁebné vzdûlání v ãesk˘ch ‰kolách a tím zabránit jejich germanizování. Z tohoto dÛvodu se Zátka se sv˘mi spolupracovníky rozhodl zﬁídit vy‰‰í dívãí ‰kolu,
kterou mûl spravovat samostatn˘ dámsk˘ spolek. Ten v‰ak jihoãeská metropole dosud
nemûla. Proto byl zaloÏen spolek Ludmila, jehoÏ vznik a stanovy schválil 15. kvûtna 1885
zemsk˘ úﬁad. Na první ustavující valné hromadû, která se konala 8. ãervence téhoÏ roku,
se do ãlenské listiny nového ãeského dámského osvûtovû dobroãinného spolku pojmenovaného podle ãeské knûÏny zapsalo okolo osmdesáti dam. SchÛzi, na které se projednával mimo jiné i úãel spolku a jeho aktivity,6 pﬁedsedala Jana Zátková, manÏelka AugusO smírné vyﬁe‰ení národnostních konfliktÛ se na poãátku 20. století pokusil starosta Josef Taschek (1857–1939,
ve funkci 1903–1918) a JUDr. August Zátka (1847–1935) tzv. âeskobudûjovick˘m paktem. Jeho uzákonûní ov‰em
zmaﬁilo vypuknutí první svûtové války. Po jejím skonãení získali pﬁevahu a rozhodující vliv na mûstskou správu âe‰i. Více napﬁ. pﬁíslu‰ná hesla: Encyklopedie âesk˘ch Budûjovic. 2. roz‰íﬁ. vydání. âeské Budûjovice: Statutární mûsto âeské Budûjovice, Nebe, 2006, 672 s. ISBN 80-239-6706-1; CHVOJKA, Jiﬁí. Mûsto pod âernou vûÏí:
vyprávûní z historie âesk˘ch Budûjovic. âeské Budûjovice: Actys, 1992, 288 s. ISBN 80-901234-0-6.
3
PﬁeváÏnû tak vznikaly na základû hesla „svÛj k svému“ ãeské podniky, spolky, ‰koly ãi noviny, které pﬁedstavovaly konkurenci ke star‰ím a jiÏ fungujícím nûmeck˘m protûj‰kÛm.
4
Obdobné snahy byly patrné i mezi Nûmci.
5
To bylo ostatnû, vedle dobroãinné práce, úkolem ﬁady dámsk˘ch spolkÛ. Více napﬁ. BAHENSKÁ, Marie. Poãátky
emancipace Ïen v âechách: dívãí vzdûlávání a Ïenské spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, 2005, 175 s. ISBN
80-7277-241-4.
6
âinnost, kterou dámy po celou pûta‰edesátiletou existenci spolku (1885–1950) vykonávaly, byla znaãnû rozsáhlá a rÛznorodá, zahrnovala spoleãenské, kulturní i hospodáﬁské aktivity. Jejich spoleãn˘m jmenovatelem bylo
kromû vybudování vy‰‰ího dívãího ‰kolství ve mûstû také zaji‰tûní hmotné pomoci chud˘m dûtem nav‰tûvujícím ãeskobudûjovické ‰koly bez rozdílu pohlaví prostﬁednictvím dobroãinn˘ch akcí. K dûjinám, organizaci a ãinnosti spolku Ludmila: NOVOTNÁ, Klára. „Matka na sv˘ch rukou chová cel˘ svût.“: dámsk˘ spolek Ludmila v âesk˘ch Budûjovicích a jeho dívãí vychovávací ústavy (1885–1950). âeské Budûjovice, 2011. Diplomová práce.
Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Filozofická fakulta, Historick˘ ústav; STRNAD, Rudolf. Dámsk˘
spolek „Ludmila“ v â. Budûjovicích v letech 1885–1935. b. nakl., 1937.
2
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August a Jana Zátkovi
ta Zátky, která byla zvolena první – a po dlouh˘ch osmaãtyﬁicet let i jedinou – pﬁedsedkyní spolku.7
Pokraãovací ‰kola pro dívky, o jejíÏ vznik usilovaly ãlenky spolku Ludmila jiÏ nûkolik
mûsícÛ po jeho ustavení, mûla dívkám zajistit po ukonãení docházky na obecn˘ch ãi mû‰Èansk˘ch ‰kolách dal‰í vzdûlání v oblasti praktick˘ch dovedností, pﬁedstavující zejména
ruãní práce, ale i v jin˘ch pro nû potﬁebn˘ch pﬁedmûtech.8 Pﬁíslu‰né úﬁady v‰ak tûmto
snahám nebyly naklonûny, na rozdíl od obdobného poãínání na nûmecké stranû.9 Po dvou
letech rÛzn˘ch prÛtahÛ se zainteresované dámy a pánové rozhodli otevﬁít ‰kolu zatímnû,
tedy bez povolení úﬁadÛ, které v‰ak neopomnûli o této skuteãnosti informovat. Ke slavnostnímu aktu, kter˘m byla zahájena dlouholetá a úspû‰ná existence spolkového dívãího
ústavu, do‰lo 20. bﬁezna 1887. Posvûcení úﬁadÛ pﬁi‰lo aÏ o dal‰í dva roky pozdûji.
Pﬁed zahájením ‰kolního roku 1898/1899 do‰lo k transformaci ústavu ve dvouletou
vy‰‰í pokraãovací ‰kolu, která navazovala na znalosti dívek, které získaly na novû zﬁízené mû‰Èanské ‰kole, coÏ fakticky znamenalo prohloubení v˘uky teoretick˘ch pﬁedmûtÛ. Tím správní rada rovnûÏ vycházela vstﬁíc poÏadavkÛm rodiãÛ, kteﬁí chtûli, aby jejich
dcery byly pﬁipravovány ke zkou‰kám na industriální uãitelky, ke kter˘m dívky potﬁebovaly i teoretické znalosti. Takto ‰kola fungovala do roku 1903, kdy se spolek Ludmila
stal zﬁizovatelem a vydrÏovatelem prvního ãeského dívãího lycea v âechách.
7

K Janû Zátkové více: NOVOTNÁ, Klára. Jana Zátková (1859–1933): zapomenutá osobnost jihoãeské historie?
âeské Budûjovice, 2008. Bakaláﬁská práce. Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, Filozofická fakulta, Historick˘ ústav; NOVOTNÁ, Klára. Jana Zátková (1859–1933): Ïivotopisná studie. Jihoãesk˘ sborník historick˘.
2011, roã. 80, s. 109–129.

8

Jednalo se kromû pletení, háãkování, vy‰ívání a ‰ití o poãítání, vedení knih ãi náboÏenství a vychovatelství.

9

A to jak v pﬁípadû spolku Verein deutscher Arbeiterinnen, kter˘ vznikl o ãtyﬁi dny pozdûji neÏ Ludmila a povolení získal poãátkem roku 1886, tak v pﬁípadû Deutscher Damenverein zur Erhaltung der Mädchenschulen, kter˘ byl zaloÏen zaãátkem roku 1886 a o nûkolik mûsícÛ pozdûji jiÏ mohl zakládat pokraãovací ‰kolu.
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Jeho vznik opût inicioval August Zátka, kterému se zalíbila my‰lenka na vybudování
dívãích vzdûlávacích ústavÛ v jihoãeské metropoli po vzoru ústavÛ zaloÏen˘ch a vydrÏovan˘ch brnûnsk˘m dámsk˘m spolkem Vesna.10 Lyceum poskytovalo dívkám dÛkladnûj‰í vzdûlání, neÏ jaké mohly získat na obecné ãi mû‰Èanské ‰kole s pﬁihlédnutím k jejich
Ïenskosti a dÛrazem na v˘uku moderních jazykÛ a literatury. ZároveÀ je pﬁipravovalo
na v˘kon samostatného povolání.11
K odsouhlasení vzniku ‰estitﬁídního dívãího lycea do‰lo na spolkové schÛzi 1. kvûtna
1903. JiÏ 17. ãervna téhoÏ roku schválilo pﬁíslu‰né ministerstvo organizaãní statut i uãební osnovu lycea, ãímÏ „ludmilky“ získaly kupodivu bez úﬁedních prÛtahÛ povolení k otevﬁení první tﬁídy lycea, a to jiÏ pro ‰kolní rok 1903/1904. Aãkoliv spolek plánoval lyceum
budovat postupnû, oz˘valy se po zveﬁejnûní jeho vzniku hlasy, které volaly po otevﬁení
nejen 1. tﬁídy, ale i nûkteré vy‰‰í, kterou by tak mohly nav‰tûvovat dívky s ukonãenou
3. tﬁídou mû‰Èanské ‰koly. Ministerstvo proti tomu nic nenamítalo, takÏe spolu s 1. tﬁídou byla otevﬁena i 4. tﬁída, coÏ veﬁejnost kvitovala znaãn˘m zájmem o studium. Ve ‰kolním roce 1905/1906 jiÏ mûlo lyceum kompletní poãet roãníkÛ, v nichÏ byla velká pozornost vûnována teoretick˘m pﬁedmûtÛm.12 Lyceum tak pﬁevzalo a zároveÀ znaãnû roz‰íﬁilo
teoretickou v˘uku vy‰‰í pokraãovací ‰koly, která se reorganizovala v pokraãovací a prÛmyslovou ‰kolu pro dívky. TûÏi‰tû její v˘uky nyní spoãívalo v lyceem opomíjené praktické stránce.
Spolu s lyceem byl zaloÏen i penzionát zvan˘ Jihoãeská Vesna. Ten mûl nahradit dívkám-chovankám, které nemohly po dobu studií b˘t se svou rodinou, „domácnost s ve‰ker˘m zaopatﬁením,“13 které by odpovídalo jejich fyzickému i psychickému v˘voji.
Zamûstnanci14 penzionátu mûli dívky jak vzdûlávat, tak také vychovávat v duchu dobr˘ch

10

âlenky spolku Vesna zﬁídily v roce 1886 první ãeskou dívãí pokraãovací ‰kolu na území Moravy (pozdûji pﬁemûnûnou v prÛmyslovou ‰kolu s ﬁadou kurzÛ), v roce 1888 vy‰‰í dívãí ‰kolu (transformovanou postupnû od
roku 1901 v dívãí ‰estitﬁídní lyceum, reorganizované roku 1921 v reformní reálné gymnázium) a ve ‰kolním
roce 1891/1892 spolkov˘ penzionát. BlíÏe napﬁ. VELETOVSKÁ-HUMLOVÁ, Hana (ed). Îeny na Moravû: roãenka dobroãinného komitétu v Brnû. Brno: Dobroãinn˘ komitét, 1940, 156 s.; BEâICOVÁ, Magda. ·koly spolku
Vesna v Brnû a jejich role v ãeském dívãím vzdûlávání v letech 1886–1918. Brno, 2003. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brnû, Filozofická fakulta, Ústav pedagogick˘ch vûd.

11

PﬁestoÏe tak lycea zavedená pouze pro potﬁeby dívãího vzdûlávání pﬁedstavovala stﬁední ‰koly gymnaziálního
typu s úpln˘m v‰eobecn˘m vzdûláním, neumoÏÀovala sv˘m absolventkám (aÏ na krátké intermezzo let
1908–1912) pﬁímé pokraãování ve studiu na vysok˘ch ‰kolách, neboÈ ve srovnání s gymnázii byla lycea chápána jen jako niÏ‰í typ stﬁedo‰kolské instituce a maturity jejich absolventek nebyly zpravidla uznávány. Více k organizaci lyceí: ·AFRÁNEK, Jan. ·koly ãeské: obraz jejich v˘voje a osudÛ I., II. Praha: Matice âeská, 1913, 1918,
s. 378–382; WAGNER, O. K reformû dívãího vzdûlání: volné kapitoly pﬁátelÛm dobré vûci. Praha: Dûdictví
Komenského, 1908, s. 63 an; KÁDNER, Otakar. V˘voj a dne‰ní soustava ‰kolství I. Praha: Sfinx, 1929, s. 281–293;
NOVOTN¯, Miroslav et al. Dûjiny vy‰‰ího ‰kolství a vzdûlanosti na jihu âech od stﬁedovûk˘ch poãátkÛ do souãasnosti. âeské Budûjovice: Jihoãeská univerzita, 2006, s. 123–124. ISBN 80-7040-883-9.

12

Více napﬁ. Státní oblastní archiv v Tﬁeboni (dále SOA TﬁeboÀ), Státní okresní archiv âeské Budûjovice (dále SOkA
âeské Budûjovice), fond Dívãí reálné gymnasium, ·kolní kronika 1903–1948, inv. ã. 1, kniha 1, nestránkováno; V˘roãní zpráva dívãího lycea spolku Ludmila za ‰kolní rok 1903/1904. âeské Budûjovice: Dívãí lyceum spolku Ludmila, 1904, s. 43–45; HUSÁK, Franti‰ek. Nûkolik pohledÛ do Ïivota ‰koly, In: Dámsk˘ spolek Ludmila:
sborník vzpomínek. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1936, s. 14–18.

13

V˘roãní zpráva dívãího lycea spolku Ludmila za ‰kolní rok 1903/1904. âeské Budûjovice: Dívãí lyceum spolku
Ludmila, 1904, s. 9.

14

Dozor a ve‰kerou péãi o chovanky vykonávaly jejich uãitelky ze spolkov˘ch ‰kol.
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mravÛ, k poﬁádku, pracovitosti a zboÏnosti i k povinnostem k rodinû a spoleãnosti a rovnûÏ mûli podpoﬁit národní uvûdomûní dívek.15
V‰echny tﬁi spolkové ústavy mûly bûhem své poãáteãní existence potíÏe s nalezením
vhodného sídla, neboÈ pronajaté místnosti zájmu veﬁejnosti o studium, rozrÛstajícímu
se poãtu Ïaãek a chovanek i uãitelského sboru nedostaãovaly. âasté stûhování se stalo
impulsem pro vybudování samostatn˘ch ‰kolních budov. Nejprve se pﬁestûhovalo lyceum, které v novém areálu v ¤í‰ské tﬁídû, dne‰ní Husovû, zahájilo v˘uku v lednu 1907.
Postupnû byly pﬁikoupeny okolní pozemky a vystavûny budovy pro penzionát a pokraãovací ‰kolu. Postavena byla v pﬁilehlé zahradû i lycejní tûlocviãna, která slouÏila v‰em
spolkov˘m ústavÛm i samotnému spolku Ludmila, a to jak pro v˘uku, tak jako aula pro
hudební a divadelní pﬁedstavení. Vznikl˘ komplex budov v ¤í‰ské tﬁídû v sousedství hostince U Zelené ratolesti, kter˘ byl v základní podobû dokonãen bûhem roku 1909,16 byl
souhrnnû oznaãován jako Jihoãeská Vesna.17

PrÛãelí ‰kolních budov v roce 1911
Pokraãovací a prÛmyslová ‰kola byla na poãátku roku 1909 pﬁejmenována na Ïenskou
‰kolu prÛmyslovou spolku Ludmila. Jejím úkolem bylo poskytnout dívkám krejãovské
vyuãení se zamûﬁením na ‰ití Ïensk˘ch a dûtsk˘ch ‰atÛ a pﬁipravit je na rodinn˘ Ïivot
15

V˘roãní zpráva dívãího lycea spolku Ludmila za ‰kolní rok 1903/1904. âeské Budûjovice: Dívãí lyceum spolku
Ludmila, 1904, s. 9–10.
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Pozdûji bylo provedeno nûkolik pﬁístaveb. Komplex se víceménû v nezmûnûné podobnû nachází v âesk˘ch Budûjovicích dodnes. A i nadále slouÏí ke ‰kolsk˘m úãelÛm.
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SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Dívãí reálné gymnasium, ·kolní kronika 1903–1948, inv. ã. 1, kniha 1, nestránkováno; HUSÁK, Franti‰ek. Nûkolik pohledÛ do Ïivota ‰koly, In: Dámsk˘ spolek Ludmila: sborník
vzpomínek. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1936, s. 16; MIKU·KOVICOVÁ, Karla. Vznik a v˘voj
Odborné ‰koly pro Ïenská povolání spolku „Ludmila“. In: Dámsk˘ spolek Ludmila: sborník vzpomínek. âeské
Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1936, s. 19–25.
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a vedení domácnosti. Na poãátku ‰kolního roku 1909/1910 se její souãástí stala kuchaﬁská a hospodyÀská ‰kola a ve ‰kolním roce 1911/1912 pak i odborná ‰kola pokraãovací
pro uãednice Ïensk˘ch Ïivností odûvnick˘ch, která se v roce 1916 stala samostatn˘m
dvoulet˘m ústavem. Je‰tû pﬁed vypuknutím první svûtové války do‰lo ke zmûnám i v organizaci lycea, které reagovalo na ministersk˘ v˘nos z roku 1912. Ten umoÏnil k lyceím
pﬁipojit gymnazijní tﬁídy. Postupná transformace spolkového lycea v reformnû reálné
gymnázium, která zaãala ve ‰kolním roce 1918/1919 otevﬁením 5. tﬁídy, do níÏ se pﬁihlásily v‰echny dívky postupující ze 4. tﬁídy lycea,18 v‰ak mohla b˘t dokonãena aÏ po vzniku samostatné republiky ve ‰kolním roce 1923/1924.19
Velká válka zasáhla do chodu spolkov˘ch ústavÛ nûkolika zpÛsoby. První zápis v lycejní kronice, kter˘ se t˘ká války, informuje ãtenáﬁe o t˘denním pobytu setniny zdej‰ího
pû‰ího pluku ã. 91 a následnû domobrany v budovû ‰koly na pﬁelomu ãervence a srpna
1914. Kuratorium ‰koly sice následnû dal‰ímu váleãnému obsazení ‰koly zabránilo, ale
ve ‰kolním roce 1914/1915 muselo vyhovût Ïádosti okresní ‰kolní rady, která poÏadovala po správû lycea dvû místnosti pro potﬁeby staromûstské obecné ‰koly. Aby v‰ak lyceum mohlo i nadále plnû fungovat, musela b˘t 2. a 5. tﬁída pﬁesunuta do budovy penzionátu. Zde se konaly i 1. váleãné maturity lyceistek, neboÈ v budovû lycea probíhaly ústní
maturity c. k. ústavu ku vzdûlání uãitelÛ, protoÏe jeho budova byla pﬁemûnûna na lazaret. Záhy se v‰ak ukázalo, Ïe toto ﬁe‰ení není vyhovující, neboÈ penzionát potﬁeboval své
místnosti pro znaãnû nav˘‰en˘ poãet chovanek.20 Proto byla staromûstské ‰kole dána
v˘povûì a lyceum se ve ‰kolním roce 1916/1917 vrátilo zpût do své budovy, ãímÏ mûl
penzionát opût k dispozici ve‰keré své prostory.
Po zbytek války se lyceum sice jiÏ nemuselo nikam stûhovat, ale z rozliãn˘ch pﬁíãin
docházelo bûhem váleãn˘ch let k pﬁeru‰ování v˘uky ãi k doãasnému uzavírání celé ‰koly. V bﬁeznu 1916 bylo lyceum na t˘den uzavﬁeno z naﬁízení okresního hejtmanství
z dÛvodu spálového onemocnûní v penzionátu, kdy ze ãtyﬁ chovanek onemocnûla jedna
lyceistka. V listopadu 1917 byla ze stejného dÛvodu pﬁeru‰ena v˘uka pouze ve 2. tﬁídû.
Pro epidemii chﬁipky byla ‰kola zavﬁena i v ﬁíjnu 1918, kdy v nûkter˘ch tﬁídách onemocnûlo aÏ 80 % Ïaãek. Na‰tûstí si mezi nimi nemoc nevyÏádala Ïádnou obûÈ, aãkoliv
úmrtnost mezi obyvateli byla veliká. Na znamení smutku se nevyuãovalo ani v den úmrtí a pohﬁbu císaﬁe Franti‰ka Josefa I. v listopadu 1916. V lednu 1917 pak mûly Ïákynû
volno z dÛvodu dopravních nesnází. Následnû byla kvÛli trvajícím velk˘m mrazÛm
a nedostatku topiva zru‰ena v˘uka tûlocviku v zimních mûsících, a to i pro následující
roky. Správa ‰koly uvaÏovala i o zaji‰tûní kamen do tûlocviãny, aby nemusela b˘t vytápûna ústﬁedním topením, av‰ak kvÛli velk˘m nákladÛm od tohoto nápadu upustila. PotíÏe s topením byly v‰eobecné a nesnáze s jeho získáváním veliké. Zvlá‰tû kdyÏ v únoru
1917 úﬁady zabavily 1 710 kg uhlí ve prospûch nûmeckého gymnázia. Lyceum nemûlo
ãím topit, a tak musela b˘t ‰kola na pût dní uzavﬁena. Na konci roku 1917 pak ‰kolská
rada vyhlásila pro nedostatek uhlí témûﬁ mûsíãní prázdniny. Lyceum v tu dobu mûlo
zásoby pouze na tﬁi t˘dny. S touto tíÏivou situací ústavu pomohla firma bratﬁí ZátkÛ
18

V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila v â. Budûjovicích za rok 1918. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek
Ludmila, 1919, s. 4.

19

Spolkové dívãí reformnû reálné gymnázium. Îákynû nyní maturitní vysvûdãení opravÀovalo k pﬁímému vstupu na vysoké ‰koly.

20

Ve ‰kolním roce 1915/1916 bylo v penzionátu ubytováno 50 dívek, zatímco v následujícím roce to bylo jiÏ 79.
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a továrník Luke‰ z Duchcova, kteﬁí správû ‰koly zaslali dohromady dva vagóny uhlí.21
PﬁestoÏe „byla uãitelÛm i Ïákyním ‰kola koutkem klidu, ‰tûstí a tichého blaha,“22 jak
napsal ﬁeditel lycea Jaroslav Kracík do kroniky ústavu na konci 1. váleãného ‰kolního
roku, projevily se váleãné události jak v kaÏdodenním chodu ‰koly, tak také v úbytku
Ïaãek.23 Lyceistky sice i nadále jezdily na v˘lety do blízkého okolí a hrály kaÏdoroãní divadelní pﬁedstavení v lycejní tûlocviãnû, ale po celou dobu Velké války vûnovaly v˘dûlky
z pﬁedstavení sirotkÛm po padl˘ch ãesk˘ch vojínech a dûtem strádajícím váleãn˘mi událostmi. Kromû toho se po cel˘ ‰kolní rok aktivnû zapojovaly do sbûru knih a novin pro
ranûné vojáky. A pro vojáky v poli pletly teplé zimní obleãení, ãi jim posílaly vánoãní dárky.24 Poﬁádaly rovnûÏ sbírky ve prospûch âerveného kﬁíÏe a po celou dobu války vybíraly finanãní prostﬁedky na váleãné pÛjãky.25 Za tuto ãinnost byly Ïákynû lycea jiÏ ve ‰kolním roce 1914/1915 ocenûny pamûtními listy od váleãného pomocného úﬁadu ve Vídni
s pochvalou ministerstva války za ãinnost mládeÏe ve prospûch váleãné pomocné péãe.
Spolu se sv˘mi uãitelkami a uãiteli se Ïákynû rovnûÏ úãastnily akcí na oslavu jednotliv˘ch vítûzství rakouské armády – vyzdobovaly ‰kolní prostory císaﬁsk˘mi i zemsk˘mi
prapory, proná‰ely proslovy, konaly bohosluÏby ãi zpívaly hymnu. Îe tyto oslavy byly pﬁeváÏnû nucen˘mi projevy loajality,26 dokazuje napﬁíklad zápis ﬁeditele Kracíka v kronice
lycea, kdy 24. záﬁí 1915 oslavovala ‰kola vítûzn˘ postup armády, „aby naplnûn byl“ pﬁíkaz prezídia c. k. zemské ‰kolní rady. Kracík dále také uvedl: „Aby bylo vlastenecké sm˘‰lení ústavu i veﬁejnû osvûdãeno, úãastnil se ústav v ãele manifestaãního prÛvodu stﬁedo‰kolského Ïactva a zatloukání hﬁebÛ do ‚branného ‰títu‘ [...].“27
Ani dívãím ‰kolám se nevyhnuly zmûny v uãitelském sboru, odchody uãitelek a uãitelÛ ãi smrtelné ztráty. Napﬁíklad hned v roce 1914 musel narukovat lycejní uãitel dûjepisu a zemûpisu Cyril Spal. V˘uku za nûj pﬁevzala na krátkou dobu jeho Ïena,28 která dﬁíve uãila stejné pﬁedmûty na lyceích v Královsk˘ch Vinohradech a v Plzni. Cyril Spal se
v‰ak z váleãn˘ch boji‰È jiÏ nevrátil, neboÈ v bﬁeznu 1915 zemﬁel v Karpatech na tyfus.
21

SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Jihoãeská Vesna, Kniha zápisÛ správní rady dívãího lycea 1903–1917,
inv. ã. 1, nestránkováno; SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Jihoãeská Vesna, Kniha zápisÛ správní
rady dívãího lycea 1917–1921, inv. ã. 2, nestránkováno; SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Dívãí reálné gymnázium, ·kolní kronika 1903–1948, inv. ã. 1, kniha 1, nestránkováno.
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SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Dívãí reálné gymnázium, ·kolní kronika 1903–1948, inv. ã. 1, kniha 1, nestránkováno.
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Poãty studentek lycea se v dobû války pohybovaly v rozmezí 129–187 dívek, pﬁiãemÏ nejménû jich bylo ve ‰kolním roce 1915/1916 a nejvíce pak v 1. pováleãném roce 1918/1919. JiÏ v pﬁedváleãn˘ch letech v‰ak byl patrn˘
postupn˘ pokles (ve ‰kolním roce 1910/1911 studovalo na lyceu okolo 180 dívek, zatímco v roce 1913/1914 jich
bylo ani ne 150). Srov. SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Dívãí reálné gymnázium, ·kolní kronika
1903–1948, inv. ã. 1, kniha 1, nestránkováno.
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Ve ‰kolním roce 1914/1915 napﬁíklad zpracovaly 35 kg vlny na 4 páry nátepniãek, 34 párÛ náholenic, 45 kukel
a 43 ‰ál.
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Více k váleãn˘m pÛjãkám napﬁ. ·EDIV¯, Ivan: âe‰i, ãeské zemû a Velká válka 1914–1918. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 2001, s. 239–243. ISBN 80-7106-274-X.
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K v‰eobecn˘m projevÛm loajality více TAMTÉÎ, s. 202–213.
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SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Dívãí reálné gymnázium, ·kolní kronika 1903–1948, inv. ã. 1, kniha 1, nestránkováno.
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Zápisy ze schÛzí lycea uvádí bez bliÏ‰ího vysvûtlení, Ïe Spalová uãila pouze jeden den. Srov. SOA TﬁeboÀ, SOkA
âeské Budûjovice, fond Jihoãeská Vesna, Kniha zápisÛ správní rady dívãího lycea 1903–1917, inv. ã. 1, nestránkováno.
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Jeho památku uctily i abiturientky ústavu maturující roku 1913, které zaslaly ﬁeditelství ‰koly finanãní obnos ve v˘‰i 115 K.
TíÏivá hospodáﬁská situace29 zpÛsobená válkou zasáhla první ‰kolsk˘ ústav spolku Ludmila, tedy pokraãovací ‰kolu, nyní pﬁeorganizovanou v Ïenskou ‰kolu prÛmyslovou,30
mnohem více neÏ lyceum. Pﬁesto v˘uka na této ‰kole probíhala po celé ãtyﬁi váleãné roky
ve v‰ech oddûleních (pouze nebyly otevírány nûkteré kurzy31 a nebyla poﬁádána pravidelná kaÏdoroãní v˘stava prací ÏákyÀ na konci ‰kolního roku).32
Karla Miku‰koviãová, pozdûj‰í ﬁeditelka ‰koly, ve svém pﬁehledu v˘voje ústavu k tomu
poznamenala: „Pﬁedstavme si ov‰em, kolik tu asi bylo obûtavosti v uãitelském sboru
i u ÏákyÀ pﬁi opatﬁování potﬁebného materiálu k ‰ití a potravin k vyuãování ve ‰kole
hospodyÀské!“33 Nedostatek ‰icího materiálu se v‰ak negativnû podepsal na sniÏujícím
se poãtu ÏákyÀ prÛmyslové ‰koly i odborné ‰koly pokraãovací pro uãednice Ïivnosti odûvnické, na rozdíl od ‰koly kuchaﬁské a hospodáﬁské, která si udrÏovala pﬁedváleãnou frekvenci Ïaãek. Objevovaly se v‰ak i obavy, Ïe prÛmyslová ‰kola bude muset b˘t uzavﬁena
ãi nûkterá její oddûlení zru‰ena, pokud se nezlep‰í situace na trhu s látkami a ‰icími
potﬁebami. Naopak kuchaﬁská ‰kola se tû‰ila oblibû zejména mezi venkovsk˘mi dívkami, kter˘m válka umoÏnila v hojnûj‰ím poãtu studovat a které dokázaly opatﬁovat ze soukrom˘ch zásob potﬁeby pro v˘uku.34
Hospodáﬁská situace si rovnûÏ vyÏádala urãitou úpravu uãebních osnov, do kter˘ch
byly zahrnuty i pﬁedná‰ky o uÏívání mouky v domácnostech, o v˘Ïivû v dobû války, o uÏívání mouãn˘ch náhraÏek ãi o pûstování zeleniny.35 Z naﬁízení ministerstva veﬁejn˘ch
prací pak poﬁádala kuchaﬁská a hospodyÀská ‰kola veﬁejnou pﬁedná‰ku o v˘Ïivû, mouãn˘ch náhraÏkách a o úsporném vaﬁení (i s ochutnávkami). Tyto pﬁedná‰ky se konaly
nejen v âesk˘ch Budûjovicích ale také v Táboﬁe a VodÀanech. Na ‰kole rovnûÏ probíhaly po témûﬁ tﬁi t˘dny odpolední a veãerní kurzy úsporného váleãného vaﬁení.
Îákynû prÛmyslové ‰koly se stejnû jako lyceistky podílely na rÛzn˘ch sbírkách: ve prospûch váleãné akce pomocné ãi âerveného kﬁíÏe, pomáhaly s v˘bûrem váleãn˘ch pÛjãek,
29

Více o váleãném hospodáﬁství v ãesk˘ch zemích napﬁ. ·EDIV¯, Ivan: âe‰i, ãeské zemû a Velká válka 1914–1918.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 217 an. ISBN 80-7106-274-X.
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V dobû první svûtové války ji tvoﬁila prÛmyslová ‰kola (do ní patﬁila dvouletá ‰kola odborná pro Ïivnost odûvnickou, pracovna pro odûvnictví a speciální a veãerní kurzy), dále kuchaﬁská a hospodyÀská ‰kola, odborná ‰kola pokraãovací pro uãednice Ïenské Ïivnosti odûvnické (ta se odlouãila ve ‰kolním roce 1916/1917), mistrovské
kurzy pro krejãové a v neposlední ﬁadû ‰kola nûmeckého jazyka.
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Napﬁíklad kurz ke vzdûlání uãitelek vaﬁení pro dívãí ‰koly obecné a mû‰Èanské ãi kurz mistrovsk˘.
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V˘roãní zpráva Îenské ‰koly prÛmyslové spolku Ludmila za ‰kolní rok 1913/1914. âeské Budûjovice: Îenská
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V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila za rok 1917. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1918,
s. 4–5; V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila za rok 1918. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1919,
s. 5; V˘roãní zpráva Veﬁejné odborné ‰koly pro Ïenská povolání Jany Zátkové za ‰kolní rok 1937/1938, âeské
Budûjovice: Veﬁejná odborná ‰kola pro Ïenská povolání Jany Zátkové, 1938, s. 7.

35
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sbûrem papíru i vybíráním finanãních prostﬁedkÛ na fond pro vdovy a sirotky po padl˘ch
vojínech. Dívky rovnûÏ zhotovovaly prádlo pro ranûné vojáky. Stejnû tak Ïákynû i uãitelsk˘ sbor oslavovaly jednotlivá vítûzství armády „vhodn˘m zpÛsobem.“36
Penzionát Jihoãeská Vesna fungoval po celou dobu váleãného konfliktu. Aãkoliv na
poãátku války poklesl znatelnû poãet chovanek, jiÏ v následujícím roce zaãal opût stoupat, aÏ dosáhl svého maxima, kdy v‰echny místnosti byly plnû obsazeny. Nûkteré dívky
byly dokonce odmítány a odkazovány na dal‰í rok.37 K tomu jistû pﬁispûl také fejeton
novináﬁky Olgy Stránské o Jihoãeské Vesnû oti‰tûn˘ v Národních listech v ãervnu 1915
a rovnûÏ ãlánek spisovatelky a novináﬁky Olgy Fastrové v Národní politice, která nav‰tívila spolkové ústavy v kvûtnu 1916.38
Vzhledem k panujícím hospodáﬁsk˘m pomûrÛm a zvy‰ujícím se cenám v‰ak bylo vel-

·kolní budovy v roce 1910, v popﬁedí penzionát
mi tûÏké zajistit dívkám dostateãné mnoÏství potravin. To se celkem daﬁilo bûhem
1. váleãného roku, kdy se správa penzionátu dostateãnû zásobila. V následujících letech,
tj. 1916–1918, to v‰ak jiÏ nebylo moÏné, takÏe docházelo k navy‰ování mûsíãního nájemného a rodiãe dívek byli vyz˘váni ke spoluúãasti na stravování sv˘ch dcer alespoÀ nej36

V˘roãní zpráva Îenské ‰koly prÛmyslové spolku Ludmila za ‰kolní rok 1914/1915. âeské Budûjovice: Îenská
‰kola prÛmyslová spolku Ludmila, 1915, s. 13.
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V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila za rok 1917. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1918, s. 4.
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Národní listy 15. 6. 1915, s. 3–4; SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Jihoãeská Vesna, Kniha zápisÛ
správní rady dívãího lycea 1903–1917, inv. ã. 1, nestránkováno.
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dÛleÏitûj‰ími potravinami (pﬁedev‰ím moukou), coÏ jim bylo kompenzováno sníÏením
jejich v˘dajÛ na ubytování. Na konci roku 1917 byli rodiãe poÏádáni, aby sv˘m dcerám
dávali 10 kg mouky roãnû a také tuky, coÏ se na jaﬁe 1918 zv˘‰ilo na 20 kg mouky a 5 kg
tuku.39 Ve v˘roãní zprávû dámského spolku Ludmila za rok 1917 se lze doãíst: „S jakou
starostí, peãlivostí a úzkostí bylo spojeno udrÏování pensionátu za tûchto zl˘ch dob,
dovedete si, velectûné dámy, pﬁedstaviti, kdyÏ na mysl si pﬁivoláte své domácí starosti,
a jak vysokého stupnû trpûlivosti va‰e pomûrnû malé domácnosti vyÏadovaly. Ale snaha obstaravatelÛ byla poÏehnána. Pﬁes bezmezné pﬁekáÏky pﬁi opatﬁování poÏivatin
a pﬁes ohromnou jich cenu docíleno, Ïe v‰echny dívky, jichÏ leto‰ní rok je‰tû více shromáÏdil neÏ pﬁede‰lá léta, byly ku spokojenosti vlastní i sv˘ch rodiãÛ v‰ím potﬁebn˘m
opatﬁovány.“40 I pﬁes tyto dílãí úspûchy se objevovaly obãasné úvahy o uzavﬁení penzionátu, a to jak kvÛli nedostatku potravin, tak také uhlí. Správa penzionátu si v‰ak byla
vûdoma, Ïe by tím znaãnû zkomplikovala situaci spolkov˘m ‰kolám, jejichÏ Ïaãky v nûm
nacházely doãasn˘ domov. Aãkoliv se kritick˘m ukázal b˘t zejména poslední váleãn˘ rok,
podaﬁilo se vedení ústavu udrÏet jeho ãinnost aÏ do konce války. Vedení penzionátu pak
vûﬁilo, Ïe kdyÏ pﬁekonalo úskalí váleãné doby, pﬁekoná i pﬁechodnou dobu pováleãnou,
neboÈ v nadcházejících letech oãekávalo zlep‰ení Ïivotních podmínek.41
KaÏdodenní program penzionátu v dobû války rovnûÏ doznal urãit˘ch zmûn. Místo
del‰ích v˘letÛ (mnohdy spojen˘ch s jízdou vlakem) se vydávaly dívky se sv˘mi vychovatelkami na krat‰í denní odpolední procházky ãi pob˘valy na ãerstvém vzduchu ve ‰kolní zahradû, a to i za ménû pﬁíznivého poãasí, neboÈ od léta 1913 zde mûly k dispozici
i altán (pavilon). Zábavu i pouãení jim i nadále nabízela ústavní knihovna, jejíÏ prÛbûÏné doplÀování nyní bylo mnohem sloÏitûj‰í.42 Zﬁejmû i proto se ve tﬁetím roce války chovanky sloÏily na spisy Julia Zeyera, které vûnovaly právû penzionátní knihovnû. Po dobu
války byly rovnûÏ omezeny rozliãné slavnosti a zábavy konající se ve mûstû, takÏe se dívky musely více zabavit samy, aÈ uÏ hrou na hudební nástroje (v penzionátu byly zvlá‰tní místnosti s pûti piany), zpûvem, tancem ãi jiÏ zmínûnou ãetbou.43
O tom, jak Ïákynû a uãitelsk˘ sbor vnímaly události okolo ukonãení Velké války a vyhlá‰ení samostatného státu a jak tyto události ovlivnily chod spolkov˘ch ústavÛ, informuje z dostupn˘ch pramenÛ podrobnûji pouze lycejní kronika. V té se lze doãíst, Ïe v záﬁí
1918 byla „nálada ve sboru i mezi Ïákynûmi [...] radostná, tu‰iloÈ se jiÏ, Ïe ve svûtové
válce padne brzy rozhodnutí a Ïe dostaneme po poráÏce Nûmecka a Rakousko-Uherska
úplnou samostatnost.“ Jak moc byl vznik republiky vítán a oslavován, je patrné z dal‰í39

SOA TﬁeboÀ, SOkA âeské Budûjovice, fond Jihoãeská Vesna, Kniha zápisÛ správní rady dívãího lycea 1903–1917,
inv. ã. 1, nestránkováno; V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila za rok 1915–1916. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1916, s. 8.
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V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila za rok 1917. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1918, s. 2.

41

V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila za rok 1917. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1918, s. 4;
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¤adu ãasopisÛ zapÛjãovala penzionátní knihovnû redakce Budivoje. To v‰ak skonãilo se zánikem novin v srpnu
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V˘roãní zpráva dámského spolku Ludmila za rok 1913–1914. âeské Budûjovice: Dámsk˘ spolek Ludmila, 1914,
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ho zápisu: „[...] udeﬁila ãeskému národu osudná hodina, na niÏ se cel˘ národ v du‰i své
tajnû tû‰il po celá ãtyﬁi léta stra‰né války. Dne 28. ﬁíjna 1918 praskly okovy, po 300letém
otroctví stali jsme se svobodn˘mi! Odtud tedy jiÏ kroniku svobodné ‰koly budeme vypisovati.“44
Dne 5. listopadu, kdy bylo po chﬁipkové epidemii opût zahájeno vyuãování, vyzdobily
Ïákynû lycea ‰kolní místnosti portréty 1. ãeskoslovenského prezidenta Tomá‰e Garrigue
Masaryka a amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, prapory v ãesk˘ch a slovansk˘ch
barvách a také v barvách dohodov˘ch spojencÛ. Jaroslav Kracík, ﬁeditel lycea, pak pronesl slavnostní ﬁeã k Ïákyním v tûlocviãnû. Následnû se celá ‰kola úãastnila vítání ãesk˘ch delegátÛ ze ·v˘carska. O tﬁi dny pozdûji pak probíhala ‰kolní slavnost, na které
„zajásali jsme si, Ïe smazána jest na vÏdy potupa bûlohorská!“45
Nyní bylo vyuãování ãasto pﬁeru‰ováno pro radostné události. V prosinci bylo ‰kolám
naﬁízeno, aby pﬁipravily ubytování pro ãeskoslovenské legionáﬁe navracející se z Francie a Itálie. Ve vyzdobené budovû lycea se ubytovalo 24. prosince 160 vojínÛ 31. pluku
ãeskoslovenského vojska. ¤editel lycea Kracík se zúãastnil i vítání prezidenta Masaryka
na ãeskobudûjovickém námûstí pﬁi jeho návratu z PaﬁíÏe. Na jeho pamûÈ byla také v zahradû lycea 12. prosince zasazena lípa nesoucí jméno Lípa Masarykova. V lednu následujícího roku pak uãitelsk˘ sbor sloÏil slib vûrnosti republice.46
Aãkoliv první svûtová válka zasáhla do chodu dívãích spolkov˘ch ‰kol a penzionátu
ﬁadou negativních jevÛ a událostí, jejich rozvoj nikterak nezastavila. Po skonãení Velké
války projevila veﬁejnost znaãn˘ zájem o studium na „ludmilsk˘ch“ ústavech, coÏ umocnil i vznik dal‰í spolkové vzdûlávací instituce, a to ústavu pro vzdûlávání uãitelek domácích nauk v roce 1919.47
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Trampoty uãitele s válkou aneb
„Metamorfóza tvorÛ pozemsk˘ch v podzemské“
Josef Märc
Anotace
Kapitola pﬁedev‰ím na základû dochovaného souboru korespondence polní po‰ty uãitele Theodora ReÏného rekonstruuje váleãné záÏitky a proÏitky jednoho moravského
vojáka a jeho rodiny. Zab˘vá se i obecn˘mi moÏnostmi zacházení s váleãnou korespondencí a jejím potencionálním vyuÏitím pro poznání váleãné zku‰enosti na frontû a v zázemí. Stejnû tak nabízí urãitá v˘chodiska pro popis situace uãitelÛ (‰koly) bûhem války
i ve vzpomínání na ni.

Abstract
The Teacher’s Difficulties with War or Metamorphosis
The chapter based primarily on an extant body of teacher Theodor ReÏn˘’s war correspondence reconstructs the war experiences and feelings of a Moravian soldier and his
family. It also deals with general attitudes to treating war correspondence and its potential use in learning about war experiences, both at the front line and in the rear. It offers
basic guidelines to study the role of teachers during the war as well as in remmebering
it.
Pomníky padl˘ch v první svûtové válce fungují, respektive fungovaly, jako panteony
na‰ich venkovsk˘ch obcí.1 Mnohé jsou umístûny nedaleko ‰kol, ãasto i pﬁímo pﬁed nimi.
Zpravidla zaznamenávají jména tûch, kteﬁí válku nepﬁeÏili, aÈ uÏ padli, zahynuli v zajetí,
ãi zemﬁeli na útrapy války. PÛvodními impulsy pro tento text byly jednak tyto nenápadné soupisy muÏÛ a otázka, mÛÏeme-li se o nich dozvûdût více, neÏ pﬁiná‰ejí texty na
pomnících; za druhé soubor korespondence, která se t˘kala jednoho z muÏÛ, jehoÏ jméno a fotografie je na jednom z pomníkÛ. ProtoÏe texty vznikající na základû interpretace
lístkÛ polní po‰ty nejsou pﬁi vytváﬁení obrazu první svûtové (Velké) války zcela bûÏné,2
budu se vûnovat pﬁedev‰ím této interpretaci s pﬁesahy do obecnûj‰ích kontextÛ. Ponûkud
stranou tak zÛstane pÛvodnû zam˘‰lená komparace podílu uãitelÛ, respektive ‰kolsk˘ch
institucí na pomnících padl˘m. Kromû pomníku v Pivínû, o nûmÏ bude zmínka dále, se
mûl vûnovat pomníku ve Slavíkovicích (PlzeÀsk˘ kraj), kter˘ byl vystavûn na základû aktivit Václava Kaufnera,3 místního uãitele a na kterém je zachyceno jméno Stanislava Blumen‰tengla, kdysi uãitele slavíkovické ‰koly a pozdûj‰ího poruãíka rusk˘ch legií, padlého v ãervnu 1918.4
Parafrázoval jsem téma âe‰i a jejich panteony, jehoÏ editorem byl Marek Nekula v ãasopise Dûjiny a souãasnost
1/2014, aãkoliv se pﬁíslu‰né texty t˘kají panteonÛ velk˘ch, celonárodních. Mikrohistorie se v podstatû net˘kají.
2
V ãeském prostﬁedí se jí vûnoval pﬁedev‰ím: PAZDERA, David. Korespondence jako jeden z pramenÛ pro v˘zkum
kaÏdodennosti ãesk˘ch vojákÛ rakousko-uherské armády ve Velké válce. Historie a vojenství. 2003, roã. 52, ã. 1,
s. 37–43. ISSN 0018-2583, kde i dal‰í literatura. Na jeho pojetí navazuji, v nûkolika aspektech je roz‰iﬁuji.
3
Státní oblastní archiv v Plzni (dále SOA PlzeÀ), Státní okresní archiv DomaÏlice (dále SOkA DomaÏlice), fond
Obecná (národní) ‰kola Slavíkovice, Památná kniha ãili kronika obecné ‰koly Slavíkovice, díl II., 1905–1962.
Kronika obecné, národní a základní ‰koly [Slavíkovice]. Porta fontium [online]. [cit. 28. 6. 2014]. Dostupné
z: http://www.portafontium.cz/chronicle/soap-do/00378-skola-slavikovice-1905-1962.
4
Evidence váleãn˘ch hrobÛ. Ministerstvo obrany âeské republiky [online]. [cit. 28. 6. 2014]. Dostupné z:
http://www.valecnehroby.army.cz/index.html. Rusko, Samara, Rusk˘ hﬁb. u nádraÏí – ãíslo VH: RUS-00482.
Dostupné z: http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=1010121&coid=222&con=Rusko&lid=1009267&lim=Samara&st=0&.
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Nûkolik souvislostí
Je obecnû velmi problematické stanovit kritéria pro posuzování chování ãeského vojáka bûhem Velké války. Ivan ·ediv˘ pﬁesvûdãivû dokládá, Ïe se snáze vytváﬁejí konstrukty
a m˘ty neÏ objektivní tvrzení. Chování ãeského vojáka „nebylo abstraktním, nemûnn˘m
pojmem,“ názory, chování a jednání vojáka vÛbec záviselo na mnoha faktorech, které se
velmi ãasto vzájemnû podporovaly, ale i ru‰ily. Patﬁily mezi nû faktory ãasu, fronty, pÛvodu vojáka, ale také vojensk˘ch okolností (napﬁíklad chování velitele, standard jednotky),
pﬁírodních podmínek bûhem bojÛ, víry ãi naopak bezvûrectví vojáka, jeho osobních vlastností a mnohé dal‰í okolnosti.5 A je dokladem zmuÏilosti smrt?6 Jen obtíÏnû lze stanovit
kritéria pro zji‰tûní prÛmûrného chování vojákÛ za války, je‰tû obtíÏnûji pro ãeského uãitele ve stejné situaci a z nám dostupn˘ch pramenÛ. Jistû existovala jejich ‰kála od vûrné
loajality k naprostému odmítání. âe‰tí uãitelé za války demonstrují svou vûrnost napﬁíklad i v publikaci ·kola a svûtová válka,7 aby po válce sná‰eli doklady o svém pronásledování.8 A mohlo fungovat ‰ir‰í habsburské vlastenectví? Nerad bych pﬁedbíhal závûry této
studie, ale uãitel z Pivína Theodor ReÏn˘ byl doma v habsburské monarchii. „Tak jiÏ pÛl
roku tomu, co jsme nedobrovolnû „rozvedeni.“ Je to hrozná doba- a bude jinak? TûÏko
pravda odpovûdûti. Od 20. února jsem opût v na‰í ﬁí‰i a jsem jaksi spokojenûj‰í.“9
Evidovaní padlí uãitelé v habsburské uniformû v království âeském10
Rok
191511
1916
1917
191812
Celkem

5

nûmeãtí
200
80
20
12
312

ãe‰tí
143
71
44
14
272

celkem v období
343
151
64
26
584

·EDIV¯, Ivan. âe‰i, ãeské zemû a Velká válka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 147–149. ISBN 807106-274-X.
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TamtéÏ, s. 149–150.
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BENE·, Bohuslav a Adolf PFEIFER. ·kola a svûtová válka: pﬁíruãka o organizaci na‰í armády a loìstva. Sbírka
vojensk˘ch a národohospodáﬁsk˘ch dat a poãetních pﬁíkladÛ. Pokyny pro vojenskou pﬁípravu mládeÏe. Praha:
Ústﬁední nakladatelství a knihkupectví uãitelstva ãeskoslovanského, 1916, 188 s.
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STUNA, Stanislav. Persekuce ãeského uãitele. Praha: Odbor mladého uãitelstva pﬁi uã. Jednotû Komensk˘, 1922,
31 s.
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 25. 2., orazítkováno 25. 2. 1915.
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Zpracováno podle jednotliv˘ch ãísel Vûstníku vládního u vûcech ‰kol obecn˘ch v království âeském od
31. 3. 1915 do 30. 9. 1918, která pﬁiná‰ela seznam padl˘ch uãitelÛ v pﬁedcházejícím období. Uãitelé byli rozdûleni podle ‰kol ãesk˘ch a nûmeck˘ch do jednotliv˘ch okresÛ.

11

Údaje byly zveﬁejÀovány aÏ od bﬁezna 1915, první seznamy zahrnují poãty i za rok pﬁedcházející: v bﬁeznu 1915
je uvedeno 79 a v dubnu dokonce 100 jmen padl˘ch uãitelÛ, od kvûtna do konce roku se mûsíãní poãet padl˘ch
pohyboval kolem 20 osob. Franti‰ek ·koda, zemﬁel˘ v listopadu 1914, byl uveden mezi padl˘mi uãiteli „aÏ“ ve
druhém soupisu padl˘ch. Vûstník vládní u vûcech ‰kol obecn˘ch v království âeském. 1915, ã. 4, s. 37.

12

Padlí byli evidováni jen do konce záﬁí 1918.
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Evidovaní13 padlí uãitelé v habsburské uniformû v markrabství Moravském14
Rok
191515
1916
1917
191816
Celkem

nûmeãtí
53
13
16
15
97

ãe‰tí
64
74
28
9
175

celkem v období
117
87
44
24
272

Dopad války na obyvatele Pivína
V Pivínû Ïilo podle sãítání lidu z roku 1910 celkem 346 osob muÏského pohlaví, ‰kolu nav‰tûvovalo ve ‰kolním roce 1910/1911 dohromady 58 chlapcÛ, ve ‰kolním roce
1913/14 bylo chlapcÛ ve ‰kole dokonce 74. Bûhem roku 1914/15 bylo povoláno k vojenské suÏbû na 85 muÏÛ (38 svobodn˘ch, 47 Ïenat˘ch), jmenovitû uvedeno v‰ak jen 84,
v dal‰ím roce jich rukovalo 43, v dal‰ím 3. U nûkter˘ch jmen nelze rozhodnout, zdali se
t˘kají jedné nebo dvou osob. I pﬁesto je poãet pﬁibliÏnû 130 muÏÛ, kteﬁí byli z Pivína
povoláni k vojenské sluÏbû, velmi vysok˘. Tﬁináct z nich je na místním pomníku zaznamenáno jako obûti války, z Pivínsk˘ch je uvádûno mezi legionáﬁi 15 muÏÛ.17 Îádn˘ z místních legionáﬁÛ bûhem vojenské sluÏby nezemﬁel.18 Dosavadní lokální literatura reflektovala v‰ak pﬁedev‰ím jejich osudy.19
Korespondence polní po‰ty je pomûrnû znám˘m fenoménem Velké války (byla totiÏ
velmi ãetná), pﬁesto k jejímu vytûÏení v biografickém ãi historickém bádání dochází jen
pomûrnû zﬁídka. ZveﬁejÀovat dopisy vojákÛ bylo bûÏné jiÏ v dobû války. Nakladatelství
Emila ·olce vydávalo v letech 1915–1916 Listy na‰ich vojákÛ, tedy se‰ity pﬁedev‰ím
s úryvky dopisÛ, které zaznamenávaly frontové záÏitky. Zpravidla byly anonymizovány
a jiÏ pﬁedem oti‰tûny v tisku. Nepﬁekvapuje jejich propagandistické zamûﬁení, mnohdy
vzbuzují dojem psaní na objednávku, ale projevuje se v nich i neb˘valá otevﬁenost, jako
by nepro‰ly cenzurou.20 Dal‰ím pﬁíkladem zveﬁejnûn˘ch dopisÛ, více autentick˘m a více
13

Mezi padl˘mi není ve vûstníku uveden patrnû Václav Erben, od roku 1910 uãitel v Sobûsukách (Prostûjovsko),
padl 7. 11. 1914, rodem z Podolí u RoÏìálovic. Podle: PROCHÁZKA, Alois V. Obrázek z Moravy. In: ÎIPEK,
Alois (ed.). Domov za války I. Praha. Pokrok, 1929, s. 127–131. Je uveden na pomníku padl˘ch v Sobûsukách.
Sobûsuky: pomník Obûtem 1. svûtové války. Spolek pro vojenská pietní místa [online]. [cit. 28. 6. 2014]. Dostupné z: http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/4765-sobesuky/.

14

Zpracováno podle jednotliv˘ch ãísel Vûstníku vládního pro ‰koly obecné v markrabství Moravském od
31. 5. 1915 do 30. 9. 1918. Ostatní viz poznámky ã. 10, 11.

15

Údaje byly zveﬁejÀovány aÏ od kvûtna 1915, ostatní viz poznámka ã. 13.

16

Údaje byly zveﬁejÀovány aÏ od kvûtna 1915, ostatní viz poznámky ã. 13 a 14.

17

CYDLÍK, Tomá‰ a Oldﬁich VÁCLAVÍK. âeskosloven‰tí legionáﬁi okresu Prostûjov 1914–1920. Prostûjov: Státní
okresní archiv, 2001, s. 45. ISBN 80-238-9432-3. Jedná se o osoby, které byly s Pivínem spjaty aÈ uÏ jako se sv˘m
rodi‰tûm, tak také bydli‰tûm, to mohlo b˘t ãasto „jen“ pováleãné.

18

Zemsk˘ archiv v Opavû (dále ZA Opava), Státní okresní archiv Prostûjov (dále SOkA Prostûjov), fond Národní
‰kola Pivín, ‰kolní kroniky 1891–1924, NAD 610, inv. ãíslo 128, nestránkováno. Pﬁesto se jména nûkter˘ch
z nich objevila na místním pomníku padl˘m.

19

HORÁK, Václav. Pivín: historie a souãasnost obce. Pivín: Obecní úﬁad Pivín, 2009, s. 42.

20

Listy na‰ich vojákÛ. 13 se‰itÛ. Praha: E. ·olc, 1915–1916. Napﬁíklad aÏ naturalistické líãení zranûní v ãlánku
Jak jsem byl zranûn. In: Listy na‰ich vojákÛ. Se‰it 4. Praha: E. ·olc, 1915, s. 5–8.
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se vztahujícím ke ‰kolnímu prostﬁedí, jsou dopisy,21 které posílal Jaromír John svému
tehdy desetiletému synovi, vhodn˘ prostﬁedek pro nesnadn˘ úkol, jak „psáti (vyprávûti)
ãeské mládeÏi o nynûj‰í válce.“ Autor volí vrstevnick˘ princip – dívá se na válku dûtsk˘ma oãima.22
Dále budeme rekonstruovat pﬁíbûh pivínského uãitele, absolventa kromûﬁíÏského uãitelského ústavu, pocházejícího z Kojetína. V souvislosti s jeho osudem se zachoval soubor 190 lístkÛ polní po‰ty. Vût‰inu z lístkÛ psal Theodor ReÏn˘ rodinû obyãejnou tuÏkou, pﬁedev‰ím Ïenû Marii (jednou synovi Hynkovi) do Pivína, respektive Kojetína, kde
pob˘vala u manÏelov˘ch rodiãÛ. Vût‰ina korespondence je psána na korespondenãních
lístcích, zpravidla rÛÏov˘ch, ale i v jin˘ch barvách, existuje i nûkolik dopisÛ. Texty jsou
psány obyãejnou tuÏkou, místy obtíÏnû ãitelné z dÛvodu setﬁení textu, písmo spí‰e úhledné, dobﬁe ãitelné. JiÏ ve ‰kolních letech byla úprava písemn˘ch pracích ReÏného hodnocena jako „úhledná,“ krasopis jako „dostateãn˘.“23 Texty nevykazují témûﬁ Ïádné pravopisné chyby. O korespondenci Marie nemáme pﬁíli‰ pﬁedstav (je dostupn˘ jedin˘ lístek),
nûkteré okolnosti lze vyãíst z odpovûdí Theodorov˘ch. Psala patrnû na bûÏné lístky, frankuje dopisy, Theodor ji nabádá, Ïe je ‰koda penûz, aÈ radûji pí‰e na feldpost.24 Po‰tovní
styk byl pomûrnû ãast˘, nûkdy docházelo k seskupování po‰ty a pozdûj‰ímu hromadnému dodání: „nemusí‰ tak ãasto, onehdy jsem obdrÏel osm balíkÛ (pût ãokolády) a osm
dopisÛ.“25 ReÏného rodinu tvoﬁili tito ãlenové: otec Josef a matka neznámého jména
v Kojetínû; sourozenci Rudolf u pevnostního dûlostﬁelectva v Krakovû, Franz (Franti‰ek)
v Bílsku, Karel (studující) u rodiãÛ v Kojetínû; ‰vagr Hynek Labounek u 11. vozatajské
divize; manÏelka Marie a dûti Hynek, Rudolf a Lída.
Korespondenci Theodora lze rozdûlit do tﬁí období: od srpna 1914 do kvûtna 1915 celkem 106 lístkÛ a dopisÛ, dva lístky bûhem rekonvalescence v ãervnu aÏ srpnu 1915,
15 lístkÛ z období léta 1916. Ostatní ãlenové rodiny se na souboru podílejí takto:
Rudolf – 45 lístkÛ, které jsou urãeny bratrovi ãi ‰vagrové, ta mohla zprostﬁedkovávat informace mezi obûma bratry. Franz – 1 lístek, Karel – 2 dopisy, Hynek – 7 lístkÛ, Marie ReÏná – 1 lístek, matka – 1 lístek, korespondence v souvislosti s úmrtím Theodora – 7 lístkÛ, neidentifikovan˘ autor u dvou lístkÛ.
Okolnosti Ïivota a smrti Theodora ReÏného pﬁedev‰ím na základû korespondence26
1. Korespondenãní okolnosti:
Popis feldpost – na lístcích se zpravidla objevují rÛzná razítka, nejbûÏnûj‰í je razítko
polní po‰ty – napﬁíklad Theodorova korespondence byla odesílána z feldpost ãíslo 6, 98,
21

JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jeÏ psal jsem svému synovi. Praha: Dûdictví Komenského, 1917.

22

K. V. Literatura pro mládeÏ. Na‰e doba XXV., 1917, ã. 2, s. 143–144.
Moravsk˘ zemsk˘ archiv v Brnû (dále MZA Brno), Státní okresní archiv KromûﬁíÏ (dále SOkA KromûﬁíÏ), fond
C. k. koedukaãní uãitelsk˘ ústav KromûﬁíÏ, B-e 184, Hlavní katalog I. roãník, inv. ã. 12; Hlavní katalog IV. roãník, inv. ã. 31; Maturitní protokol, inv. ã. 138. Za informaci dûkuji Jitce Zezulové z tamního archivu.

23

24

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 1. 3., orazítkováno 2. 3. 1915, psáno 9. 7., orazítkováno 10. 7. 1916.

25

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 5. 3, orazítkováno 6. 3 1915.

26

Volnou inspirací pro interpretaci byl text: TEJKALOVÁ, Jana: Haliãská fronta oãima ãesk˘ch vojákÛ rakousko-uherské armády. Historie a vojenství. 2001, roã. 50, ã. 2, s. 332–370. ISSN 0018-2583. Kromû kvantitativnû nespecifikované korespondence Vladimíra Procházky (Archiv Akademie vûd âeské republiky) vyuÏívá pﬁeváÏnû jiné typy
svûdectví neÏ lístky polní po‰ty. Její studie pﬁiná‰í mnoho cenn˘ch dokladÛ ke kaÏdodennímu Ïivotu, nûkterá
zobecnûní (strava, snaha vojákÛ o ãasté posílání balíkÛ, Vánoce) nejsou v souladu se zku‰eností ReÏného.
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186, 202. Nûkteré lístky obsahují i útvarové razítko, pﬁípadnû nemocniãní. Z hlediska
po‰tovního styku v podstatû velmi obvykl˘ stav. SnaÏil se popsat z prostoru lístku co nejvíce, na lístcích zÛstává obvykle jen velmi málo volného místa. Korespondence byla cenzurována – doloÏeno razítkem, parafou neznám˘ch cenzorÛ, slovem vidi. V textu Ïádn˘
cenzurní zásah není doloÏen. âetnost psaní byla témûﬁ kaÏdodenní – bez obdrÏeného
lístku velmi smutno, stále chce ãastûj‰í korespondenci, snaÏí se psát domÛ kaÏd˘ den,
nûkdy nejde po‰ta, nebyl ãas, „zmrzl˘.“27 „Pi‰ ãasto, je dlouh˘ den, kdyÏ po‰ta nepﬁinese niãeho.“28
Doba dodání, i pokud byl Theodor v poli, byla zpravidla do t˘dne. Autocenzuru lze
obtíÏnû doloÏit, korespondence ov‰em obsahuje jen velmi málo reálií z frontového Ïivota. Patrná je snaha uchránit blízké doma negativních zpráv. ReÏn˘ pí‰e o kolegovi, „kter˘ jiÏ také není v kanceláﬁi, ale domÛ to nenapsal.“29
2. Zasílání balíkÛ (bedniãek):
Lze rekonstruovat pﬁedev‰ím dvû záleÏitosti – ãetnost zásilek a jejich obsah: Ïádá, aby
mu neposílali tolik balíãkÛ. „Nic neposílat!“30 – není schopen v‰e, co dostane, pojmout
do své cestovní v˘bavy. Nejãastûji mûl zájem o ãokoládu, napeãené peãivo a sladkosti
(buchty, cviboch), peãivo jako dort saframentsky dobré,31 potﬁeby na kouﬁení („lépe poslat
sportky neÏ virÏinka, ty se lámou“),32 noviny, ãaj, alkohol („truÀk“ se ov‰em ãasto „ztrácel,“ pﬁesnûji ﬁeãeno balíãky s ním), feldpostky, noviny a ãasopisy (Pozor),33 ménû potﬁeboval prádlo – zpoãátku ko‰ile, ruãník, na zimu dostal spodky, ponoÏky a onuãky; Ïádal
i o psací potﬁeby, nÛÏ. ObdrÏel i maso (v únoru 1915). Nûkolikrát Ïádá o podobenku dûtí.
KdyÏ ji obdrÏel, „zaplakal.“ Rodina byla schopna jej podporovat zásilkami po celou dobu
jeho vojenské sluÏby.
3. Adresa, oslovení a dal‰í typické prostﬁedky pro dopis – podpis, ãíslování:
Lze identifikovat náladu psaní jiÏ z adresy? U ReÏného je adresa pomûrnû konstantní.
Z prvních 45 lístkÛ pouÏije v adresách 32krát oslovení paní, 12krát váÏená paní, jednou
velectûná paní; 25krát nazve svou Ïenu Maﬁenkou, 19krát Marií. Jednou oslovení chybí,
dvakrát je ke jménu dodáno choÈ uãitele. ChoÈ uãitele bylo bûÏnou souãástí listÛ, které
Marii zasílali ostatní ãlenové rodiny. Oslovení v textu uÏ bylo daleko rozmanitûj‰í – nejãastûji Drahá Maﬁenko (dvacetkrát), ale také napﬁíklad Milá, Nejmilej‰í, Drahou‰ku, Moje
Ïenu‰ko, nûkdy je oslovení kolektivní Moji drazí atd. Podpisuje se zpravidla jako Theodor, Theo, dopisy neãísluje.

27

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 28. 12., orazítkováno 30. 12. 1914, nepsal asi 8 dní.

28

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 5. 7., orazítkováno 7. 7. 1916.

29

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 4. 2., orazítkováno 6. 2., do Pivína dorazilo 11. 2. 1915.

30

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 12. 12., orazítkováno 15. 12. 1914.

31

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 4. 2., orazítkováno 6. 2., do Pivína dorazilo 11. 2. 1915.

32

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 10. 2., orazítkováno 13. 2. 1915.

33

KUBÍâEK, Jaromír. Noviny a ãasopisy na Moravû a ve Slezsku do roku 1918. Brno: Moravská zemská knihovna, 2001, s. 236. ISBN 80-7051-133-8. Za upozornûní dûkuji Jarmile Klímové z Muzea Komenského v Pﬁerovû.
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Propagandistická fotografie v˘‰e zmínûného regimentu, soukromá sbírka
4. Vojensk˘ Ïivot:
a) PrÛbûh sluÏby u Landsturminfanterieregiment No. 13. Olomouc:34
1914
2. srpna: vyzván k mobilizaci, dal‰ího dne propu‰tûn,35
srpen – listopad: Olomouc (ubytován na rÛzn˘ch místech, mimo jiné i v budovû ãeské
‰koly), pÛvodnû zaﬁazen na práci v kanceláﬁi, je‰tû na konci ﬁíjna 1914 se domnívá, Ïe
v kanceláﬁi zÛstane, pﬁípadnû, Ïe bude v kanceláﬁi zaﬁazen i „v poli.“36 Jeho vyﬁazení z kanceláﬁe vyvolalo v rodinû pﬁekvapení a zdû‰ení. Pokud pob˘val v Olomouci, pomûrnû ãasté
byly náv‰tûvy, „kaÏd˘ den,“37 pﬁedev‰ím Ïeny Marie, na nedûle jezdíval domÛ,
od 3. listopadu: pﬁes Odry, Krakov na v˘chod, pﬁedpokládal, Ïe se v Krakovû setká s bratrem,
24. prosince: první boj v okolí Korczyna (na Visle),
1915
duben: pov˘‰en na svobodníka (v psaní zmiÀuje jen mimochodem),
25. kvûtna: zranûn v prostoru Chmielów, Ocice (nedaleko Tarnobrzegu), pﬁes Wadovice
odeslán na Moravu. Utíkal asi 50 m proti RusÛm, najednou ucítil do ramene náraz, jako
cihlou, pﬁipadal si ãil˘, tak si z toho mnoho nedûlal. Vzpomnûl si na manÏelku a zasle34

Místa doplnûna i na základû rekapitulaãní pohlednice regimentu.

35

ZA Opava, SOkA Prostûjov, fond Národní ‰kola Pivín, ‰kolní kroniky 1891–1924, NAD 610, inv. ãíslo 128, nestránkováno.

36

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 28. 10., orazítkováno ve stejn˘ den 1914.

37

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 28. 8., orazítkováno ve stejn˘ den 1914.
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chl zpûv ptákÛ, mezi kter˘mi kukaãka mûla prim (Mr‰tíkova Pohádka máje). ReÏn˘
podobnû jako v tomto pﬁípadû nûkolikrát naráÏí na své kulturní zku‰enosti (Grieg)
ãerven – srpen: v rekonvalescenci (Kojetín),

Dopis Theodora ReÏného popisující zranûní v kvûtnu 1915
1916
bﬁezen – kvûten: Olomouc,
2. polovina ãervna: v˘chodní fronta Dubno (Brusilovova ofenzíva),
17. ãervence: ranûn v prostoru Humniszcze, Stremilcze (SV od Lvova), na následky zemﬁel.
b) Dal‰í okolnosti vojenské sluÏby:
jídlo: málo stíÏností, spí‰e slu‰né, pﬁilep‰ují si, dostává hodnû v balících,
ubytování: v˘roba pﬁíbytku, kter˘ nazvali Hotel u tﬁí bratrÛ: „ve volnu se v nûm udíme“
a vytvoﬁili u nûj i malé hospodáﬁství,38 „Ïijeme cikánsky,“39 jak cikáni v lese,40 nová bouda po Rusech, stále stejnû jako krtice. „Tak se mnû zdá, Ïe my tvorové pozem‰tí prodûláváme metamorfózu v tvory podzemské. A co vy doma dûláváte?“41 ReÏného zákopnická zku‰enost zde dostává bohuÏel i jiné, trvalej‰í v˘znamy,
proÏívání svátkÛ: po zvlá‰tním proÏitku ·tûdrého dne (bojov˘ kﬁest) oslava Silvestra (slivovice, zpûv, sezení s krajany),
oãkování: neví proti ãemu, povzdychne si, „kdyby je tak proti kulkám oãkovali,“42
38

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 17. 3., orazítkováno 18. 3. 1915.

39

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 17. 5., orazítkováno 18. 5. 1915.

40

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 25. 6., orazítkováno 27. 6. 1916.

41

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 8. 7., orazítkováno 9. 7. 1916.

42

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 17. 3., orazítkováno 18. 3. 1915.
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hygiena: málo ãasté koupání, v˘jimeãná záleÏitost – v ﬁece,
zdravotní stav: bolí nohy, trápí ka‰el, ordinuje si aspirin, ov‰em obdrÏí na druh˘ den
„dobrého léku“ – pochod na dal‰í stanovi‰tû.
c) Oãekávání konce války:
je témûﬁ permanentní: mûlo pﬁijít na Tﬁi krále, aÏ se vrátí skﬁivani, aÏ pﬁiletí vla‰tovky.
V únoru 1915 bratr Karel pí‰e, Ïe brzy bude konec, zranûn˘ Îupka je doma (manÏelka
Marie by si pﬁála, aby byl na jeho místû): „Doufá, ale objímá hrÛza.“ V bﬁeznu 1915:
„A nadûje? BoÏe, zachraÀ nás. Hyneme.“ Mûl b˘t konec na Velikonoce. V kvûtnu 1915:
„Kvûten uãiní pﬁítrÏ ve válce. KaÏdá nadûje mrtvá.“ Opût má nadûji, Ïe se vrátí na prázdniny, ãi na mlácení obilí, kdyÏ nemohu b˘ti u setí (ãi je‰tû nebude té komedii konec?).
d) Vlastní vojenské akce:
Co dûlá, je zbyteãno psáti, nedovede‰ si pﬁedstavit,43 sem tam dopadne kuliãka.44
5. Reakce na místa pobytu:
Bláto je velmi ãastou souãástí jejich Ïivota, zejména na jaﬁe, pﬁipomíná mu to Pí‰Èany.
Poãasí srovnává s domovem, zaznívají melancholické vzpomínky. Krajina: je opût doma
v ﬁí‰i, není jiÏ v Rusku, „je mu jaksi klidnûji,“ pﬁipomíná znalosti a pﬁedstavy z ãetby,
úplnû to vystihl Sienkiewicz v románu KﬁiÏáci.
6. Kulturnû-duchovní Ïivot:
BohosluÏby: ne vÏdy se v poli dostal do kostela, na m‰i, byla to pﬁíleÏitost uvûdomit si
sváteãní den: „Na kázání knûz volal pÛvodce této války na boÏí soud. Vzpomnûl jsem si
ov‰em na Kozinu a Lamingera. KéÏ by ty lotry stihl trest podobn˘, ale hned. NeboÈ myslím, Ïe Záhoﬁovo loÏe nebylo tak stra‰né, jako jest válka.“45
7. Rodinn˘ Ïivot:
ManÏelka: „co jsme nedobrovolnû rozvedeni,“46 nebuì zasmu‰ilá, nepou‰tûj zahradu,
starej se o dûti. Dûti: vzpomíná na nû velmi ãasto, prohlíÏí si podobenky, je mu po nich,
pﬁi vzpomínkách na nû smutno. Pﬁedpokládá, co v prÛbûhu roku asi dûlají – ve ‰kole, jak
se pﬁipravují a jak proÏívají svátky. Udûluje pokyny pﬁedev‰ím nejstar‰ímu Hynkovi: aÈ
pomáhá mamince, aÈ se stará o sourozence, aÈ prospívá ve ‰kole, aÈ se modlí; v‰ichni, aÈ
maminku poslouchají. Na dálku si s nimi „hraje“: v˘roba pí‰Èalky, mrskaãky. Spoleãnû
s Hynkem na dálku pozorovali hvûzdy, ReÏn˘ popisuje nûkterá souhvûzdí. Velmi ãasto
se mu o dûtech zdá, pﬁedev‰ím o Lidu‰ce:47 druÏiãka, spadla do sklepa, spadl na ni strom
Rodiãe a sourozenci, ostatní pﬁíbuzní se objevují nejãastûji jako adresáti pozdravení.
ReÏn˘ se také snaÏí získat informace o nich, informuje o vzájemné korespondenci s nimi.
Chod domácnosti: vzpomíná, jaké práce by vykonával na zahradû, radí ohlednû majetku, placení daní i vybírání nájmÛ, nákupÛ, doporuãuje Ïádná pole neprodávat, naopak
zasázet brambory, mají si najmout pracovní sílu. Má starosti o slepice, kuﬁata, drÛbeÏ.
8. Vzpomínky na Pivín, Kojetín
Známí: pomûrnû ãasto se objevují informace o lidech z okolí (zranûn, zajat, zmûnil
pÛsobi‰tû) i o nov˘ch pﬁátelích z pole. Nûkdy jsou vepsány i pozdravy spolubojovníkÛ.
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 14. 7., orazítkováno 16. 7. 1916.
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 26. 4., orazítkováno ?. 4. 1915.
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 31. 1., orazítkováno 2. 2. 1915.
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 25. 2., orazítkováno 26. 2. 1915.

47

Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: v‰echny záznamy o snech pocházejí z léta 1916.
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·kola: mûl obdrÏet lístky od ‰kolních dûtí, ale pﬁi‰ly bratru Rudolfovi (nejsou k dispozici); vzpomíná na ni v období adventu – „mûl nejradûji ve ‰kole“ – ãítávali ãlánky o zimû,
cviãíval vánoãní koledy.48 Vzpomíná na ‰kolní hádanky; chce poslat jen takov˘ ruãník, jako
mûli ve ‰kole, „‰koda lep‰ích vûcí.“ Má obavu, bude-li je‰tû po skonãení války schopen
uãit: „no vlastnû uÏ nic neumím, tak k házení pﬁíkop budu mít vûdomosti.“49
Typick˘m projevem polní korespondence z Velké války se jeví v‰eobecn˘ stesk a smutek z odlouãení od blízk˘ch,50 druh˘m ãast˘m znakem je nedostatek témat ke psaní. Tento rys se ov‰em alespoÀ ze zachovaného souboru korespondence net˘ká Theodora, ale
jen Rudolfa a dal‰ích autorÛ. Dokonce se zdá, jako by smrt ReÏného byla po del‰í dobû
pro pivínské vojáky námûtem k novému dopisu: „nepsal jsem dlouho, nebylo co psáti.“
KaÏdodennost pole byla pro vût‰inu vojákÛ velmi jednotvárná, navíc pro mnohé bylo psaní málo obvyklou ãinností, svûdãí o tom ãasto velmi rozkolísan˘, osobit˘ pravopis. T˘ká
se i korespondence ze zázemí. Theodor jako stylista ostatní zúãastnûné pisatele zﬁetelnû pﬁevy‰uje.51

Dopis matky Theodoru ReÏnému z bﬁezna 1915
ObdrÏená korespondence znamenala pro v‰echny vojáky v˘raznou vzpruhu. Theodor
v tomto není v˘jimkou – i on se tû‰í z kaÏdého styku s domovem, nûkolikrát upﬁednostÀuje psaní pﬁed balíkem. Na druhou stranu TheodorÛv duchovní Ïivot poskytoval
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 2. 12., orazítkováno 9. 12. 1914.
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 14. 7., orazítkováno 16. 7. 1915.
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Autor textu pﬁihlédl i k dal‰ím nûkolika desítkám feldpostkarte jin˘ch pisatelÛ.
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PAZDERA, David. Korespondence jako jeden z pramenÛ pro v˘zkum kaÏdodennosti ãesk˘ch vojákÛ rakouskouherské armády ve Velké válce. Historie a vojenství. 2003, roã. 52, ã. 1, s. 40. ISSN 0018-2583.
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pro psaní znaãnou inspiraci. Nevíme, zda-li se TheodorÛv stesk po domovû dá oznaãit
jako vût‰í, bolestnûj‰í. KaÏdopádnû je umocnûn (a uvûdomuje si to i bezdûtn˘ a patrnû
svobodn˘ Rudolf) manÏelstvím a rodiãovstvím. Obdobné stavy se dají pﬁedpokládat
i u manÏelky ReÏného a jejich dûtí. Snad nejdojemnûji je vylíãen smutek po otci v dopisu Theodorovi od bratra Karla: „Jest u nás Lidu‰ka, jiÏ 10 dní. VÏdycky kdyÏ jsou vojáci, dívá se na nû a potom povídá: ‚Tatínek není!‘ NeÏ jde spat, musíme jí dáti Tvou fotografii políbit.“52
Charakteristické znaky Teodorovy korespondence se dají vystihnout snad takto: ãast˘m
motivem jsou vzpomínky na blízké a na okolnosti, které je pﬁipomínají. Ty se prolínají
s radami, které na dálku udûluje. Rady jsou povahy úﬁední, finanãní, zemûdûlské, v˘chovné. Málokdy se objevuje v˘raznûj‰í intimita mezi manÏeli, vﬁelej‰í jsou pasáÏe, které
vyjadﬁují vztah k dûtem. Theodor se z korespondence jeví zajímajícím se, vûﬁícím, vtipn˘m, mírnû stoick˘m (mimo jiné komentuje ztrátu jednoho balíku – „nu, coÏ v‰ak se to
bude nûkomu hodit,“ má Pí‰Èany – láznû i v poli). Svou sluÏbu v armádû nezpochybÀuje, jeho vlastí (doma) je monarchie; pﬁesto je schopen se zﬁetelnû distancovat od novináﬁské propagandy: „Moravská orlice pí‰e, Ïe nálada pro válku je velká, tak musíme
bojovati; unaveni vﬁavou velice; mohli nás vystﬁídati ti novináﬁ‰tí mluvkové.“53 Zachovává si i pﬁes pochybnosti optimismus a nadûji v návrat, pﬁem˘‰lí, co bude po válce, nûkolikrát variuje motiv lázní, pﬁedev‰ím asi svoje a manÏelãiny oblíbené Pí‰Èany. Nechce své
blízké znepokojovat, poslední dopisy odráÏejí ov‰em také únavu a urãitou bezv˘chodnost situace.
9. Theodorova smrt:
Kromû lístkÛ, které mÛÏeme povaÏovat za kondolence, se v souboru zachovaly lístky
Bedﬁicha Zachara z Kostelce u Prostûjova, se kter˘m si ReÏn˘ dohodl sluÏbu „pﬁátelské
domluvy,“ tedy poskytnutí informací rodinû v pﬁípadû ne‰tûstí. Zachar nejprve informuje
manÏelku Marii o tom, Ïe byl Theodor zranûn. Pozdûji popisuje okolnosti smrti a zároveÀ pí‰e, Ïe jiÏ v dobû psaní pﬁedchozího lístku vûdûl, Ïe Theodor zemﬁel, ale „nemohl
to hned napsati.“ Do souboru jsou téÏ zaﬁazeny dva lístky obyvatelkám Pivína, jejichÏ
pﬁíbuzní je informují o smrti ReÏného (odesláno patrnû 19. ãervence, razítko neãitelné),
o jeho hrobû, jeden z nich Ïádá svou manÏelku, aby informovala paní uãitelku (Marii
ReÏnou).54 Theodor datoval poslední lístek 17. ãervence, tedy dne, kdy byl ranûn, a „louãil se“ tûmito slovy: „Moji drazí! Mnohokrát vás v‰echny srdeãnû pozdravuji a vﬁele líbám.
Vá‰ Theodor.“ Feldpostkarte byla orazítkována 20. ãervence a do rukou jeho blízk˘ch se
tak dostala aÏ po jeho úmrtí.
Informace o smrti se ‰íﬁila rychle – pivínská ‰kolní kronika komentuje lakonicky.
Dne 18. ãervence padl Theodor ReÏn˘, byl dobr˘m uãitelem, zÛstala po nûm vdova
a 3 dítky ve vûku 3 aÏ 6 let.55 Autor kroniky je v zápisech struãn˘, dopady války na Pivín
tak vyznívají jen jako úﬁední zápisy. Nelze interpretovat jako snahu vyhnout se povinné
52

Osobní archiv autora, Karel ReÏn˘ Theodoru ReÏnému: psáno 13. 5., orazítkováno 14. 5. 1915.
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Osobní archiv autora, Theodor ReÏn˘ Marii ReÏné: psáno 1. 3., orazítkováno 2. 3. 1915.
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Marie ReÏná zÛstala v Pivínû a pozdûji se opût provdala – za uãitele Franti‰ka Spisara, kter˘ by v letech 1927–1931
pivínsk˘m starostou. HORÁK, Václav. Pivín: historie a souãasnost obce. Pivín: Obecní úﬁad Pivín, 2009,
s. 101,155.
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ZA Opava, SOkA Prostûjov, fond Národní ‰kola Pivín, ‰kolní kroniky 1891–1924, NAD 610, inv. ã. 128, nestránkováno, autorem textu je patrnû ﬁídící uãitel Oãená‰ek, podle písma se dá soudit, Ïe nûkteré pﬁedváleãné pasáÏe psal i ReÏn˘.
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loajalitû, která v nûkter˘ch jin˘ch kronikách hraniãí aÏ s devótností, domnívám se, Ïe
jsou projevem osobních vlastností autora, stejnû lakonicky je popisován vznik âeskoslovenska. Kronika dokládá obdobné dopady války, které tento typ materiálu zpravidla
pﬁiná‰í: nové povinnosti uãitelÛ, vãetnû rukování na frontu, nebylo neobvyklé, Ïe ‰kola
zÛstala bez uãitele.56 S tím podobnû jako se zabíráním ‰kolních budov pro vojenské úãely souviselo omezování ‰kolní v˘uky (spojování tﬁíd, smûnné vyuãování). Pﬁíznaãné byly
dále sbírky (v‰eho moÏného), bezmasé dny, nedostatky v zásobování, vzrÛstající drahota. Kronikáﬁi se vûnovali také prÛbûhu vojensk˘ch operací, pﬁípadnû tradiãním kronikáﬁsk˘m záleÏitostem: sledování poãasí, komentování úrody atd.57 Na základû pivínské
kroniky lze rekonstruovat pﬁedchozí ReÏného osudy. Otec Josef pracoval jako vrchní
vaﬁiã v cukrovaru, Theodor, narozen 18. záﬁí 1880, nav‰tûvoval nejprve mû‰Èanskou ‰kolu v Kojetínû, posléze uãitelsk˘ ústav v KromûﬁíÏi, kde studoval v letech 1896–1900.58 Po
maturitû ode‰el do ‰koly v Pivínû, zde uãil od ‰kolního roku 1900–1901 a roku 1903 byl
definitivnû ustanoven poduãitelem. V dvojtﬁídní ‰kole byl zpravidla uãitelem druhé tﬁídy (b˘valo v ní zapsáno mezi 60–70 Ïáky), v obou tﬁídách vyuãoval tûlocvik, ale jen v létû,
v zimû místo tûlocviku pob˘valy dûti ve tﬁídû a pﬁedev‰ím ãetly a poãítaly. Kromû ‰kolní
práce se vûnoval také práci pro obec, napﬁ. sepisoval Ïivnosti. Ve stejném roce, kdy ReÏn˘ do ‰koly nastoupil, byly pivínské ‰kolní sbírky roz‰íﬁeny o dary Emila Holuba. Na podzim 1914 byla otevﬁena nová ‰kolní budova, ReÏn˘ v‰ak zamíﬁil do Olomouce k regimentu.
Pro pﬁekonání mikrohistorie by byla vhodná komparace s jinou korespondencí. Josef
PetráÀ, kter˘ mûl k dispozici neurãené mnoÏství polní po‰ty svého dûda Jana Barto‰e
a dal‰ích, potvrzuje nûkteré charakteristiky korespondence vojákÛ z venkova: pomûrná
ãetnost po‰tovního styku, stesk po domovû, starost o hospodáﬁství.59 Lubor Kunc mapuje problematiku pﬁedev‰ím z hlediska po‰tovnictví, respektive prÛbûhu vojenské sluÏby.60 Zajímav˘m materiálem je korespondence Fráni ·rámka, která byla ãásteãnû vydá56

„Nedostatek uãitelstva na DomaÏlicku je ãím dál citelnûj‰í. Tak napﬁ. na pûtitﬁídní ‰kole chlapecké v Nové Kdyni jest jedin˘ uãitel, v˘jimeãnû tam pﬁeloÏen˘, kdyÏ poru‰ování káznû pﬁesahovalo daleko dovolené meze,
v Kolovãi na ‰estitﬁídní ‰kole zbyl jedin˘ star˘ ﬁídící uãitel, v Slavíkovicích na dvoutﬁídní ‰kole není nikoho,
v DomaÏlicích na pûtitﬁídní ‰kole chlapecké s 5 poboãkami, tedy v 10 tﬁídách, jsou jen 4 uãitelé, v Zahoﬁanech
na dvoutﬁídní ‰kole uãí jediná uãitelka a tak je tomu i na jednotﬁídních ‰kolách v Usilovû a ·tichovû.“ Klatovské listy. 1914, ã. 42, 14. 10. 1914, s. 3. Za upozornûní dûkuji Bohuslavu Rejzlovi; SOA PlzeÀ, SOkA DomaÏlice, fond Obecná (národní) ‰kola Slavíkovice, Památná kniha ãili kronika obecné ‰koly Slavíkovice, díl II.,
1905–1962. Kronika obecné, národní a základní ‰koly [Slavíkovice]. Porta fontium [online]. [cit. 28. 6. 2014].
Dostupné z: http://www.portafontium.cz/chronicle/soap-do/00378-skola-slavikovice-1905-1962.

57

O obsahu ‰kolních kronik se zmiÀují rovnûÏ autoﬁi dal‰ích kapitol této knihy.

58

MZA Brno, SOkA KromûﬁíÏ, fond C. k. koedukaãní uãitelsk˘ ústav KromûﬁíÏ, B-e 184, Hlavní katalog I. roãník,
inv. ã. 12; Hlavní katalog IV. roãník, inv. ã. 31.

59
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KUNC, Lubor. Osudy ãeského vojáka za Velké války. Postilión: zpravodaj âeskomoravské spoleãnosti pro po‰tovní historii. 2008, ã. 1, s. 5–12. Lubor Kunc byl rovnûÏ pﬁizván jako expert pro rozhlasov˘ poﬁad Polní po‰ta,
kter˘ stanice Vltava vysílala od ãervna 2014 kaÏdou druhou sobotu. První díl pod názvem Psaní na bﬁezové kÛﬁe
aneb KaÏd˘ dopis má svÛj pﬁíbûh, pﬁipraven˘ Jiﬁím Kamenem a Pavlou Horákovou, byl vysílán
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na vdovou po básníkovi. Motivy byly pﬁedev‰ím vzpomínkové a literární. V Buriánkovû
biografii61 je této korespondence vyuÏito jen ilustraãnû, podobnû i u dal‰ích badatelÛ.62
Není zvykem pﬁi vytváﬁení profilÛ literátÛ vycházet z jejich váleãné korespondence,63 pﬁestoÏe zachovaného materiálu se objevuje hojnû.64 ·rámkova korespondence poskytuje
ãetné paralely s dopisy ReÏného. Domníváme se, Ïe pro kvalitní interpretaci dÛleÏitou
roli hraje zachované mnoÏství korespondence. Lístky polní po‰ty mohly tvoﬁit soubory
aÏ o tisíci poloÏkách. Pazdera s Koderou jich mûli k dispozici na 80, Hartl kromû deníkÛ rovnûÏ na 80,65 Mar‰ík napsal od ãervence 1914 do ledna 1918 1 505 lístkÛ rodinû,
zachovala se necelá tﬁetina, v Literárním archivu Památníku národního písemnictví je
uloÏeno 459 lístkÛ, tﬁetina z nich je vydána.66 Zajímav˘m zdrojem pro zacházení s listinnou pozÛstalostí je zdaﬁil˘ román Barbory A. Hﬁebíãkové MÛj Host˘n je prázdn˘.67
Autorka pro období první svûtové války mûla k dispozici kromû deníkÛ pﬁedobrazu hlavního hrdiny knihy Aloise Wagnera pﬁes 1 100 lístkÛ a dopisÛ polní po‰ty od rÛzn˘ch odesílatelÛ, které Wagner, respektive jeho rodina obdrÏela, a desítky konceptÛ lístkÛ jim
odeslan˘ch. âást románu je koncipována jako korespondence polní po‰ty (na padesát
lístkÛ a dopisÛ), mnohé z nich jsou v podstatû autentické, napﬁíklad pro rok 1915. Wagnerovy deníky a koncepty byly nûkdy pﬁedlohou pro vytvoﬁení lístkÛ, které autorka do
textu „potﬁebovala.“68
Soubor polní po‰ty o 150 jednotkách spjat˘ch s jednou osobností, rodinou jiÏ podle
mé zku‰enosti postaãuje na samostatnou anal˘zu zachycující autentickou zku‰enost
vojenské sluÏby, ale i (pﬁedev‰ím?) zázemí.69 Tato autenticita mÛÏe mít velmi rozdílné
podoby.70
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PAZDERA, David a Pavel KODERA. Ruské zajetí jako celoÏivotní profesní inspirace: váleãná léta botanika Josefa Podpûry. In: Osobnosti a první svûtová válka: sborník pﬁíspûvkÛ z vûdecké konference konané v Jihoãeském
muzeu v âesk˘ch Budûjovicích dne 10. listopadu 2000. âeské Budûjovice: Jihoãeské muzeum v âesk˘ch Budûjovicích, 2000, s. 10, poznámka 7. ISBN 80-86260-14-3.
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·rámek psal dennû, „polniãky“ popisoval velmi hustû. Korespondence je uloÏena
v Sobotce.71 Vydání zachycuje zhruba tﬁetinu z jeho listÛ Miloslavû, ãasto rÛzn˘m zpÛsobem upraven˘ch. Zachovanou korespondenci zachycuje následující pﬁehled (situace
je popsána z pozice Fráni ·rámka):
Rok
1914
1915
1916
1917
1918
celkem

Listy zachované
odeslané
3
222
390
324
227
1 166

z toho vydané
0
33 (15 %)
140 (36 %)
116 (36 %)
89 (39 %)
378 (32 %)

Listy
pﬁijaté
1
171
321
60
211
964

Poznámky

Na ·tûdr˘ den napsal 6 lístkÛ.
V pûti dnech února napsal 20 lístkÛ.

Základní podobnosti s korespondencí ReÏného lze nalézt pﬁedev‰ím v tomto: i ·rámek
se tû‰il na zprávy z domova,72 i on dostával balíky („bedniãky“) s relativnû podobn˘m
obsahem – sladkosti, peãivo, závin, kuﬁivo, prádlo, noviny73 – i jemu se nûkdy balíãek
ztratil,74 i jemu do‰la bedniãka rozbitá,75 i ·rámka obsah pﬁekvapil.76 Podobné je také oãekávání pováleãného stavu,77 informace o znám˘ch, o doma, obdobná je i doba dodání
a snaha zlehãovat situaci.78 Odli‰nosti lze spatﬁovat pﬁedev‰ím ve vût‰í intimitû (lásce
i Ïárlivosti) vzkazÛ Ïenû,79 absentují praktické rady rodinû, ·rámek nechává Ïenû voln˘
„prostor pro Ïivot,“80 komentuje své (ãetnûj‰í) záÏitky s alkoholem a (ﬁid‰í) s pokusy
o abstinenci.81 Mimoﬁádn˘m tématem ·rámkovy korespondence je rovnûÏ recepce jeho
literárních dûl (bûhem války mûlo premiéru drama Léto a pﬁipravil k vydání sbírku Splav),
respektive styky s nûkter˘mi pﬁedstaviteli vídeÀského kulturního Ïivota.
Obdobnû velké soubory korespondence nám mohou pomoci pohlédnout na válku skuteãnû multiperspektivnû: nalézáme v nich mnohé osvûtlení Ïivota Ïen a dûtí bûhem vál71

Památník národního písemnictví, Literární archiv (dále LA PNP), Muzeum Fráni ·rámka Sobotka, FráÀa ·rámek, literární pozÛstalost 723, korespondence odeslaná, korespondence pﬁijatá. Za zpﬁístupnûní i dal‰í podnûty dûkuji Janu Bílkovi z LA PNP v Praze.

72

·RÁMEK, FráÀa. Listy z fronty: v˘bor z korespondence. Praha: âeskoslovensk˘ spisovatel, 1956, dopis ã. 1,
ã. 3 – s. 5, ã. 4 – s. 6, ã. 7 – s. 7, ã. 9 – s. 8, ã. 13 – s. 11, ã. 17, ã. 18 – s. 14, ã. 95 – s. 56, ã. 97 – s. 57, „hlad na
rÛÏov˘ lísteãek:“ ã. 24 – s. 18, „lístky dosud neãtené hﬁál jsem si na prsou:“ ã. 41 – s. 27, „dûkuji za krásné, rozhovoﬁené lístky,“ ã. 52 – s. 33, „lístky osladily celiãk˘ den,“ ã. 296 – s. 146.

73

TamtéÏ, dopis ã. 4 – s. 6, ã. 6, 7 – s. 7, ã. 14 – s. 12, „jak to v‰echno poÏerem“ ã. 30 – s. 21.

74

TamtéÏ, dopis ã. 93 – s. 53.

75

TamtéÏ, dopis ã. 358 – s. 179.

76

TamtéÏ, dopis ã. 54 – s. 34.

77

TamtéÏ, „Jen co se vrátím, jen co se vrátím,“ dopis ã. 68 – s. 42.

78

TamtéÏ, „zÛstává ze své skupiny poslední z berounského cerklu zbyl jiÏ sám, je to asi trest za to, Ïe jsem z hospody chodíval taky rád poslední.“ Dopis ã. 57 – s. 36.

79

TamtéÏ, dopis ã. 50 – s. 32, ã. 225–121.

80

·RÁMEK, FráÀa. Listy z fronty: v˘bor z korespondence. Praha: âeskoslovensk˘ spisovatel, 1956, dopis
ã. 50 – s. 32.

81

TamtéÏ, dopis ã. 222 – s. 120, ã. 229 – s. 122, ã. 231 – s. 123, ã. 233 – s. 124 atd.
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ky a mohou tak b˘t doplnûním pﬁevládajícího materiálu, kter˘ se zab˘vá vzpomínkami
muÏÛ na „muÏské vûci.“ Rezignuji zde i jen na v˘ãet vydan˘ch vzpomínkov˘ch materiálÛ.82 Rekonstrukcí poãetnûj‰ích vzorkÛ korespondence bychom mohli nalézt i klíã
k závaÏnûj‰ím otázkám: jaké bylo skuteãné chování ãeského, moravského vojáka bûhem
Velké války? A jaké byly reakce v zázemí? Co bylo prÛmûrem a co bylo mimoﬁádností?83
ReÏn˘ zemﬁel za vlast, za císaﬁe (a jeho rodinu) tak, jako by to nemohlo b˘t jinak. Obdobnû vyznívá i korespondence uãitele Franti‰ka ·kody z Bene‰ova u Semil.84 Aãkoliv jsou
nadûje, „tu‰íme v‰ickni, Ïe k rozuzlení musí dojíti.“85 ·kodovy osudy a smrt mohou nastolit otázky dal‰í, napﬁ. vztah reality a rodinné tradice;86 a i napomoci k hledání odpovûdi
na otázku zásadní, jak fungovali ãe‰tí vojáci (uãitelé) za Veliké války. Ze Semilska padlo
v habsburské uniformû vãetnû ·kody devût uãitelÛ, pût uãitelÛ vstoupilo do legií, jeden
z nich padl.87 I „vlasteneck˘“ uãitel Erben zemﬁel v habsburské uniformû.88
ReÏného rodina mûla vzpomínku na svého padlého pﬁi cestû do ‰koly, Theodor ReÏn˘
byl mezi tûmi, jimÏ pivín‰tí sokolové a republikán‰tí dorostenci postavili pomník na vûãnou pamûÈ, kter˘ byl slavnostnû odhalen 1. ãervna 1924, v˘stavba pomníku probíhala za
pﬁispûní uãitele Aloise Konupãíka.89 Místní, rodinná pamûÈ na své padlé z Velké války
nezapomínala, aãkoliv oficiální vzpomínání jim dlouhá léta nepﬁálo.
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Zmûna vhodn˘ch textÛ v nevhodné.
Cenzura uãebnic a Ïákovsk˘ch knihoven ãesk˘ch obecn˘ch
a mû‰Èansk˘ch ‰kol v dobû první svûtové války
Marta Koníﬁová
Anotace
V dobû Rakousko-Uherska ‰kolní úﬁady v ãele s ministerstvem kultu a vyuãování dohlíÏely na ãetbu ÏákÛ ve ‰kolách. Proto mohly b˘t uÏívány pouze uãebnice schválené ministerstvem a dûtské knihy schválené uãiteli. První svûtová válka, která vypukla v roce 1914,
zpÛsobila zmûnu. Mnoho knih schválen˘ch pﬁed válkou bylo cenzurováno a bylo zakázáno uÏívat je pﬁi vyuãování. To pﬁivodilo velké organizaãní i pedagogické problémy v‰em
obecn˘m a mû‰Èansk˘m ‰kolám, stejnû jako finanãní ztráty rodiãÛm ÏákÛ, nakladatelÛm
a knihkupcÛm.

Abstract
Censorship of textbooks and pupil’s libraries of Czech elementary and lower
secondary schools during World War I
During the Austro-Hungarian period, pupil’s school reading was overseen by school
authorities headed by the Ministry of Cultus and Instruction. Therefore only textbooks
authorized by the Ministry and children’s books approved by teachers could be used. The
World War I, which broken out in the year 1914, caused the change. Many of textbooks
and books authorized before the beginning of the war were censored and it was forbidden to use them in teaching. It lead to large organizational and pedagogical problems
for all elementary and lower secondary schools („Volksschulen“ and „Bürgerschulen“ in
German), as well as financial loss to pupils’ parents, publishers and booksellers.
NejdÛleÏitûj‰ím zdrojem informací, se kter˘m se Ïáci v dobû Rakousko-Uherska ve
‰kolách setkávali, byly vedle v˘kladu uãitele ti‰tûné dokumenty, zejména dokumenty
kniÏní povahy – uãebnice a knihy v ‰kolních, pﬁesnûji Ïákovsk˘ch knihovnách. Stát nad
obsahem tûchto ti‰tûn˘ch dokumentÛ uplatÀoval svou kontrolu a poÏadoval, aby ve ‰kolách byly pouÏívány pouze uãebnice schválené ministerstvem a knihy schválené uãiteli.1
Váleãn˘ konflikt, kter˘ vypukl v ãervenci roku 1914 a pﬁerostl ve válku tehdy naz˘vanou „velká“ a dnes „první svûtová“, zasáhl do Ïivota civilních obyvatel v celé jeho ‰íﬁi,
nevyhnul se tedy ani ‰kolství. Obecné a mû‰Èanské ‰koly2 byly brzy zapojeny do podpÛrn˘ch váleãn˘ch akcí, zejména penûÏních sbírek, sbûru nejrÛznûj‰ích surovin a do polních prací, coÏ znaãnû naru‰ovalo v˘uku. Ta byla je‰tû ztíÏena dal‰ími dÛsledky války:
nedostatkem uãitelÛ, místností k vyuãování (kvÛli zabírání ‰kolních budov vojskem),
uhlí a jiného paliva, zdraÏováním a nedostatkem materiálÛ a v˘robkÛ vãetnû ‰kolních
1

Povinnost osobnû schválit knihu (pﬁeãíst ji a posoudit její vhodnost a nezávadnost) pﬁed jejím poﬁízením do
Ïákovské knihovny uloÏilo uãitelÛm ministerské naﬁízení z 12. 7. 1875.

2

Základní, tedy povinná ‰kolní docházka trvala v dobû Rakousko-Uherska od 6. do 14. roku vûku Ïáka. Prvních
pût let povinné ‰kolní docházky bylo realizováno na obecn˘ch ‰kolách, poté mohl Ïák dále chodit do obecné ‰koly, nebo pﬁestoupit na ‰kolu mû‰Èanskou.
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potﬁeb a zejména nedostatkem uãebnic. Ten byl zpÛsoben cenzurou uãebnic a Ïákovsk˘ch knihoven. Z uÏívání byla vyﬁazena ﬁada titulÛ, a to navzdory tomu, Ïe pﬁedtím byly
podle pﬁedpisÛ schváleny ministerstvem nebo uãiteli. Knihy, které pﬁed válkou byly uÏívány s vûdomím a souhlasem úﬁadÛ jako zcela vhodné, váleãná doba zmûnila v nevhodné.
Od zaãátku války byly od ‰koly vyÏadovány projevy vlastenectví a loajality k tzv. ‰ir‰í
vlasti, tedy Rakousko-Uhersku, a pûstování tohoto vlastenectví, loajality, víry ve vítûzství
a také kladného vztahu k vojsku a sluÏbû v armádû u ÏákÛ.3 Pﬁípady, ve kter˘ch se podle úﬁadÛ projevil u obyvatel nedostatek vlastenectví k ‰ir‰í vlasti a oddanosti k vládnoucí dynastii, byly vyãítány i ‰kole, neboÈ selhala ve svém hlavním úkolu, v˘chovû ﬁádného obãana.4 Pﬁíãinou selhání mûly b˘t rovnûÏ uãebnice, které úﬁady povaÏovaly za pﬁíli‰
zamûﬁené pouze na vlastenectví k tzv. uÏ‰í vlasti, tedy ãesk˘m zemím.
Pﬁímé cenzurní zásahy do uãebnic a Ïákovsk˘ch knihoven v‰ak v 1. váleãném ‰kolním
roce je‰tû neprobûhly. Pouze v âechách byly v˘nosem ãeské zemské ‰kolní rady z 2. prosince 1914 ã. I-A-2 571 zavﬁeny Ïákovské knihovny.5 Oficiálním dÛvodem byla obava ze
‰íﬁení nakaÏliv˘ch nemocí, ale knihovny zÛstaly uzavﬁeny i v dal‰ích mûsících a letech
války, pﬁestoÏe se Ïádné epidemie neobjevily. Navíc pÛjãování ze Ïákovsk˘ch knihoven
na Moravû zapovûzeno nebylo. Není proto divu, Ïe tento zákaz byl vnímán také spí‰e jako
cenzurní.
Masivní cenzuru uãebnic a Ïákovsk˘ch knihoven obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol pﬁinesl 2. váleãn˘ ‰kolní rok a její následky obzvlá‰tû v pﬁípadû uãebnic trvaly po celou dobu
války.
První naﬁízení se objevilo jiÏ na zaãátku ‰kolního roku. Dne 9. ﬁíjna 1915 vydalo ministerstvo kultu a vyuãování v˘nos, jímÏ naﬁídilo plo‰nou revizi Ïákovsk˘ch knihoven. Bylo
pﬁikázáno, aby byly z knihoven ihned vyﬁazeny v‰echny knihy nevyhovující „po stránce
státoobãanské nebo mravnû náboÏenské“, zároveÀ mûla b˘t do knihoven opatﬁena taková díla, která by „v mládeÏi budila a rozohÀovala cit dynastick˘ a lásku ke spoleãné
rakouské vlasti i jiné státoobãanské ctnosti“. Knihy, které jednotlivé ‰koly vyﬁadily, znovu posuzovala komise urãená okresní ‰kolní radou, o v˘sledku byla informována zemská ‰kolní rada, která rozhodla o dal‰ím postupu.6
Pro uãitele, kteﬁí ãasto vyuãovali za chybûjící kolegy a museli se úãastnit nejrÛznûj‰ích aktivit poÏadovan˘ch úﬁady, to znamenalo dal‰í znaãnou ãasovou zátûÏ. Nedostateãn˘ voln˘ ãas nyní museli vûnovat revizi knihoven. âenûk Kramoli‰, spisovatel a okresní ‰kolní inspektor ãesk˘ch ‰kol hranického okresu, o tom ve sv˘ch vzpomínkách napsal:
„To byla veãerní zábava pro uãitelstvo. Dle zpráv, revidovaly knihovny v‰echny ‰koly. Jedny oznámily, Ïe nemají závadn˘ch knih, druhé oznámily sice totéÏ, ale podezﬁe3

Napﬁíklad v˘nosy ministerstva kultu a vyuãování ze 7. 9. 1914 ã. 2814 (Pokyny pro pûstování vlasteneck˘ch citÛ
‰kolní mládeÏe) nebo 14. 6. 1915 ã. 1721 (Vojensko-vlastenecká v˘chova ‰kolní mládeÏe. SpolupÛsobení uãitelstva) a dal‰í. Viz napﬁ. Zemsk˘ archiv v Opavû (dále ZA Opava), Státní okresní archiv Pﬁerov (dále SOkA Pﬁerov), fond Okresní ‰kolní v˘bor Pﬁerov, balík ã. 80 (r. 1914), ã. 84 (r. 1915).

4

¤í‰sk˘ ‰kolní zákon z r. 1869 definoval úkol obecné ‰koly takto: „·koly obecné zﬁízeny jsou k tomu, aby dítky
ve mravnosti a náboÏenství vychovávaly, ducha jejich vyvíjely, známosti a zbûhlosti, jichÏ mají k dal‰ímu vzdûlání v Ïivotû zapotﬁebí, jim poskytovaly a byly základem, by se z nich stali hodní lidé a obãané.“

5

PÛjãování knih ze Ïákovsk˘ch knihoven. Vûstník Zemského Ústﬁedního spolku jednot uãitelsk˘ch v království
âeském. 1914/1915, roã. 1, ã. 18, s. 240.

6

Napﬁíklad naﬁídila, aby jí byly vyﬁazené knihy zaslány. Pln˘ text v˘nosu viz napﬁ. Vûstník vládní pro ‰koly obecné v markrabství Moravském. 1915, roã. 33, ãástka 21, s. 109.
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lé knihy daly stranou doufajíce, Ïe aÏ se vrátí lep‰í ãasy, Ïe je zase do knihovny zaﬁadí.
Asi ‰est ‰kol poslalo nûkolik knih s poznaãením toho ãasu závadn˘ch míst okresní ‰kolní radû. Správa ‰koly v Louãce si zaãtveraãila. Poslala kníÏku ‚Princ Eugen Savojsk˘‘
s pﬁípisem: ‚PonûvadÏ se v ní Turci, na‰i milí a vzácní pﬁátelé a spojenci zlehãují, a barbarské ãiny a ukrutnosti se jim pﬁipisují, posíláme kníÏku k dal‰ímu prozkoumání.‘“7
PﬁestoÏe v ministerském v˘nosu byly dÛvody pro vyﬁazování knih ze Ïákovsk˘ch knihoven formulovány velmi obecnû, uãitelé nepochybnû z kaÏdodenních záÏitkÛ z obãanského Ïivota a rovnûÏ z dikce rÛzn˘ch ‰kolních v˘nosÛ správnû vyvodili, v ãem spoãívá
zmûna, kvÛli které jsou pÛvodnû nezávadné knihy nyní závadné. K vyﬁazení tedy byly
navrhovány knihy, v nichÏ se o spojencích Rakousko-Uherska hovoﬁilo negativnû ãi
o nepﬁátelích pozitivnû (jak dokládají Kramoli‰ovy vzpomínky v˘‰e nebo vyﬁazování knih
Obrázky z Ruska J. Blatenského ãi Rok v nûmecké ‰kole K. Pospí‰ila), pﬁípadnû texty
s pacifistick˘mi tendencemi (napﬁ. ‰kolou v ¤íkovicích byla vyﬁazena Mírová ãítanka
P. Moudré a J. Wurmové se zdÛvodnûním, Ïe „nepodporuje my‰lenky váleãné“).8
Zhruba ve stejné dobû jako cenzura Ïákovsk˘ch knihoven zaãala cenzura uãebnic obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol. Nejprve probíhala skrytû a dotkla se jen ãásti uãitelÛ. Naplno
na v‰echny ‰koly dopadla na jaﬁe roku 1916.
DÛvody a ducha této cenzury ilustruje naﬁízení ãeského místodrÏitele hrabûte Maxe
Coudenhove z 12. ﬁíjna 1915 ã. 220:
„Na základû zku‰eností nabyt˘ch za pﬁítomné války v âechách jeví se naprosto nutn˘m postarati se o to, aby sm˘‰lení lidu v kruzích ãeského národa se zmûnilo a opût
vráceno bylo rakouské státní my‰lence. Hlavní úloha v této pﬁíãinû spadne na ‰kolu,
ponûvadÏ zde dává se základ pro sm˘‰lení obyvatelstva a ponûvadÏ jest nejspí‰e moÏno
pÛsobiti na ducha ÏákÛ ve smyslu vlasteneckém. [...]
Îe ‰kola nyní nemÛÏe v‰típiti mládeÏi vedle nacionálního také rakouské sm˘‰lení, to
je patrno jiÏ z nahlédnutí do uãebnic, jichÏ se právû uÏívá, které v tomto ohledu povaÏovány b˘ti musí namnoze za naprosto nevhodné.
Zde musí se státi náprava a proto jest pﬁedev‰ím nutná dÛkladná revise v‰ech knih
teì uÏívan˘ch na obecn˘ch, mû‰Èansk˘ch a stﬁedních ‰kolách, jakoÏ i tûch, kter˘ch se
tﬁeba neuÏívá, ale jsou aprobovány.
Jsa k tomu zmocnûn od ministra kultu etc. ustanovuji k tomu cíli zvlá‰tní revisní
komisi [...]“9
Do posuzování uãebnic byli zapojeni také uãitelé a ‰kolní inspektoﬁi, vãetnû jiÏ citovaného âeÀka Kramoli‰e:
„Tu‰ím, Ïe na Sylvestra, dostal jsem z Brna následující dÛvûrn˘ pﬁípis: ‚Aby se zjistilo, zda v uãebnicích schválen˘ch pro ‰koly obecné a mû‰Èanské s ãeskou ﬁeãí vyhovuje
se netoliko v‰eobecnû úkolÛm mravnû náboÏenské v˘chovy mládeÏe, n˘brÏ pﬁedev‰ím
také se pÛsobí pﬁím˘m a urãit˘m zpÛsobem na vzbuzení a rozvoj lásky k rakouské na‰í
vlasti a v‰ech ostatních ctností státnû obãansk˘ch, vydal pan ministr kultu a vyuãování vyzvání, aby v‰echny uãebnice ve smûru svrchu naznaãeném byly pﬁezkoumány.‘
7

KRAMOLI·, âenûk. Váleãné vzpomínky ‰kolního inspektora. Zábﬁeh: Spoleãenská knihtiskárna [1926], s. 55.

8

Uvedené pﬁíklady vyﬁazen˘ch knih pocházejí ze ‰kol pﬁerovského ‰kolního okresu. ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond
Okresní ‰kolní v˘bor Pﬁerov, balík ã. 96 (r. 1919).

9

KREJâÍ, Franti‰ek. Z referátu ve ‰kolním v˘boru Národního shromáÏdûní o tak zv. ãítankové aféﬁe a revisi Ïákovsk˘ch knihoven. Budoucno. 1919, s. 544–545.
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Za tím úãelem se naﬁizovalo: 1) vypustiti ãlánky, stati, vûty a slova, která by se nesrovnávala s vyznaãen˘m úãelem, – 2) opraviti nevhodná místa, nahraditi vhodnûj‰ími, – 3) sepsati nové ãlánky, jimiÏ by se mládeÏ povzbuzovala k lásce k ‰ir‰í na‰í vlasti, k úctû a oddanosti dynastii. ZároveÀ poslali mi nûkolik knih, abych je dÛkladnû
prohlédl a do 3 mûsícÛ podal o nich zprávu.
Oãi se mi zamhlely. – Proã to?
– Proã vyvolen jsem já k tomu?
– Snad proto, aby místodrÏitelství vy‰etﬁilo, jak hluboce jsem
lojálním a mohu-li b˘ti ponechán dále inspektorem?
Tehdy jsem nevûdûl, Ïe je‰tû
dva kolegové z okresu byli téÏ
podobnou úlohou povûﬁeni
a mnoho jin˘ch uãitelÛ a ﬁeditelÛ na Moravû i v âechách. Nevûdûli jsme o sobû [...]“10
Následnû bylo v˘nosy ministerstva kultu a vyuãování
ze 17. bﬁezna 1916 ã. 687, 4. dubna 1916 ã. 1 227 a 7. kvûtna 1916
ã. 1617,11 tedy je‰tû v prÛbûhu
‰kolního roku, zakázáno pouÏívat nûkolik desítek uãebnic.
Ve v˘nosech bylo uvedeno celkem 33 poloÏek, ale protoÏe pod
jedním ãíslem bylo v ﬁadû pﬁípadÛ zapsáno více titulÛ (rÛzn˘ch
dílÛ jedné uãebnice), bylo vyﬁazen˘ch uãebnic ve skuteãnosti
88. Více neÏ polovinu z nich tvoﬁily zpûvníky a ãítanky. Mezi
ãítankami byly i nûkteré jednotlivé díly ãítanek pro obecné ‰koly, av‰ak dal‰ím v˘nosem z 19.
Trojdílná ãítanka pro ãeské ‰koly obecné, vydaná za ãervence 1916 ã. 21 622 byly
války místo zakázan˘ch pÛvodních ãítanek. Obsa- ãítanky pro ãeské obecné ‰koly
hovala oproti nim ménû ãlánkÛ t˘kajících se ãesk˘ch zakázány v‰echny.12 Bylo naﬁízezemí a více ãlánkÛ o „‰ir‰í vlasti“ a vládnoucí dyna- no od nového ‰kolního roku
stii, pﬁidán byl také oddíl s ãlánky o válce a vojsku. 1916/1917 pouÏívat pouze nové
Muzeum Komenského v Pﬁerovû.
10

KRAMOLI·, âenûk. Váleãné vzpomínky ‰kolního inspektora. Zábﬁeh: Spoleãenská knihtiskárna, [1926], s. 56–57.

11

Moravsk˘ zemsk˘ archiv Brno, fond B22 Zemská ‰kolní rada, I. ãást, inv. ã. 853, karton ã. 2 214.

12

K osmi desítkám zakázan˘ch uãebnic tedy pﬁibyly dal‰í, kromû toho byly v prÛbûhu let 1916 a 1917 vyﬁazovány nûkteré jednotlivé uãebnice (napﬁ. Diktáty pro ‰koly mû‰Èanské a obecné od M. Truhláﬁové-·palkové).
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trojdílné ãítanky, jejichÏ 1. díl právû získal ministerské schválení a dal‰í dva díly mûly
vyjít je‰tû pﬁed zaãátkem nového ‰kolního roku.13
BohuÏel kvÛli problémÛm zpÛsoben˘m váleãnou situací nebyly ãítanky vyti‰tûny vãas
a v dostateãném mnoÏství. To byl pro vyuãování na obecn˘ch ‰kolách skuteãnû zásadní
problém, neboÈ ãítanky, zejména ty pro niÏ‰í tﬁídy, byly základní uãebnicí. Neobsahovaly pouze texty k vyuãování ãtení ãi literatury, n˘brÏ i ãlánky pro dûjepisnou, zemûpisnou
a pﬁírodovûdnou v˘uku.
Uãitelé se tuto situaci snaÏili ﬁe‰it rÛznû. Nûkteﬁí pﬁes zákaz pouÏívali staré ãítanky,
i kdyÏ to nebylo bezpeãné.14 Jinde se pokou‰eli získat oficiální povolení. Napﬁíklad v pﬁerovském ‰kolním okrese poÏádaly ‰koly v ¤íkovicích a Pﬁedmostí jiÏ na zaãátku ‰kolního roku v záﬁí, zda by doãasnû nemohly b˘t pouÏívány staré ãítanky, nebo alespoÀ nûkteré jejich ãlánky. Pﬁerovská okresní ‰kolní rada Ïádosti samozﬁejmû zamítla. Dne
15. listopadu 1916 pak dokonce rozeslala správám v‰ech obecn˘ch ‰kol (veﬁejn˘ch i soukrom˘ch) v okrese potvrzení zákazu a varování: „Naﬁizujeme, Ïe nesmí se star˘ch ãítanek ve ‰kole uÏívati. âiníme správce ‰koly zodpovûdn˘m za následky, kde by bylo star˘ch ãítanek uÏito. Prozatím nechÈ ãte se ãásteãnû z knih ze ‰kolní knihovny,15 ãásteãnû
z biblické dûjepravy.“16
Na druhou stranu o nûco pozdûji, 30. prosince 1916, poslala nadﬁízenému orgánu, tedy
moravské zemské ‰kolní radû, Ïádost v podstatû stejného obsahu, jako pﬁedtím dostala
od ‰kol, tj. zda by nemohlo b˘t doãasnû povoleno uÏívání star˘ch ãítanek ãi nûkter˘ch
ãlánkÛ. Odpovûì ze 4. ledna 1917 byla struãná a zamítavá.17
Mezitím se objevily zprávy, Ïe se c. k. ‰kolnímu knihoskladu podaﬁilo obtíÏe pﬁekonat
a ãítanky budou brzy k dostání. Knihosklad 28. bﬁezna 1917 informoval, Ïe asi do poloviny dubna bude pro ‰koly na Moravû vyti‰tûno tolik ãítanek, aby to poptávce ‰kol zatím
staãilo. ZároveÀ v‰ak dodal, Ïe více v˘tiskÛ pro nejbliÏ‰í dobu nemÛÏe poskytnout, a proto ‰kolní okresy mûly objednávat jen nejnutnûj‰í poãty ãítanek.18
Situace nebyla u v‰ech titulÛ uãebnic a na v‰ech ‰kolách stejná. Nûkde se podaﬁilo,
byÈ se zpoÏdûním, poﬁídit uãebnice témûﬁ v‰em ÏákÛm, jinde zÛstávali zãásti ãi zcela bez
nich. PotíÏe se v‰ak neobjevovaly pouze první ‰kolní rok, v nûmÏ byly uãebnice zakázány, ale pﬁetrvávaly i pozdûji. ZpÛsoboval je váleãn˘ nedostatek papíru a dal‰ího knihaﬁského materiálu, ov‰em také nedostatek tiskaﬁsk˘ch a knihaﬁsk˘ch dûlníkÛ.19
Negativní dÛsledky zákazu tak velkého mnoÏství uãebnic nebyly pouze organizaãní
a pedagogické, ale také finanãní. PociÈovali je jak rodiãe, kteﬁí museli sv˘m dûtem opût
koupit nové uãebnice, tak nakladatelé, knihkupci a antikváﬁi,20 kter˘m zÛstalo na skladû velké mnoÏství neprodejn˘ch v˘tiskÛ.
13

ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Okresní ‰kolní v˘bor Pﬁerov, balík ã. 88 (r. 1916).

14

„Bûhem prázdnin zavedeny nové váleãné ãítanky, naﬁízeno vylouãiti v‰echny ostatní. Ale ãítanky nebyly vãas
v prodeji a tak ‰koly nemûly na ãem uãiti. Uãil jsem na své jednotﬁídce na star˘ch ãítankách, a vím, Ïe i jiní
kolegové ãinili podobnû. Bylo to sice nebezpeãné, ale vÏdy se to dalo zaﬁíditi, aby o tom úﬁady nezvûdûly.“
SEDLÁâEK, Hanu‰. ·kola za války. In: ÎÍPEK, Alois (ed.). Domov za války: (Svûdectví úãastníkÛ). Díl III. [Rok
1916]. Praha: Pokrok, 1930, s. 212.

15

Knihovny mezitím pro‰ly naﬁízenou revizí.

16

ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Okresní ‰kolní v˘bor Pﬁerov, balík ã. 89 (r. 1916).

17

TamtéÏ.

18

TamtéÏ, balík ã. 91 (r. 1917).

19

Ke ‰kolní dobû. Národní politika. 1917, ã. 251, 13. 9. 1917, s. 4.

20

Mnoho chud‰ích rodiãÛ a ÏákÛ kupovalo pouÏité uãebnice, které byly levnûj‰í.
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To v‰e zpÛsobilo, Ïe se cenzura uãebnic stala veﬁejn˘m a také politick˘m tématem.
Postupnû se o ní objevovaly informace v novinách, po obnovení zasedání ﬁí‰ské rady
v roce 1917 se stala pﬁedmûtem rozsáhlé interpelace nûkter˘ch ãesk˘ch poslancÛ,21 byla
vyuÏita i zahraniãní propagandou, napﬁíklad v broÏuﬁe The Czecho-Slovaks: An Oppressed Nationality (âecho-slováci: utlaãovaná národnost), kterou v roce 1917 napsal britsk˘ historik polského pÛvodu Lewis B. Namier.
Zﬁejmû i proto byla cenzura uãebnic a knihoven jedním z prvních problémÛ, které po
vzniku âeskoslovenska 28. ﬁíjna 1918 nové ‰kolní úﬁady ﬁe‰ily. UÏ 12. listopadu 1918 byly
na schÛzi ãeské zemské ‰kolní rady mezi jin˘mi pﬁijaty návrhy na zru‰ení revize Ïákovsk˘ch knihoven a bylo usneseno okamÏitû opût zpﬁístupnit (ãeské) Ïákovské knihovny
a znovu zavést do vyuãování vylouãené uãebnice.22 Obdobnû moravská zemská ‰kolní
rada naﬁídila 16. listopadu 1918 v˘nosem ã. 31 558, aby byly opût zavedeny pﬁedváleãné
ãítanky, ov‰em s dodatkem: „Podot˘káme, Ïe ãítanek tûch není na skladû.“ Proto se mohly doãasnû pouÏívat váleãné ãítanky, ale musely z nich b˘t vypu‰tûny v‰echny ãlánky, které neodpovídaly novému státnímu zﬁízení23 (pozdûji byl vydán oficiální seznam ãlánkÛ,
které se mûly vylouãit, viz obrázek). Cenzuru Ïákovsk˘ch knihoven zru‰ila moravská
zemská ‰kolní rada o nûco pozdûji, v˘nosem ã. 34236 ze 4. prosince 1918, a knihy, které jí byly po vyﬁazení ze Ïákovsk˘ch knihoven zaslány, vrátila jednotliv˘m ‰kolám.24

Vpisek na titulní stranû tﬁetího dílu váleãné Trojdílné ãítanky pro ãeské ‰koly obecné
o oficiálním vylouãení nûkter˘ch ãlánkÛ po vzniku âeskoslovenska, Muzeum Komenského v Pﬁerovû

21

STANùK, Franti‰ek, Zdenûk Václav TOBOLKA et al. Chování se vládních kruhÛ k ãeskému národu za války:
dotaz poslancÛ Franti‰ka StaÀka, dra. ZdeÀka Tobolky a soudruhÛ na Jeho Excellenci pana ministerského pﬁedsedu v pﬁíãinû chování se vládních kruhÛ k ãeskému národu za doby váleãné. X. Persekuce ãeského ‰kolského
a národního písemnictví. Národní listy. 1917, ã. 232, 24. 8. 1917, s. 2.

22

Ve schÛzi zemské ‰kolní rady... Národní listy. 1918, ã. 131, 14. 11. 1918, s. 3.

23

ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Okresní ‰kolní v˘bor Pﬁerov, balík ã. 95 (1918).

24

ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Okresní ‰kolní v˘bor Pﬁerov, balík ã. 96 (1919).
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To v‰ak stále je‰tû nebyla definitivní teãka za touto cenzurou. Tu uãinilo naﬁízení ministerstva ‰kolství a národní osvûty ze dne 7. bﬁezna 1919 ã. 10407, které poÏadovalo novou
revizi Ïákovsk˘ch knihoven. Tentokrát pﬁi ní mûly b˘t „vylouãeny v‰ecky tendenãní knihy, které slouÏily zájmÛm dynastick˘m a zájmÛm t.zv. ‰ir‰í vlasti“,25 ãili rovnûÏ ty, které byly do Ïákovsk˘ch knihoven poﬁizovány na základû váleãného v˘nosu z 9. ﬁíjna 1915.

Pﬁedváleãné ãítanky, které byly v prÛbûhu války zakázány, mohly b˘t po válce opût pouÏívány. Jak ukazuje tento exempláﬁ, byly v nich poté také provedeny nûkteré úpravy:
zde je vytrÏen obrázek císaﬁe na frontispisu, ‰krtnuta informace o nûm na titulním listu, za‰krtáno celé logo nakladatelství s císaﬁsk˘m orlem a oznaãení „císaﬁsk˘ královsk˘“ v názvu nakladatelství. Muzeum Komenského v Pﬁerovû.
25

ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Okresní ‰kolní v˘bor Pﬁerov, balík ã. 97 (1919).
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Prameny
ZA Opava, SOkA Pﬁerov, fond Okresní ‰kolní rada Pﬁerov.
MZA Brno, fond B 22 Zemská ‰kolní rada, I. ãást.
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Zemsk˘ ústﬁední spolek jednot uãitelsk˘ch 1914–1918
Jiﬁí Pokorn˘
Anotace
Kapitola se zab˘vá situací ãesk˘ch uãitelÛ za první svûtové války a ãinností jejich hlavního spolku. Spolek se snaÏil bránit uãitele pﬁed narukováním do armády a udrÏet je ve
‰kolách. Organizoval také sociální pomoc rodinám uãitelÛ, kteﬁí museli bojovat v rakouské armádû. Na konci války uãitelé prom˘‰leli své úkoly v novém státû.

Abstract
Central provincial confederation of teachers‘ association 1914–1918
The chapter deals with the situation and the attitudes of Czech teachers during the
World War I and with the activity of their main confederation. The confederation tried
to defend teachers against the obligation of joining the army and to keep them in the
schools. It organised social aid for the families of teachers who had to fight in the Austrian army. At the end of the war the teachers began to think over thein tasks in the new
state.
Zemsk˘ ústﬁední spolek jednot uãitelsk˘ch (dále ZÚSJU nebo ZÚS) navazoval na star‰í pokusy o organizaci ãeského uãitelstva, sahající aÏ do pﬁedbﬁeznov˘ch dob. Ale aÏ
v dobû konstituãní zaãaly vznikat uãitelské spolky ve vût‰ím poãtu, ty se potom spojily
k poﬁádání dvou sjezdÛ ãeského uãitelstva v letech 1870 a 1871. Na konci 70. let vznikla my‰lenka vytvoﬁit z tûchto spolkÛ, z jednot uãitelsk˘ch, spoleãnou organizaci zemského rázu. Na ustavující valné hromadû 1. února 1880 do‰lo potom k zaloÏení Ústﬁedního spolku jednot uãitelsk˘ch v âechách. Nov˘ spolek si kladl za úkol zvelebování
‰kolství, hájení a podporování zájmÛ uãitelstva vãetnû dal‰ího vzdûlávání a kromû toho
i svolávání valn˘ch sjezdÛ. Ústﬁední spolek mûl pÛsobit jako zájmová, stavovská organizace, starající se o ekonomické záleÏitosti (platy, byty) a právní postavení uãitelÛ; vedle
toho usiloval o zv˘‰ení kvalifikace, tedy uãitelského vzdûlání. ·lo nepochybnû o spolek
dost poãetn˘ a vlivn˘, s velice rozvinutou, bohatou ãinností.1
Z této ãinnosti neslevoval ani v tûÏk˘ch váleãn˘ch letech, pﬁedmûtem mého pﬁíspûvku ov‰em nebudou aktivity více ménû stále stejné, hospodáﬁské, kulturní (napﬁ. spojené
s vydáváním uãitelsk˘ch kalendáﬁÛ Havlíãek a Palack˘) a dal‰í provozní záleÏitosti. RovnûÏ bych rád vynechal obvyklé rozmí‰ky a spory. Chtûl bych se vûnovat skuteãnû tûm
ãinnostem, které vyvolaly váleãné pomûry.
V první ﬁadû je tﬁeba si uvûdomit, jak velk˘ poãet uãitelÛ musel narukovat, odejít pod
prapory, jak na‰i uãitelé, resp. funkcionáﬁi ZÚS také psali. Nûkteré okresy nebyly zas tak
1

Srov. zejména V‰eodborov˘ archiv âMKOS (dále VOA), fond Uãitelské spolky, PÒLPÁN, Franti‰ek. Dûjiny Zemského ústﬁedního spolku jednot uãitelsk˘ch, 1931, rukopis, k. ã. 31; CIKHART, Roman. Padesát let Zemského
ústﬁedního spolku jednot uãitelsk˘ch v âechách 1880–1930. Praha: Zemsk˘ ústﬁední spolek jednot uãitelsk˘ch
v âechách, 1932, 181 s.; FLEGL, Michal a Jana FLEGLOVÁ. Vznik ústﬁední uãitelské organisace a poãátky uãitelsk˘ch jednot ve stﬁedních âechách: pﬁíspûvek k dûjinám uãitelsk˘ch odborÛ. Stﬁedoãesk˘ sborník historick˘.
1978, roã. 13, s. 53–68, zvl. s. 56–59. V obecn˘ch souvislostech srov.: ·EDIV¯, Ivan. âe‰i, ãeské zemû a Velká
válka 1914–1918. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, 492 s. ISBN 80-7106-274-X; KUâERA, Rudolf. Îivot
na pﬁídûl: váleãná kaÏdodennost a politiky dûlnické tﬁídy v ãesk˘ch zemích 1914–1918. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 2013, 213 s. ISBN 978-80-7422-232-0.
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postiÏeny, ale v nûkter˘ch dostala povolávací rozkazy témûﬁ polovina v‰eho uãitelstva.
Podle údajÛ z konce roku 1914 napﬁ. v teplickém okrese narukovalo 12 uãitelÛ z 25,
v jindﬁichohradeckém 20 z 82, v milevském dokonce jen 23 ze 115, ale zase v okrese hradeckém 73 ze 123.2 Postupnû se situace zhor‰ovala, noví uãitelé na ‰koly nepﬁicházeli,
zato je musely opou‰tût stále star‰í roãníky. Vedení ZÚS si dobﬁe uvûdomovalo, co to znamená pﬁednû pro rodiny tûchto uãitelÛ, které byly vydány na pospas nedostatku. ManÏelky uãitelÛ dostávaly v takovém pﬁípadû podpory, ale zdaleka nikoli celé sluÏné, které
ani pﬁed válkou nebylo nijak závratné. A to nemluvíme o moÏnosti, Ïe uãitel padl, byl
tûÏce poranûn, nemocn˘, nezvûstn˘. ZÚS proto vedl v patrnosti v‰echny uãitele na frontách i vdovy a sirotky. Podle moÏnosti je kolegové podporovali – vybírali 0,5 % svého platu právû na tyto úãely.3 Odchod uãitelÛ do války postihoval ov‰em také vyuãování, uÏ
beztak dost poãetné tﬁídy se musely spojovat, v mnoha mûstech se budovy ‰kol musely
dát k dispozici vojenské moci a vyuãování se odb˘valo jinde, vût‰inou v podobû stﬁídavého nebo polodenního vyuãování. Proto funkcionáﬁÛm ZÚS, zejména starostovi Josefu Smrtkovi a jednateli Bohdanu Skálovi, leÏelo na srdci, aby uãitelé zÛstávali jako nepostradatelní ve sv˘ch ‰kolách. Dovolávali se pﬁirozenû pomoci u poslancÛ, pﬁedev‰ím
u Karla Kramáﬁe, Jindﬁicha Metelky a prof. Bohumila Nûmce. Ti jim také pomohli
a nástup dal‰ích roãníkÛ (1892, 1893 a 1894) byl pozastaven.4
ZÚS a vrcholné orgány dal‰ích zemsk˘ch uãitelsk˘ch organizací, spojené do Stálého
v˘boru ãesk˘ch zemsk˘ch organizací uãitelsk˘ch v království âeském, pﬁedloÏily v˘borÛm politick˘ch stran pamûtní spis o kulturních ‰kodách, jeÏ zastihnou obãanstvo mobilizováním veliké vût‰iny uãitelstva. Uãitelé se pﬁitom nemohli sami obrátit na ministerstvo kultu a vyuãování, pí‰e se v tomto dokumentu, to by totiÏ vypadalo, Ïe uh˘bají pﬁed
povinnostmi. To samozﬁejmû nechtûjí, ale na druhé stranû musí upozornit, jak trpí uãení a jaká v˘chovná rizika v budoucnosti tento v˘voj pﬁiná‰í.5
VÛbec nebylo vlastnû jasné, jak postupovat, kdo má kde zasahovat, aby to mûlo dobr˘
v˘sledek. Uãitel Jungmann z Bﬁeznice (okres Pﬁíbram) sdûloval pﬁedstavitelÛm ZÚS, Ïe
mu svûﬁil okresní hejtman, Ïe nemá smysl intervenovat obecnû a za cel˘ stav, ale radûji
za konkrétní jednotlivce po provedené odvodní prohlídce. V roce 1915 se obrátili opût
na ãeské poslance – zejména na Tobolku, Metelku a Nûmce. V zásadû ‰lo o to, aby v˘nos
o nastoupení dal‰ích roãníkÛ byl vykládán co nejbenevolentnûji zvlá‰È v Praze. Dá se ﬁíci,
Ïe v‰ichni pánové byli velice ochotní, úspû‰nost jejich zákrokÛ ale nedokáÏu posoudit.
V roce 1916 dostalo vedení ZÚS jiné dobré rady, kdy neznám˘ pisatel jen tlumoãil zprávy z vy‰‰ích míst. Podle této relace nemûlo vÛbec smysl se snaÏit vyreklamovat jednotlivce, mûlo se upozorÀovat jen na obecné záleÏitosti, mluvit vlastnû tak, jako by o uãitele vÛbec ne‰lo, n˘brÏ jen o dobro Ïactva a ‰kol. Mûli ukazovat statistiku opu‰tûn˘ch
2

VOA, fond Uãitelské spolky, Statistika a adresy mobilizovan˘ch uãitelÛ – oznámení z jednot, sign. 30/1 236
(dﬁ. 4/30, 1914-B2). V souãasné dobû prochází fond dal‰í manipulací, proto uvádím v nûkter˘ch pﬁípadech nové
i staré signatury, v dal‰ích jen staré, které budou prÛbûÏnû inovovány.

3

VOA, fond Uãitelské spolky, âinnost a návrhy jednot: ãeské uãitelstvo sobû (zvl. otisk z Vûstníku), k. ã. 39/1,
1917-A1+B1.

4

VOA, fond Uãitelské spolky, Osvobození uãitelÛ-domobrancÛ aj.: opisy korespondence Boh. Skály ze 4. 11. 1915,
sign. 30/1 237 (dﬁ. 30/5 1914-B2); Uãitelské spolky – domobranci (osvobozování), sign. 33/2 1915-A2.

5

VOA, fond Uãitelské spolky, Pamûtní spis o kulturních ‰kodách zaslan˘ v‰em v˘konn˘m v˘borÛm politick˘ch
stran ãesk˘ch z usnesení spoleãného permanentního v˘boru ãesk˘ch zemsk˘ch organizací uãitelsk˘ch,
sign. 30/1 240 (dﬁ. 30/8 1914-B2).
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‰kol, upozorÀovat na v˘znam dobré v˘chovy pro mládeÏ, z níÏ by mûli vyrÛst zdatní vojíni. Jednoty mûly intervenovat na úrovni okresních hejtmanství, ZÚS u místodrÏitele,
politici na ministerstvu kultu a vyuãování.6
·lo tu je‰tû o jeden problém, totiÏ o tzv. substituty. Tam, kde uãitelé skuteãnû chybûli ve velké míﬁe, hlásili se místním ‰kolním radám náhradníci, kteﬁí uãili buì jen za
malou remuneraci, nebo úplnû zadarmo. Byli to staﬁí, uÏ penzionovaní uãitelé nebo naopak velice mladí, nezamûstnaní, kteﬁí doufali, Ïe se tak uchytí a najdou trvalé místo. Velice ãasto místo uãitelÛ, kteﬁí museli odejít do války, nastoupily Ïeny. KdyÏ ZÚS mapoval
tuto situaci, zji‰Èoval samozﬁejmû dost znepokojující skuteãnosti – v Chrudimi pÛsobí
v této roli 18 uãitelÛ a 11 uãitelek, v Písku uãí 19 uãitelÛ zdarma, odmûna je pﬁislíbena
tﬁem, v okrese Nov˘ BydÏov je 15 substitutÛ, z toho 6 uãitelÛ a 9 uãitelek. A tak by se
dalo pokraãovat. Staré uãitelské funkcionáﬁe to muselo logicky velice znepokojovat. KdyÏ
nûkdo nabízí zdarma svou práci, vzniká nebezpeãí, Ïe její cena poklesne obecnû, takov˘
postup je zároveÀ známkou malého stavovského sebevûdomí. Z nástupu Ïen za katedru
myslím také zrovna velkou radost nemûli, i kdyÏ vyjádﬁení v tomto duchu jsou spí‰ ojedinûlá.7
Ti uãitelé, kteﬁí zÛstali doma, si urãitû nemohli stûÏovat na nedostatek práce. Ve ‰kole jí mûli jistû více neÏ kdy dﬁíve. ZároveÀ cítili potﬁebu pomáhat tûm, kteﬁí na tom byli
je‰tû hÛﬁ. Uãitelská jednota Komensk˘ v Rychnovû nad KnûÏnou jiÏ 31. ãervence 1914
vydala v˘zvu, aby uãitelé byli nápomocni radou i skutkem v‰ude, kde je tﬁeba. „Dávejte
popud k tvoﬁení místních pomocn˘ch komitétÛ,“ vybízela uãitele, „a tam, kde se tvoﬁí,
sami nabídnûte pomoc. Neãekejte na vyzvání. Vyhledejte rodiãe, kteﬁí potﬁebují rady.
Nabídnûte hospodáﬁÛm své síly fyzické a pomozte sklidit úrodu, pﬁípadnû z dospûl˘ch
ÏákÛ a ÏákyÀ vytvoﬁte pomocn˘ sbor pracovní a na jeho práci dohlíÏejte. DokaÏme, Ïe
srdce jsou naplnûna láskou k opu‰tûn˘m rodinám.“ Uãitelská jednota Komensk˘ pro
okresní hejtmanství tﬁeboÀské vydala plakát, na nûmÏ slibovala, Ïe nabízí své síly obãanstvu. Zvlá‰tû chce podávat správné informace tûm, „kteﬁí nemajíce novin, o nich se dozvûdûti nemohou,“ dále se nabízela, Ïe bude vyﬁizovat písemn˘ styk se ãleny rodiny a úﬁady. Uãitelé z jednoty Komensk˘ budou také pÛsobit v komisích pro opatﬁení prací polních,
podle potﬁeby rovnûÏ zajistí dozor nad dûtmi, které jsou následkem mobilizace ãlenÛ
rodiny ponechány samy sobû.8
Vedle tûchto okresních pomocn˘ch v˘borÛ, které pÛsobily pﬁirozenû na niÏ‰í úrovni,
se v Praze na podzim 1914 vytvoﬁil Zemsk˘ poradn˘ (aÏ pozdûji poradní) a pomocn˘
komitét organizací uãitelsk˘ch po dobu války, z nûhoÏ se vyãlenil je‰tû uÏ‰í komitét. Tato
organizace mûla za úkol pﬁevzít zastoupení komitétu v Zemské váleãné pomocné úﬁadovnû a v jejím rámci se vûnovat péãi o ‰kolství i charitativním akcím v dobû války. Dále
chtûl uÏ‰í v˘bor obstarávat právní porady a záleÏitosti, provádût ochranu a evidenci mobi6

VOA, fond Uãitelské spolky, Osvobození uãitelÛ-domobrancÛ a jiné Ïádosti o intervence za propu‰tûní uãitelÛ
z vojenské sluÏby: dopis J. Jungmanna, Bﬁeznice, Poradnímu a pomocnému komitétu zemsk˘ch uãitelsk˘ch
organizací po dobu války z 21. 11. 1914, sign. 30/1 237 (dﬁ. 30/5 1914-B2); Seznam mobilizovan˘ch ãlenÛ jednot a adresy: dopis nezji‰tûného pisatele neznámu adresátovi z 26. 5. 1916, sign. 1/37 1916-A2+B2.

7

VOA, fond Uãitelské spolky, Vyuãování zdarma v dobû války (tzv. bezplatní substituti): dopis Jednoty uãitelské
v Su‰ici z 24. 12. 1914, k. ã. 30/1 201 (dﬁ. 11/30 1914-B1).

8

VOA, fond Uãitelské spolky, âinnost okresních pomocn˘ch komitétÛ – zprávy z jednot: dopis Uãitelské jednoty
Komenského v Rychnovû nad KnûÏnou z 31. 7. 1914 a plakát Uãitelské jednoty Komenského v Tﬁeboni
z 27. 8. 1914, sign. 30/1 233 (dﬁ. 30/9 1914-B2).
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lizovan˘ch kolegÛ i jejich rodin, sledovat denní i odborn˘ tisk, obstarávat korespondenci, urgenci, statistiky, zpravodajství.9
Poradní a pomocné komitéty mûly za úkol je‰tû spolupÛsobit pﬁi vybírání dávky ve v˘‰i
1 % ze sluÏného na pomocnou váleãnou akci (tedy oficiální charitativní podnik). Kázala to mravní povinnost, vyz˘val poradní v˘bor v Jindﬁichovû Hradci v‰echno uãitelstvo
ãesk˘ch ‰kol tamního okresu. „Aã jsou tyto dávky dobrovolné, nelze je nikomu odpustiti, kromû tûm, kteﬁí jsou narukováni.“ Kdyby je v‰ichni odvádûli vãas a bez zbyteãn˘ch
prÛtahÛ je spoleãnû posílali, to by se u‰etﬁilo. Uãitelstvo mûlo také podávat zprávy, jak
pomáhalo uãitelÛm v poli a jejich rodinám, jak se snaÏilo zmen‰it bídu a útrapy vojínÛ
ve válce ãi v lazaretech atd. O této ãinnosti mûlo dokonce vyplÀovat v roce 1915 obsáhlé dotazníky. V˘zva V‰emu uãitelstvu v okresu TﬁeboÀském, kterou vydal Okresní poradn˘ a pomocn˘ komitét po dobu války v Tﬁeboni, klade celkem 29 otázek, rozdûlen˘ch do
tûchto oddílÛ: Akce v prospûch âerveného kﬁíÏe; Akce v prospûch vdov a sirotkÛ; Akce
v prospûch ranûn˘ch; Ochrana mládeÏe; Jiná pomoc uãitelská; Akce v prospûch vojínÛ
v poli.10
Je zﬁejmé, Ïe zde nejde jen o pﬁátelskou sluÏbu obyvatelstvu, ale je‰tû o nûco jiného.
Uãitelé (zdÛrazÀuji uãitelé obecn˘ch a mû‰Èansk˘ch ‰kol) si totiÏ uvûdomovali, Ïe jsou
na nejvy‰‰ích místech podezíráni z malé loajality. Okresní hejtmani a ‰kolní inspektoﬁi
dostali zvlá‰tní pokyny, aby sledovali co nejbedlivûji jednání uãitelstva a hned disciplinárnû trestali i vûci, které jinak nepodléhají pravomoci soudní a policejní, tﬁeba projevování sympatií k národÛm proti Rakousko-Uhersku bojujícím. Není to samozﬁejmû pravda – uãitelstvo bylo prvním, které ze svého nedostateãného sluÏného dávalo 1 % k úãelÛm
váleãné péãe, pÛsobilo v okresních váleãn˘ch pomocn˘ch úﬁadovnách, úãastnilo se v‰ech
soupisov˘ch akcí atd. Za rok (1915) podezﬁení z malého prorakouského nad‰ení je‰tû
zesílilo. Spoleãn˘ permanentní v˘bor ãesk˘ch zemsk˘ch organizací uãitelsk˘ch vyzval
v‰echny uãitelské jednoty, aby co nejrychleji prokázaly, Ïe uãitelé jsou skuteãn˘mi vlastenci. Mûly co nejdﬁíve svolat schÛzi a na ní se usnést na loajálním projevu, kter˘ pﬁednese zvlá‰tní deputace osobnû okresnímu hejtmanovi jako pﬁedsedovi okresní ‰kolské
rady. Tento projev mûly zároveÀ pﬁedloÏit písemnû a poÏádat, aby prostﬁednictvím místodrÏitelství byl zaslán císaﬁovû kabinetní kanceláﬁi. Tento projev mûl obsahovat tyto
body:
1. radost nad nynûj‰ími úspûchy váleãn˘mi na‰ich vojsk,
2. dÛvûru v koneãné vítûzství centrálních mocností,
3. uji‰tûní neochvûjnou loajalitou uãitelstva. K dopisu byl pﬁiloÏen i vzor takového projevu s dÛtklivou poznámkou, Ïe jde jen o vzor, kter˘ se ale nesmí úplnû opsat. Tato
shromáÏdûní se pak skuteãnû konala.11
Tak to tedy vypadalo v 1. fázi války. V druhé, charakterizované postupn˘m slábnutím
habsburské ﬁí‰e, se mohli uãitelé chovat o dost jinak. I v tomto období samozﬁejmû sle-

9

VOA, fond Uãitelské spolky, Zemsk˘ poradn˘ a pomocn˘ komitét uãitelsk˘ch organizací po dobu války,
30/1 242 (dﬁ. 30/11).

10

VOA, fond Uãitelské spolky, Pﬁíspûvky uãitelstva na pomocnou akci (okresní komitéty a ‰koly) – zde citovaná
tﬁeboÀská v˘zva, k. ã. 33/1 1915-A2; Zﬁizování okresních pomocn˘ch komitétÛ: v‰emu uãitelstvu ãesk˘ch ‰kol
okresu jindﬁichohradeckého, 3. 3. 1915, k. ã. 33/7 1915-A2.

11

VOA, fond Uãitelské spolky, Loyální projevy uãitelÛ, k. ã. 34/7 1915-B2.
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dují adresy sv˘ch kolegÛ v rakouském vojsku, zajat˘ch, leÏících v nemocnicích, starají
se o podporu jejich rodin.12 Se stále rostoucím znepokojením pozorují, jak se vyvíjí situace ve ‰kole, jak její úroveÀ klesá a jak mládeÏ pustne – se sv˘mi stíÏnostmi se v‰ak jiÏ
obracejí na âesk˘ svaz ve Vídni (tedy seskupení ãesk˘ch poslancÛ), na agrární stranu, na
Antonína ·vehlu. Kromû jeremiád nad zkázou mravÛ napﬁ. pﬁipomínali, Ïe ‰kolní budovy, které zabral na zaãátku války erár, jsou vlastnû prázdné a mohly by se opût vyuÏívat
pro v˘uku.13
JiÏ v létû 1917 se ZÚS obrátil na uãitelské jednoty s pozoruhodnou v˘zvou. Válka skonãí, napsal ZÚS, a spoleãnost se bude konstituovat znova. To bude mít vliv na organizaci
na‰eho ‰kolství, na na‰e právní svazky a postavení ve spoleãnosti. Na takovou dobu musíme b˘t pﬁipraveni. Dﬁívûj‰í pomûry neumoÏÀovaly, abychom se k tûmto problémÛm
vyjádﬁili svobodnû. Dnes se dá pﬁedpokládat, Ïe i u nás dojde na národní samosprávu,
v níÏ by mûlo b˘t národní ‰kolství nejdÛleÏitûj‰í sloÏkou. Nynûj‰í vláda má takovou autonomii v programu, takÏe se tím klidnû mÛÏeme zab˘vat. Je ov‰em tﬁeba takové návrhy
formulovat jiÏ nyní. A proto ZÚS vyz˘vá jednoty uãitelské, aby tyto otázky zaﬁadily na
poﬁad svého jednání a do konce srpna pﬁedloÏily své návrhy. Mezi odpovûdi, které se pak
opravdu vryjí do pamûti, patﬁí pﬁípis z Bubovic u Bﬁeznice: „Pro ‰koly je nejdÛleÏitûj‰í
uhlí.“ Podstatné odpovûdi se ZÚS nedoãkal.14
O nûkolik dní pozdûji oslovil starosta ZÚS Smrtka s podobnû formulovan˘m návrhem
Národní v˘bor – vÏdyÈ Národní v˘bor bude peãovat o vybudování nové ústavnosti, zaloÏené na samosprávû národa ãeského, ‰kolství bude pﬁedstavovat zvlá‰È v˘znamn˘ obor.
„PovaÏujeme za samozﬁejmé,“ pokraãoval Smrtka, „Ïe Národní v˘bor pozve k úãasti
i uãitele.“ Pokud vím, nestalo se tak.15
Uãitelé si ale hledali zastání také jinde. V dubnu 1918 se objevila v˘zva, aby uãitelé
vstupovali do politick˘ch stran. Pracovat pro budoucnost národa je povinností kaÏdého,
pravilo se v tomto dokumentu. A ãeské uãitelstvo pﬁece vÏdy pracovalo. „Je v‰ak tﬁeba,“
ãteme dále, „aby v‰ichni ãlenové stavu uãitelského vedle toho vûnovali se zv˘‰enou
mûrou ãilé práci ve veﬁejnosti, zejména pak podstatné sloÏce této národní práce, kterou je ãinná úãast v pokrokov˘ch stranách politick˘ch. Je‰tû za války je nutno ve shodû s tûmito pokrokov˘mi stranami pﬁipraviti plán nanejv˘‰ potﬁebné reformy ‰kolské,
která by vyhovovala tuÏbám národa po svobodném, neomezeném v˘voji a kterou by
byla zabezpeãena úprava obãansk˘ch a stavovsk˘ch práv uãitelstva.“ V rámci kaÏdé politické strany se uãitelé snaÏili vytvoﬁit ‰kolsk˘ odbor, v nûmÏ chtûli propagovat své ‰kol12

VOA, fond Uãitelské spolky, Zemsk˘ poradní a pomocn˘ komitét uãitelsk˘ch organizací po dobu války – obûÏník ã. 8 z 24. ãervence 1917, k. ã. 39/7 1917-A2+B2.
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VOA, fond Uãitelské spolky, dopis ZÚS Pﬁedsednictvu âeského svazu ve Vídni z 25. ãervna 1917, stejn˘ dopis
pﬁedsednictvu v˘konného v˘boru agrární strany z 23. ãervna 1917, k. ã. 39/10; Spoleãné porady uãitelsk˘ch
organisací o nové organisaci ‰kolské a právních svazcích uãitelstva a téÏ se zástupci ‰kolsk˘ch odborÛ politick˘ch stran: ãeskému svazu poslancÛ na ﬁí‰ské radû – Rozklad mravÛ mládeÏe, 6. dubna 1918, dopis ZÚS
pﬁedsednictvu âeského svazu poslancÛ na radû ﬁí‰ské z 16. ﬁíjna 1918, k. ã. 40/11 1918-A1+B1.

14

VOA, fond Uãitelské spolky, Reforma ‰kolství (Otázka samosprávy ve ‰kolství): dopis ZÚS uãitelsk˘m jednotám,
b. d. (léto 1917), odpovûì z Bubovic 11. srpna 1917, sign. 39/13 1917-A1+B1.

15

VOA, fond Uãitelské spolky, Národní v˘bor v Praze (Na‰e zastoupení v nûm), dopis ZÚS Národnímu v˘boru
26. ãervence 1917, sign. 39/15 1917-A1+B1.

16

VOA, fond Uãitelské spolky, Vstupování uãitelstva do politick˘ch stran, sign. 40/12 1918-A1+B1; Utvoﬁení ‰kolsk˘ch odborÛ u politick˘ch stran, sign. 15/40 1918-A1+B1.
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ské a uãitelské poÏadavky a vytvoﬁit si urãitá nátlaková centra.16
JestliÏe se uãitelé dﬁíve báli, Ïe bude jejich loajalita vÛãi trÛnu zpochybnûna a rakouské vlastenectví popﬁeno, a dûlali skuteãnû hodnû, aby se tak nestalo, tak na konci války
si uÏ shromaÏìovali doklady o persekuci. Kromû toho uãitelské ústﬁedí vyz˘valo jednoty, aby hodnotily inspektory a podávaly zprávy o jejich chování. Nutno dodat, Ïe tyto zprávy pro nû vyznívaly vesmûs docela pﬁíznivû.17
Závûr tohoto období pﬁímo symbolizují dvû písemnosti. V té první dává uãitel Jan Koudelka ZÚS k úvaze, zda by nebylo záhodno zaﬁídit nûjaké kurzy slovenského jazyka, protoÏe mnoho uãitelÛ nenajde uplatnûní v ãesk˘ch zemích. V druhém dopise se jist˘ Franti‰ek Balíãek ptal, kdy uÏ se bude moci pﬁihlásit o nûjaké místo na Slovensku. Jsem zde
naprosto nespokojen s celou tou zbahnûlou spoleãností, Ïenoucí se jen za keÈastvím, pak
i pomûry rodinné nutí mne ke zmûnû pÛsobi‰tû. âekám téÏ na uzákonûní rozluky manÏelské, a pak snad budu spokojenûj‰í.18

Prameny
VOA, fond Uãitelské spolky.
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Marie KníÏková, vychovatelka legionáﬁsk˘ch sirotkÛ
Jana Barto‰ová
Anotace
Marie KníÏková se narodila 16. dubna roku 1899. Vystudovala c. k. uãitelsk˘ ústav
v Praze a stala se uãitelkou. V roce 1923 se provdala za b˘valého ruského legionáﬁe Antonína KníÏka, kter˘ se v témÏe roce stal ﬁeditelem Domova legionáﬁsk˘ch sirotkÛ v Praze na Veleslavínû. Marie KníÏková zde nastoupila jako vychovatelka a péãi o opu‰tûné
dûti vûnovala ve‰ker˘ svÛj ãas. Ve funkci setrvala do roku 1928, kdy byl zmínûn˘ ústav
z finanãních dÛvodÛ zru‰en. V následujících letech byla ﬁeditelkou zotavoven v Krnsku
u Mladé Boleslavi a v Bystﬁici pod Host˘nem. Za druhé svûtové války se úãastnila odboje.

Abstract
Marie KníÏková, Educator of legionary orphans
Marie KníÏková was born on 16 April 1899. She graduated from the Imperial Teachers’
Institute in Prague and became a teacher. In 1923 she married the former Russian legionary Antonín KníÏek that became a director of the Home for orphans of the legionaries in Prague Veleslavín in the same year. Marie KníÏková started working there as a governess and devoted all her time to care for abandoned children. She remained on this
position until 1928, when he was the Home for orphans of the legionaries canceled for
financial reasons. In following years she was a director of convalescent homes in Krnsko by Mladá Boleslav and in Bystﬁice pod Host˘nem. She participated in the resistance
during World War 2.
První svûtová válka za sebou zanechala nejen témûﬁ deset milionÛ padl˘ch, ale také
mnoho sirotkÛ. Jednou z tûch, kdo svÛj Ïivot péãi o tyto váleãné obûti zasvûtil, byla i uãitelka Marie KníÏková. Narodila se 16. dubna 1899 v Drahotu‰ích u Hranic na Moravû
v rodinû úﬁedníka Franti‰ka Soukupa.1 Pozdûji Ïila v Praze na Smíchovû.2 Po absolvování obecné a mû‰Èanské ‰koly nastoupila v roce 1914 na c. k. ãesk˘ uãitelsk˘ ústav ke vzdûlávání uãitelek, kter˘ ukonãila roku 1918. Po praxi na obecn˘ch ‰kolách se podrobila
zkou‰ce zpÛsobilosti uãit na mû‰Èansk˘ch ‰kolách matematiku, kreslení, krasopis a fyziku3 a v roce 1923 zaãala uãit na mû‰Èanské ‰kole v ¤evnicích.4 Dne 7. ãervence 1923 se
provdala za ruského legionáﬁe Antonína KníÏka.5
Antonín KníÏek se narodil 6. dubna 1890 ve Star˘ch Hradech na Jiãínsku a vystudoval uãitelsk˘ ústav v Jiãínû. Uãit zaãal na NovobydÏovsku. Za protiklerikální ãinnost a kolportáÏ nedovoleného tisku byl potrestán penûÏitou pokutou a nakonec bez udání dÛvodÛ propu‰tûn ze svazku uãitelstva okresu. Nastoupil proto jednoroãní prezenãní
1

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, podsbírka Písemnosti a tisky, strojopis: KNÍÎEK,
Antonín. Okénko do Ïivota Marie KníÏkové (16. 4. 1899 – 10. 6. 1972), 1973, b. ã., s. 1.

2

KNÍÎEK, Antonín, s. 5.

3

KNÍÎEK, Antonín, s. 10–12.
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KNÍÎEK, Antonín, s. 18.
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Svatební fotografie Marie Soukupové s Antonínem KníÏkem, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
vojenskou sluÏbu v Litomûﬁicích. Z dÛstojnické ‰koly byl vylouãen pro ‰íﬁení antimilitaristické literatury. Na poãátku první svûtové války byl poslán na frontu. Jako ãetaﬁ jiÏ
2. listopadu 1914 sbûhl k RusÛm.6 Jako váleãn˘ zajatec putoval pû‰ky o hladu a Ïízni
z Karpat aÏ do mûsta Balachny na ﬁece Volze. Na jaﬁe pﬁí‰tího roku byl vybrán pro kopání základÛ v okolí ﬁeky Dviny. Odtud se pﬁesunul do Vitebska a poté do vsi Ozersk v Minské gubernii. Zde se jako jeden z ãlenÛ 203. Ïelezniãní pracovní roty podílel na v˘stavbû úzkokolejky.
Po celou dobu sledoval ãinnost âeské druÏiny a ãetl rÛzné noviny, kde se objevovaly
v˘zvy k ãesk˘m zajatcÛm ke vstupu do druÏiny. Proto se nakonec rozhodl a 8. listopadu
1916 se pﬁihlásil do dobrovolnické ãeskoslovenské jednotky. Dne 2. ledna 1917 pﬁi‰el pﬁípis, kter˘ jej zval mezi dobrovolníky do âeskoslovenské stﬁelecké brigády. KvÛli nepﬁízni velitele pracovní brigády v‰ak odjel aÏ 27. ãervna 1917 k záloÏnímu praporu v Bobrujsku, kde se podrobil v˘cviku, aby byl následnû poslán do Haliãe k 1. rotû stﬁeleckého
pluku Mistra Jana Husa.7 Bojoval u Zborova, Tarnopole i Bachmaãe. DomÛ doputoval
pﬁes Vladivostok jako poruãík. Pozdûji byl jmenován kapitánem v záloze. V záﬁí 1920 se
vrátil k uãitelskému povolání na Smíchovû. Pﬁedná‰el také v cyklu pﬁedná‰ek Pryã od
6

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, podsbírka Písemnosti a tisky, Archiv dûjin uãitelstva, strojopis: PETRT¯L, Franti‰ek. Osmdesát let Ïivota Antonína KníÏka, b. r., pﬁ. ã. 881/73 – 2, s. 1.

7

ZEMANOVÁ, Lenka. Antonín KníÏek (1890–1974) ve sluÏbách demokratického ideálu. âeské Budûjovice, 2012,
s. 9. Bakaláﬁská práce. Filozofická fakulta, Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích.
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¤íma, coÏ vedlo k tomu, Ïe byl propu‰tûn a z trestu pﬁeloÏen do Podkovánû na Mnichovohradi‰Èsku. Pﬁijal tak radûji místo ﬁeditele Domova legionáﬁsk˘ch sirotkÛ v Praze-Veleslavínû, ale jiÏ jako uãitel ve v˘sluÏbû.8
Za podporovatele legionáﬁsk˘ch sirotkÛ a vydrÏovatele v˘chovn˘ch ústavÛ pro nû byl
urãen PodpÛrn˘ fond legionáﬁsk˘ pﬁi ministerstvu národní obrany, zaloÏen˘ z národních
sbírek pro sirotky po padl˘ch legionáﬁích. Vedle ústavu na Veleslavínû pÛsobily podobné
domovy také v Krnsku a v Bystﬁici pod Host˘nem. Pro úplné sirotky byly zﬁízeny rodinné kolonie, nûco podobného, co známe jako „vesniãky SOS“. Fond také ﬁídil umísÈování zvlá‰È nemocn˘ch nebo postiÏen˘ch dûtí v léãebnách: Dolní Smokovec, sanatorium
Krã a ·umperk, pro zmrzaãené a slepé JedliãkÛv ústav v Praze a pro nevyléãitelnû nemocné Pﬁívoz a LuÏe u Ko‰umberka. JiÏ od roku 1921 uskuteãÀovala âeskoslovenská obec
legionáﬁská dûtské prázdninové kolonie
doma i v zahraniãí pro dûti legionáﬁÛ z prÛmyslov˘ch stﬁedisek. Po mládeÏ vytvoﬁila
prázdninov˘ odbor, kter˘ mûl ke své ãinnosti ãtyﬁi táborové osady v Kostelci nad
Orlicí, Bystﬁici pod Host˘nem, Turnovû
a Îelezném Brodu. Na Veleslavínû koupil
fond dÛm ãp. 54 a v tomto objektu otevﬁel
Domov legionáﬁsk˘ch sirotkÛ 8. února
1921. Ústav byl do srpna 1923 koedukaãní
pro 35 chovancÛ a byl svûﬁen do správy vdovû po kapitánu rusk˘ch legií Marii Kuttelva‰erové, která vedení domova pﬁíli‰ nerozumûla. Byl proto vypsán konkurs na místo
nového správce ústavu. Z 28 ÏadatelÛ byl
fondem vybrán právû Antonín KníÏek. Vût‰ina ãlenÛ v˘boru fondu pro nûj hlasovala
podle jeho slov proto, neboÈ uvedl, Ïe je
abstinentem a nekuﬁákem a Ïe chce svûﬁené sirotky vychovávat sv˘m pﬁíkladem
v rovné a charakterní obãany republiky.9
Dne 1. ﬁíjna 1923 tak KníÏek nastoupil na
novou vychovatelskou dráhu.10 Marie stejnû jako on opustila uãitelské povolání a stala se v Domovû legionáﬁsk˘ch sirotkÛ
Marie KníÏková v dobû svého pÛsobení vychovatelkou. âekalo ji zde 40 aÏ 50 chlapv Domovû legionáﬁsk˘ch sirotkÛ, Národní cÛ. Podle sluÏební smlouvy jí byly urãeny
pedagogické muzeum a knihovna tyto povinnosti: zastupovat správce ústavu,
pomáhat pﬁi v˘chovû chovancÛ, dohlíÏet na
J. A. Komenského
jejich ‰kolní prospûch, opakovat uãivo se
8

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, podsbírka Písemnosti a tisky, Archiv dûjin uãitelstva, strojopis: PETRT¯L, Franti‰ek. Osmdesát let Ïivota Antonína KníÏka, b. r., pﬁ. ã. 881/73 – 2, s. 1.
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slab‰ími Ïáky, ﬁídit ústavní kuchyni, vést sklad odûvÛ a prádla a sklad v‰ech spotﬁebních
produktÛ, dozírat na prádlo a odûv chovancÛ a dbát na jejich ãistotu a na ãistotu v ústavû. Mûla statut vychovatelky a k nûmu nepatrn˘ mûsíãní plat 450 Kã, kter˘ byl po tﬁech
letech zv˘‰en na 500 Kã. Nárok mûla je‰tû na stravu jednotnou s chovanci, ocenûnou
V‰eobecn˘m penzijním ústavem na 150 Kã mûsíãnû. Její pracovní den byl velmi nároãn˘. Jak pozdûji vzpomínal Antonín KníÏek, vstávat musela jiÏ o pÛl ‰esté ráno, aby mohla
jiÏ o ‰esté procházet loÏnicemi a budit osazenstvo. Po projití v‰ech ãtyﬁ loÏnic ve dvou
patrech musela procházku opakovat a vytahovat z postelí opozdilce. Dozorem na ranní
úklid loÏnic a ostatního pﬁíslu‰enství v˘kon chlapcÛ zlep‰ovala. V nedûli a o svátcích
jejich práci bodovala a vítûze odmûÀovala sladkostmi. Ranní rozcviãku mûl na starosti
její manÏel, zatímco ona dohlíÏela na pﬁípravu snídanû v kuchyni a v jídelnû a rozdûlovala svaãiny studentÛm a uãÀÛm, kteﬁí odcházeli z domova dﬁíve a domÛ se vraceli pozdûji. Potraviny potﬁebné k pﬁípravû snídanû vydávala kuchaﬁce ze skladu veãer. Ty, které
mûly slouÏit k pﬁichystání obûda, odpolední svaãiny a veãeﬁe, po odchodu dûtí ze ‰koly.
âas, kter˘ trávily dûti ve ‰kole, vyuÏívala Marie KníÏková k úãetním zápisÛm do knih,
hlavnû do deníkÛ pﬁíjmÛ a spotﬁeby potravin. Ostatní úãetní knihy, které mûla podle
smlouvy vést, obstarával za ni manÏel, aby mûla alespoÀ volnou chvilku pro sebe. Ta byla
v‰ak opravdu krátká. Nûkolikrát v t˘dnu musela v dopoledních hodinách zajíÏdût elektrikou nebo vlakem do Prahy, aby ve velkém objednala produkty pro kuchyni. Dozor nad
kuchyní a nad prádelnou vyÏadoval rovnûÏ spoustu ãasu.
Nejvíce práce mûli ale oba manÏelé v odpoledních hodinách a veãer se Ïáky. KaÏd˘ roãník zde mûl svého dÛvûrníka, kter˘ ihned po pﬁíchodu ze ‰koly hlásil, kdo byl a z ãeho
vyvolán, jak uspûl a jak se celkovû choval. Tím oba KníÏkovi rychle získali pﬁehled o prospûchu svûﬁencÛ a mohli vãas napravit chyby a nedostatky. ¤editelství mû‰Èanské ‰koly
podle KníÏkov˘ch slov ﬁadilo jejich chovance vût‰inou mezi nejlep‰í Ïáky. Antonín KníÏek jednou mûsíãnû nav‰tívil tﬁídní uãitele, aby hodnocení ÏákÛ sly‰el pﬁímo od nich.
KaÏdé ãtvrtletí pak nav‰tûvoval profesory stﬁedních a odborn˘ch ‰kol a mistry, kteﬁí
vychovávali uãnû. Îáci byli rozdûleni do skupinek podle roãníkÛ. KníÏkovi s nimi probírali uãivo na dal‰í ‰kolní den a kontrolovali jim úkoly. Pozdûji pﬁi zkou‰ení uãiva
a v˘chovû pomáhali dva vysoko‰kol‰tí studenti z legionáﬁsk˘ch rodin. Pracovní den Marie
KníÏkové konãil aÏ po deváté hodinû veãer prohlídkou loÏnic. KdyÏ se jí narodil vlastní
syn, musela si k nûmu obstarat pomocnici.11
A jak˘ byl Ïivot v domovû z pohledu chovance tohoto ústavu? O tom napsal Ïák mû‰Èanské ‰koly Josef Kvapil Dorostu âerveného kﬁíÏe v Rapid City v USA 28. ﬁíjna 1926 tato
slova: „Dnes Vás chceme seznámiti s na‰ím spoleãn˘m Ïivotem. Jsme ranní ptáãata.
V létû vstáváme o ‰esté hodinû, v zimû o ãtvrt hodiny pozdûji. Uãni vstávají je‰tû dﬁíve,
aby byli vãas ve sv˘ch dílnách v Praze, kamÏ dojíÏdûjí elektrikou a vlakem. Nûkomu by
se chtûlo spát déle, leã povinnost volá, a proto v‰ichni spoleãnû opou‰tûjí svá lÛÏka.
Jenom v nedûli a o svátcích spíme o hodinu déle. Hodina po budíãku je urãena k mytí,
strojení, stlaní lÛÏka a úklidu. Po vyskoãení z postele osvûÏíme se v um˘várnû mytím
ve studené vodû a pak si usteleme lÛÏko. Na bílé, kovové posteli s pruÏnou drátûnou
vloÏkou je matrace, pﬁikrytá bíl˘m prostûradlem. To pﬁi stlaní pûknû natáhneme, takÏe vyhlíÏí jako vyÏehlené. Na nû poloÏíme druhé prostûradlo se dvûma pﬁikr˘vkami. Pol‰táﬁ upravíme tak, aby vyhlíÏel jako bílá krabiãka. S touto prací jsme hotovi za nûko11
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lik minut a jdeme se oblékat. Pak se rozejdeme po úklidu. KaÏd˘ má pﬁidûlenu nûjakou
práci, jiÏ musí vykonat. Tak nûkteﬁí uklízejí v loÏnicích, v um˘várnách, na chodbách,
jiní zase v uãebnû, jídelnû a studovnách. âasto i v kuchyni pﬁi mytí nádobí pomáháme.
O sedmé hodinû svolává nás zvonek na hﬁi‰tû, kdeÏ máme ãtvrt hodiny ranní dechová
cviãení. V létû je zamûÀujeme cviky praktiãtûj‰ími, jako je zalévání a pletí v zahradû,
úprava hﬁi‰tû a cestiãek. Za nepﬁíznivého poãasí vûnujeme tento ãas zpûvu pochodov˘ch a národních písní. Potom se shromáÏdíme v jídelnû ke spoleãné snídani. Hospodáﬁ stolu peãuje o poﬁádek a sám musí b˘ti pﬁi jídle vzorem. Ve tﬁi ãtvrti na osm odchází vût‰ina z nás do blízké mû‰Èanské ‰koly. Studenti, kteﬁí mají ‰koly ve vzdálenûj‰ím
stﬁedu Prahy, jdou jiÏ dﬁíve. V poledne vracíme se k obûdu a odpoledne buì jdeme zase
do ‰koly, nebo máme prázdno. Volné chvíle vûnujeme osvûÏení, práci a zábavû. Hrajeme rÛzné hry (volejbal, tenis, hokej), lehkou atletiku (skok o tyãi, vrh koulí, bûh), letní
tûlocviãna je stále obsazena. Houpáme se na kruzích, cviãíme na hrazdû a ‰plháme po
tyãích. Jindy zase ãteme zábavné kníÏky z vlastní bohaté knihovny, dûtské ãasopisy,
lu‰tíme kﬁíÏovky, vyrábíme si hraãky, modelujeme, vyﬁezáváme apod. Na jaﬁe a v létû
pracujeme v zahradû, ta se nám odmûní zeleninou, angre‰tem, rybízem, jahodami, ﬁedkviãkami a ovocem. V zimû sáÀkujeme, bruslíme a lyÏaﬁíme. âas po odpolední svaãinû
vûnujeme pﬁípravû na ‰kolní vyuãování: pí‰eme si domácí úlohy a opakujeme si uãivo
ve ‰kole probrané. Pﬁed spoleãnou veãeﬁí, která je o pÛl sedmé hodinû, myjeme se do
polovice tûla a otuÏilej‰í skoãí i pod studenou sprchu. Po veãeﬁi nám na‰i vychovatelé
prohlíÏejí úkoly, zkou‰ejí nás ze ‰kolního uãiva, vydávají ‰kolní potﬁeby a pÛjãují knihy. Nûkdy také zpíváme, posloucháme rádio a jinak se bavíme. Po deváté hodinû veãerní docházíme do sv˘ch loÏnic ku spánku. Îivot zpestﬁujeme v nedûli a ve svátek je‰tû
jinou náplní. Nûkteﬁí se vûnují hudbû, hﬁe na housle nebo klavír, po skupinách nav‰tûvujeme Národní divadlo, doma si promítáme obrázky a fotografie, poﬁádáme pﬁedná‰ky s diapozitivy, star‰í chovanci obãas sehrají vhodn˘ divadelní kus a mlad‰í hrají loutkové divadlo. KaÏdou sobotu poﬁádáme vzdûlávací besídky s mravouãn˘mi v˘klady na
cestu do Ïivota, se vzpomínkami na dÛleÏitá data z dûjin národa, legií, ze Ïivota na‰ich
velikánÛ a v‰ímáme si novinek domácích i cizích. Pûkného poãasí vyuÏíváme k procházkám a v˘letÛm do pﬁírody. Dobu ‰kolních prázdnin vûnujeme k zotavení v prázdninov˘ch osadách v âechách i na Moravû, nebo i u moﬁe pod paprsky jiÏního slunce
bratrské Jugoslávie.“12
ManÏelÛm KníÏkov˘m se podaﬁilo ze zdej‰ích chovancÛ vytvoﬁit malou rodinu. Své
svûﬁence mûli rádi jako vlastní dûti. A vût‰ina sirotkÛ jim jejich lásku oplácela. Antonín
KníÏek na problematiku v˘chovy legionáﬁsk˘ch sirotkÛ vzpomínal takto: „Legionáﬁské
ústavy mûly jednu v˘hodu pﬁed jin˘mi, podobn˘mi ústavy pro normální mládeÏ. Pﬁijímaly do své péãe mládeÏ, kterou nespojuje v jednu velkou rodinu jen siroba, opu‰tûnost
a chudoba, ale která je spolu spjata duchovním pﬁíbuzenstvím otcÛ. Proto jsme mohli
zaloÏit svou v˘chovu na duchu legií, kter˘Ïto Ïiv˘ odkaz veliké doby je vyjádﬁen ideou
na‰í zahraniãní revoluce. – Vkládat v du‰i dítûte to nejkrásnûj‰í, ãím otcové Ïili a trpûli, ãím my Ïijeme, bojujeme a rosteme, to nejkrásnûj‰í, co ve svém nitru probouzíme
odhodlanou vÛlí, srdcem i rozumem, co budujeme prací svého Ïivota, – to bylo cílem
v˘chovy mladého legionáﬁského pokolení. Duchovní bratrství pﬁiná‰elo do na‰í ústav12
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ní rodiny pﬁíbuzenské city, které jsme v˘chovou, sblíÏením a poznáváním chovancÛ
zesilovali, a vytváﬁeli opravdu rodinné, teplé ovzdu‰í, v nûmÏ zmizel pocit siroby. Proto také svûﬁené nám dûti se mezi sebou oslovovaly dÛslednû bratrsky a sestersky. Pﬁíjmení své kaÏd˘ u nás ztratil a sly‰el jen jako doma na jméno rodné, které jsme si pﬁi
ãasté stejnosti upravovali v rÛzn˘ch variantách. KdyÏ jsme byli obdaﬁeni osmi Josefy,
volali jsme na nû: Josefe, Pepo, Pepíku, Pepku, JoÏo, JoÏino, Pepíãku, Pepánku! Pﬁitom
jsme se snaÏili zachovat pojmenování od rodiãÛ jako vzpomínku na dﬁívûj‰í domov. RovnûÏ tak oslovování vychovatelÛ bez titulÛ vytváﬁelo pﬁátelsk˘ vztah vedoucí k dÛvûﬁe,
ve v˘chovû tak potﬁebné. Nebyli jsme formalisty, chtûli jsme v‰ak také formou vyznaãit náplÀ celé v˘chovy, aby i po odchodu od nás zÛstali v‰ichni v Ïivotû vûrni sobû i my‰lence sv˘ch otcÛ a tím nedali zemﬁít legionáﬁskému duchu. Tûch témûﬁ pût let proÏit˘ch mezi legionáﬁsk˘mi svûﬁenci ve veleslavínském Domovû povaÏovali jsme oba za
nej‰Èastnûj‰í periodu na‰eho Ïivota.“13

Rukopis Okénko do Ïivota Marie KníÏkové uloÏen˘ v Národním pedagogickém muzeu
a knihovnû J. A. Komenského
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Pod spoleãn˘m vedením manÏelÛ KníÏkov˘ch pro‰lo domovem od 1. ﬁíjna 1924 do
31. srpna 1928, kdy byl ústav likvidován, 118 chovancÛ.14 Domov legionáﬁsk˘ch sirotkÛ
na Veleslavínû byl zru‰en z finanãních dÛvodÛ, i kdyÏ se náklady na chovance pohybovaly mezi 12 aÏ 14 Kã dennû. Antonín KníÏek po zru‰ení domova pﬁe‰el jako tajemník
do PodpÛrného fondu legionáﬁského, kde v rÛzn˘ch obmûnách pracoval aÏ do likvidace
v roce 1951.15 Na v˘chovu legionáﬁsk˘ch dûtí v‰ak zcela nerezignoval. Stejnû tak i Marie.
Od roku 1934 do roku 1938 byl v Krnsku, na místû nûkdej‰ího Domu dûtství, zﬁízen
rekreaãní tábor legionáﬁské mládeÏe, jehoÏ ﬁízením byla povûﬁena právû Marie KníÏková. Tábor byl otevﬁen kaÏdoroãnû od kvûtna do srpna nebo od ãervna do záﬁí. Antonín
KníÏek tu vystupoval jako pomocník své Ïeny – vedoucí v˘chovy v duchu legií a úãetní.16
V roce 1939 tábor v Krnsku slouÏil Zemskému ústﬁedí péãe o mládeÏ v Praze, které zde
umístilo dûti ãesk˘ch uprchlíkÛ z pohraniãí. Rekreaãní tábor legionáﬁské mládeÏe byl
na rok 1939 pﬁemístûn do Bystﬁice pod Host˘nem, kam od 1. ãervna do 31. srpna 1939
pﬁenesla svou ãinnost ﬁeditelka Marie KníÏková. V tomto roce tábor pro legionáﬁské dûti
ﬁídila naposledy. PodpÛrn˘ fond legionáﬁsk˘ nemohl ve své stávající podobû nadále existovat a zmûnil se na Sirotãí fond pﬁi ministerstvu sociální péãe. Novû mûl na starosti
v‰echny potﬁebné ãeské dûti. S âesk˘m srdcem v Praze vyjednal, aby pﬁevzalo zá‰titu nad
ústavem v Krnsku, pro kter˘ Marie KníÏková vymyslela název Radost mládí – zotavovna
âeského srdce v Krnsku. Zde se tedy i v dobû Protektorátu mohla Marie KníÏková vûnovat v˘chovû potﬁebné mládeÏe.17 Vedle toho se v‰ak také spolu se sv˘m muÏem zapojila
do ilegální organizace Obrany národa a rovnûÏ pomáhala sirotkÛm po odbojáﬁích.18 Po
válce se z vlastní iniciativy vûnovala rekreaãní a léãebné péãi o úãastníky 1. a 2. odboje.
Pod zá‰titou SdruÏení legionáﬁsk˘ch Ïen pﬁi âeskoslovenské obci legionáﬁské vyhledala za tímto úãelem rekreaãní objekty v Krkono‰ích. V zotavovnách pracovala zadarmo.
Od 1. ﬁíjna 1948 pÛsobila jako referentka Fondu bojovníkÛ za svobodu pﬁi MNO, kde pracovala aÏ do jeho zru‰ení v roce 1951. Zemﬁela 10. ãervna 1972.
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âesko-slovenské vzÈahy a spolupráca v oblasti ‰kolstva
poãas prvej svetovej vojny
Janka ·tulrajterová
Anotace
V posledn˘ch rokoch existencie rakúsko-uhorskej monarchie, poãas prvej svetovej vojny, sa prehlbovala politická kríza rí‰e, ktorá sa odráÏala aj v uhorskej ‰kolskej politike.
V ‰kolskej oblasti sa uhorská vláda snaÏila maìarizaãn˘mi opatreniami potlaãiÈ akékoºvek snahy o dialóg s dotknut˘mi národnosÈami. Uãiteºstvo i v˘uãba na v‰etk˘ch typoch
‰kôl bola pomaìarãovaná. Situácia na Slovensku sa natoºko zhor‰ila, Ïe tento proces
zastavil aÏ rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik âeskoslovenskej republiky v 1918. Slováci
uÏ poãas vojny stavili na ãesko-slovenské vzÈahy v oblasti kultúry a ‰kolstva, ktoré moÏno reflektovaÈ uÏ od 15. storoãia. Kapitola sa venuje ãesko-slovensk˘m vzÈahom a spolupráci, ãesk˘m a slovensk˘m spolkom, ktoré sa aktívne starali o umiestÀovanie slovensk˘ch ‰tudentov na ãesk˘ch a moravsk˘ch ‰kolách. Táto generácia ‰tudentov v˘razne
participovala na vzniku ãeskoslovenskej republiky a na kultúrnom povznesení Slovenska.

Abstract
The Czech-Slovak Relationships and the Cooperation in the Sphere of Education During the 1st World War
During the 1st World War, in the period of the last years of the existence of the Austro-Hungarian Empire, the political crisis of the Empire was getting more and more
vivid. All these tendencies were proportionally reflected also in the Hungarian education policy. Within the sphere of education the Hungarian government with the help of
the Magyarization measures tried to supress any efforts to open a dialogue with the ethnic groups. Teaching and education in all types of schools was Magyarized. The situation in Slovakia turned so desperate that this process came to an end only thanks to the
disintegration of the Austro-Hungarian Empire and the emergence of the Czechoslovak
Republic in 1918. The Slovaks already during the war bet on card of the Czech-Slovak
relations in the field of culture and education, These tendencies could be traced back to
the 15th century. This chapter deals with the Czech-Slovak relationships and cooperation, the Czech and the Slovak Associations, which very actively took care over the placement of the Slovak students in the Czech and the Moravian schools. Later, this generation of students significantly participated in the process of the Czechoslovak Republic
emergence as well as in the cultural enhancement of Slovakia.
Veºká vojna je v historiografii oznaãovaná za najväã‰í ozbrojen˘ konflikt v dejinách
ºudstva, onedlho si pripomenieme 100. v˘roãie od vypuknutia veºkého vojnového konfliktu, ktor˘ definitívne zmenil mapu Európy a pre mnohé ‰táty habsburskej monarchie
nastalo obdobie plné pozitívnych zmien. Poãas Veºkej vojny pre‰la spoloãnosÈ turbulentn˘mi zmenami, ktoré by v mierov˘ch podmienkach nedosiahli v tak relatívne krátkom ãase r˘chlosÈ a intenzitu ako vo vojnov˘ch podmienkach. Rakúsko-uhorská monarchia sa oznaãuje ako Ïalár národov, ktor˘ v‰emoÏne brzdil procese národnej emancipácie
jednotliv˘ch národov monarchie. Práve Veºká vojna otvorila cestu k rie‰eniu politick˘ch
problémov utlaãovan˘ch národov.
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Proces formovania moderného národa âechov a Slovákov, ktor˘ nabral na svojej najväã‰ej intenzite v 19. storoãí prebiehal paralelne, av‰ak národnostné pomery v predlitavskej (rakúskej ãasti) a zalitavskej (uhorskej) ãasti boli diametrálne odli‰né. RovnoprávnosÈ národov a ich jazykov v rakúskej ãasti nebola len na papieri, ale priamo
zakotvená v zákonoch a ústave. To znamenalo ‰kolstvo v‰etk˘ch stupÀov, v˘znamné kultúrne in‰titúcie, úradovanie v jazyku národov, krajinské snemy a mnoho ìal‰ích faktorov, o ktor˘ch Slováci v Uhorsku mohli len snívaÈ. V Uhorsku bol síce prijat˘ národnostn˘
zákon (1868), no silná maìarizácia v druhej polovici 19. storoãia sa dotkla v‰etk˘ch
dovtedy existujúcich kultúrnych spolkov, boli eliminované akékoºvek jazykové práva
a slovenské ‰koly de facto neexistovali. Zákon hovoril o právach národností na vlastné
národné a stredné ‰koly i o práve vzdelávaÈ sa v materinskom jazyku, no v praxi sa Ïiaº
nerealizoval. O ‰kolsk˘ch otázkach rozhodovali Ïupné v˘bory a cirkevné vrchnosti, ktoré pomáhali vládnucim maìarsk˘m elitám uskutoãÀovaÈ politiku národného ‰ovinizmu.
Podºa maìarskej vlády neexistovali ani jednotlivé národy, i‰lo podºa nich len o národné,
ãi folklórne skupiny obyvateºov, tvoriace jednotn˘, nedeliteºn˘ politick˘ národ, najprv
uhorsk˘, neskôr uÏ celkom jednoznaãne maìarsk˘. Dovtedy natio hungarica sa menilo
na natio magyarica. Maìarské politické elity sa systematicky snaÏili o asimiláciu nemaìarsk˘ch národov v Uhorsku s cieºom dosiahnuÈ nacionálne jednotné Uhorsko preto sa
rok 1918 a vznik demokratickej âeskoslovenskej republiky povaÏuje pre Slovákov za
záchranu a nov˘ zaãiatok.
Vzniku âeskoslovenska v‰ak predchádzala spolupráca oboch národov uÏ oveºa skôr.
Hoci predmetom ná‰ho záujmu je obdobie prvej svetovej vojny, chceli by sme aspoÀ
struãne poukázaÈ na ãesko-slovenské vzÈahy v oblasti kultúry v historickom v˘vine. Práve tieto vzÈahy sa v˘znamne podpísali na formovaní slovenského národného povedomia
a slovenskej národnej ‰koly a bezprostredne po skonãení Veºkej vojny znamenali ukonãenie emancipaãného procesu Slovákov v novovzniknutej demokratickej âeskoslovenskej republike.
Ak by sme chceli poukázaÈ na prvé poãiatky staroslovansk˘ch („ãesko-slovensk˘ch“)
vzÈahov v oblasti kultúry, mohli by sme ich reflektovaÈ uÏ v 9. storoãí, kedy spojením
moravského a nitrianskeho knieÏactva vznikla Veºká Morava ako spoloãn˘ ‰tát na jazykovom a územnom princípe a silná cyrilometodská tradícia je prítomná u oboch národov dodnes.
ëal‰ím v˘znamn˘m momentom v spoloãn˘ch dejinách bolo zaloÏenie praÏskej univerzity v 15. storoãí, ktorú pre geografickú a jazykovú blízkosÈ vyhºadávalo aj mnoho
‰tudentov z Uhorska, konkrétne z územia dne‰ného Slovenska. Podºa profesora Varsika
(1965) ‰tudovalo na praÏskej univerzite do konca stredoveku mnoÏstvo Slovákov. Zaãiatkom 15. storoãia zaãal so svojim reformn˘m uãením vystupovaÈ majster Jan Hus, ktor˘ svojimi predná‰kami upútal a ovplyvnil mnoÏstvo ‰tudentov. Aj neskôr bola Praha
strediskom kniÏného obchodu a sprostredkovateºkou hodnôt vôbec, v období vlády cisára Rudolfa II. bola súãasne, aj okrem univerzity, dôleÏit˘m centrom kultúry, humanisticko-renesanãnej, latinskej, nemeckej, sústreìujúcej sa predov‰etk˘m na cisárskom dvore. A napokon na praÏskej univerzite pôsobili v akademick˘ch funkciách v jednotliv˘ch
obdobiach mnohí v˘znamní Slováci napr. Ján Jesenius, Vavrinec Benedikt z NeodÏier,
Peter Fradelius, Ján Kollár, Pavol Jozef ·afárik a mnohí jej slovenskí absolventi vytvorili jadro slovenskej inteligencie, na ão poukáÏeme v nasledujúcom texte. Pre svoj vysokú
odbornosÈ sú ãeské ‰koly pre ‰tudentov zo Slovenska vo veºkom vyhºadávané dodnes.
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V krátkosti by som sa pristavila aj pri jazykovej otázke. UÏ v 15. storoãí Slováci prevzali písomnú ãe‰tinu ako svoju písomnú reã a táto neexistujúca jazyková bariéra bola
umocnená aj pouÏívaním biblickej ãe‰tiny u slovensk˘ch evanjelikov aÏ do kodifikácie
spisovného jazyka ªudovítom ·túrom v roku 1843. Hoci âesi a Slováci mali od voºby
Vladislava II. Jagellovského na uhorsk˘ trón v roku 1490 spoloãn˘ch panovníkov, ãeské
krajiny a Uhorsko ostali od seba oddelené pomerne v˘raznou politickou a hospodárskou
hranicou a oba národy sa následne vyvíjali v in˘ch ‰tátnych útvaroch, spojen˘ch personálnou úniou. Aj tento fakt spôsobil odli‰né historické povedomie a tieÏ inú sociálnu
‰truktúru, ktoré ich determinovalo v historickom v˘vine. (Rychlík, 1997, s. 24)
V období, kedy bola pre Slovákov ãe‰tina spisovn˘m jazykom a prehlbovala sa tradícia
kultúrnych stykov âechov a Slovákov vystupuje na javisko dejín v˘nimoãná osobnosÈ
Jan Amos Komensk˘. Svojimi názormi a pansofickou paradigmou v˘chovy ovplyvnila
mnoho slovensk˘ch uvedomel˘ch dejateºov v jednotliv˘ch storoãiach. V˘znamnou bola
reforma blatnopotockej ‰koly, do ‰kôl sa dostávali Komenského uãebnice, nové metódy
a obsah vyuãovania a hlásala sa potreba vyuãovania v materinskom jazyku. Po Komenského smrti sa na Slovenskú naìalej pouÏívali Komenského knihy, pouÏívali ich jezuiti,
z pietistov najmä Matej Bel, v období osvietenstva Samuel Te‰edík a Ján Kollár, ktorí
nasledovali a propagovali jeho diela na slovenskom území. V 19. storoãí sa Komenského my‰lienky stali pedagogick˘m a ideov˘m programom slovensk˘ch uãiteºov v ich snahe o samobytnosÈ, za materinsk˘ jazyk a slovenskú ‰kolu. Ku Komenskému sa hlásili
‰túrovci i matiãiari, jeho my‰lienky sa propagovali na stránkach pedagogick˘ch ãasopisov na prelome 19. a 20. storoãia. Ján Kvaãala sa stal zakladateºom modernej komeniológie a po vzniku âeskoslovenska sa ‰koly budovali na základoch jeho monumentálneho pedagogického diela, ktoré sú nesmierne in‰piratívne dodnes.
V 18. storoãí u oboch na‰ich národov dochádza k uvedomelému formovaniu novodob˘ch národov, ale aÏ do konca 18. storoãia nemôÏeme e‰te hovoriÈ o etnickej príslu‰nosti. V prvej polovici 19. storoãia mali vzájomné ãesko-slovenské vzÈahy skôr literárnu,
jazykovú podobu, no revoluãné udalosti v monarchii v roku 1848 preniesli tieto vzÈahy
aj na politickú úroveÀ. Objavili sa politické programy, ktoré predznamenali rie‰enie ãesko-slovensk˘ch vzÈahov v budúcnosti.
Na prelome 19. a 20. storoãia boli vzájomné ãesko-slovenské vzÈahy najintenzívnej‰ie, v‰estranne sa roz‰írili a prehæbili. Potreba vzájomn˘ch kontaktov vyplynula uÏ z vy‰‰ie naãrtnutého politického v˘voja v Rakúsko-Uhorsku, viedenského centralizmu a stupÀujúcej sa intenzity maìarizácie. Oba národy sa stali aj v dôsledku naznaãen˘ch
vzájomn˘ch vzÈahov prirodzen˘mi a najbliÏ‰ími spojencami. Vyspelej‰ie a intelektuálnej‰ie ãeské prostredie poskytlo v tomto období neoceniteºnú pomoc vo viacer˘ch oblastiach, no najviac práve v oblasti kultúry a ‰kolstva. V období pred Veºkou vojnou pôsobili v ãesk˘ch krajinách viacerí Slováci, ktorí z materiálnych dôvodov, ale ãastokrát pre
svoje národné cítenie nena‰li na Slovensku uplatnenie a ãeské prostredie im poskytlo
optimálne zázemie. Zo v‰etk˘ch by som spomenula aspoÀ básnika Ivana Kraska, ãi architekta Du‰ana Jurkoviãa, ktor˘ sa svojimi originálnymi projektmi stal predstaviteºom
secesie v âechách.
Slovenské ‰kolstvo v rokoch 1914–1918
Maìarizaãné úsilie v ‰kolskej politike sme uÏ naznaãili vy‰‰ie v súvislosti s uhorsk˘m
národnostn˘m zákonom, ktor˘ bol prijat˘ v roku 1868. Na zaãiatku 20. storoãia maìarizaãné tendencie vrcholili a uhorská vláda absolútne nere‰pektovala ustanovenia národ167

nostného zákona a zákona o ºudovom ‰kolstve, ktoré malo poskytnúÈ formálnu moÏnosÈ
vzdelávania v materinskom jazyku. Slováci mali obmedzené národné práva, vláda likvidovala v‰etky snahy o pestovanie národnej kultúry, vzdelávania a osvety. Právne normy
uÏ v predchádzajúcich obdobiach mali jasne stanoven˘ cieº, aby v˘chova a vzdelávanie
bolo úplne v sluÏbách vládnej národnostnej politiky, ão sa t˘kalo uÏ detsk˘ch opatrovní.
Cel˘ systém ‰kolstva od pred‰kolsk˘ch ustanovizní po vysoké ‰koly slúÏil ako dôleÏit˘
nástroj maìarizaãného procesu. Okrem presadzovania maìarského jazyka na úkor materinského jazyka sa oficiálna ‰tátna ideológia odrazila aj v obsahu vyuãovacích predmetov ako zemepis a dejepis, kde absentovali otázky t˘kajúce sa vlastného slovenského národa i in˘ch nemaìarsk˘ch národov Uhorska, ale zdôrazÀovali sa princípy jednotného
uhorského (maìarského) národa.
Zv˘‰enie odnárodÀovania slovenskej mládeÏe na ‰kolách v‰etk˘ch stupÀov a druhov
v zaãiatkoch 20. storoãia sa prejavilo aj v ìal‰ích právnych a politick˘ch opatreniach,
ktoré mali za cieº zlikvidovaÈ uÏ aj tak v poãte veºmi oslabené slovenské ºudové ‰kolstvo.
Vyvrcholením maìarizaãného procesu v ‰kolsk˘ch právnych normách boli zákony z roku
1907, ktoré dostali názov podºa ich autora grófa Apponyiho. Tieto zákony sledovali presadenie zv˘‰eného vplyvu ‰tátnych orgánov nielen na správu ‰tátnych, ale aj ne‰tátnych
a cirkevn˘ch, najmä cirkevn˘ch ºudov˘ch ‰kôl, ão bol len ìal‰í krok k odstráneniu slovenãiny ako vyuãovacej reãi. V období prvej svetovej vojny do‰lo k niektor˘m ãiastkov˘m
úpravám, ktor˘mi sa do urãitej miery umoÏnilo vyuÏívaÈ slovenãinu ako pomocn˘ vyuãovací jazyk na ºudov˘ch ‰kolách. Tieto formálne ústupky neboli v˘razom zmien v hlavn˘ch zásadách ‰kolskej politiky maìarskej vlády, ale taktické kroky na získanie podpory
v radoch príslu‰níkov nemaìarsk˘ch národov pre svoju vojnovú politiku.
Na Slovensku bolo v ‰kolskom roku 1913/1914 celkom 383 detsk˘ch opatrovní, ktoré
sa zriaìovali pre slovenské deti, ale v˘luãne s vyuãovacím jazykom maìarsk˘m, teda uÏ
pred‰kolská v˘chova bola systematicky zameraná proti uplatÀovanou slovenského jazyka vo v˘chove detí.
ªudové ‰kolstvo bolo poznaãené zosilÀovaním vplyvu ‰tátu. Slovenské ºudové ‰koly
boli prevaÏne cirkevné a rast podielu ‰tátnych ºudov˘ch ‰kôl bol predov‰etk˘m v˘razom
zintenzívnenia maìarizaãnej politiky. Maìarizácia ‰kôl prudko pokraãovala aj v období
Veºkej vojny, kedy na jar 1918 z 3 641 ºudov˘ch ‰kôl bolo uÏ iba 140 slovensk˘ch a na
186 sa vyuãovalo dvojjazyãne. (Mátej, 1976, s. 297)
Na Slovensku bola pomerne ‰iroká sieÈ ‰tátnych a cirkevn˘ch stredn˘ch ‰kôl. V roku
1918 bolo 33 gymnázií, 6 reálok, 6 l˘ceí a 15 uãiteºsk˘ch ústavov, priãom na v‰etk˘ch sa
vyuãovalo len maìarsky, v duchu idey jednonárodného maìarského ‰tátu, ão spôsobilo
spomalenie národnej emancipácie slovenského ‰tudentstva a viedlo k jej úplnému odnárodÀovanou. (TamÏe) Na stredn˘ch ‰kolách pôsobili uvedomelí profesori len v˘nimoãne a pod hrozbou perzekúcií nemohli medzi slovensk˘mi ‰tudentmi vykonávaÈ osvetovú a kultúrnu ãinnosÈ. V˘luãne maìarsk˘ vyuãovací jazyk bol aj na ìal‰ích typoch
stredn˘ch ‰kôl ako vy‰‰ie obchodné ‰koly, priemyselné ‰koly, odborné a uãÀovské ‰koly.
Aj uãiteºské ústavy, ktoré pripravovali budúcich uãiteºov ºudov˘ch ‰kôl, boli len s vyuãovacím jazykom maìarsk˘m. Odborn˘ch ‰kôl nebolo veºa. Tento stav determinoval aj
agrárny charakter krajiny. V dôsledku t˘chto nepriazniv˘ch podmienok odchádzali slovenskí ‰tudenti na odborné a stredné ‰koly na Moravu a do âiech. Nepochybne to malo
veºk˘ v˘znam vo v˘chove národne uvedomelej inteligencie a odborne vzdelan˘ch síl. AÏ
po prvej svetovej vojne sa uãÀovské ‰koly zaãali budovaÈ podºa osnov ãesk˘ch krajín
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Z vysok˘ch ‰kôl pôsobili na Slovensku len Banská a lesnícka akadémia v Banskej ·tiavnici, právnické akadémie v Bratislave a Ko‰iciach – tieto sa stali v˘znamn˘mi centrami maìarizácie. V roku 1914 bola otvorená v Bratislave AlÏbetínska univerzita, ktorej
vojnové udalosti nedovolili rozvinúÈ svoju ãinnosÈ dostatoãne a po vojne odmietla akceptovaÈ nové ‰tátoprávne usporiadanie a v dôsledku odchodu maìarsk˘ch profesorov, nebolo moÏné pokraãovaÈ v jej ãinnosti. Okrem toho na Slovensku existovalo 11 bohosloveck˘ch uãilí‰È a vysoko‰kolskú prípravu odborníkov realizovala Poºnohospodárska
akadémia v Ko‰iciach. Z celkového poãtu vysoko‰kolskej mládeÏe sa k slovenskej národnosti hlásilo maximálne 1–2 % ‰tudentov. Aj pre prípravu slovenskej humanitne ãi technicky vzdelanej inteligencie mali mimoriadny v˘znam ãeské vysoké ‰koly v Prahe a Brne,
na ktor˘ch ‰tudovali desiatky slovensk˘ch ‰tudentov a fungovali tu viaceré ‰tudentské
podporné spolky.
·kolská politika vlády vyvolávala v slovenskom národnom hnutí a medzi slovensk˘m
obyvateºstvom ãoraz väã‰í odpor.
Mohli by sme skon‰tatovaÈ, Ïe obdobie od roku 1867 do konca Veºkej vojny bolo pre
rozvoj slovenského ‰kolstva a pedagogiky krajne nepriaznivé, boli zru‰ení v‰etky slovenské in‰titúcie, v ktor˘ch by sa rozvíjala pedagogická teória a pedagogická prax. Neexistovali slovenské uãiteºské ústavy, ani stredné a vysoké ‰koly a ak aj vznikli, vzápätí boli
maìarskou vládou zru‰ené. (Mátej, 1976)
Je ale známych niekoºko snách o zaloÏení slovensk˘ch stredn˘ch ‰kôl. Napr. snaha
Pavla MudroÀa zaloÏiÈ interkonfesionálne gymnázium, snaha spolku Îivena zaloÏiÈ v roku
1910 v Martine dievãenskú gazdinskú ‰kolu, návrh z roku 1917 zaloÏiÈ po skonãení vojny slovenskú strednú ‰kolu v Brezovej pod Bradlom, ãi plán doktora Pavla Blahu z roku
1912, kedy sa spolu s âeskoslovanskou jednotou snaÏili zaloÏiÈ gymnázium v Uhorskom
Hradi‰ti, teda mimo územia Uhorska, kde moc maìarsk˘ch úradov nesiahala. Práve âeskoslovanská jednota bol spolok, ktorí Slovákom poskytoval nesmiernu pomoc a angaÏoval sa na poli vzájomn˘ch ãesko-slovensk˘ch vzÈahov a hoci skonãil svoju ãinnosÈ e‰te
pred vypuknutím Veºkej vojny, mal veºkú zásluhu na udalostiach spojen˘ch so vznikom
demokratického âeskoslovenska. E‰te pred vznikom âeskoslovanskej jednoty si slovenskí ‰tudenti zaloÏili na praÏskej univerzite spolok, v ktorom rozvíjali spoloãné ãesko-slovenské vzÈahy a informovali ãeskú akademickú obec o problémoch s potlaãovaním národn˘ch práv na Slovensku.
Spolok Detvan
V roku 1882 si slovenskí ‰tudenti v Prahe zaloÏili spolok Detvan – podºa názvu básnickej skladby Andreja Sládkoviãa. Tento spolok sa stal ak˘msi priekopníkom ãesko-slovenskej spolupráce. S iniciatívou zaloÏenia spolku vy‰iel Pavol SocháÀ, ktor˘ sa po ‰túdiách v Prahe stál v˘znamn˘m slovensk˘m národopiscom. Detvan spolupracoval
s tamoj‰ími ãesk˘mi a moravsk˘mi spolkami a jeho ãlenovia ‰írili poznatky o národnostn˘ch problémoch na Slovensku v ãeskom prostredí. Zameriaval sa ja na vzdelávanie
v materinskom jazyku a pestovanie vlastnej literárnej tvorby. V akademick˘ch diskusiách sa venovali aktuálnym otázkam politického, kultúrneho a spoloãenského Ïivota. Medzi prv˘ch ãlenov spolku patrili postavy ako Cyril Krãméry, Michal Ursíny, Du‰an Makovick˘, Martin Kukuãín, Ladislav Náda‰di-Jége, ·tefan Daxner, Vavro ·robár, Pavol Blaho,
Milan Rastislav ·tefánik, a ìal‰í. V‰etci spomenutí sa stali v˘znamnou zloÏkou slovenskej inteligencie a predstaviteºmi rôznych oblastí kultúry, umenia, publicistiky, politiky,
lekárstva, atì. (Kováã, 2007).
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âeské kultúrne prostredie poskytlo priestor na propagáciu Slovenska a jeho kultúry
aj na viacer˘ch v˘stavách. V roku 1895 sa v Prahe uskutoãnila národopisná v˘stava, na
ktorej sa s mimoriadnym ohlasom prezentovalo slovenské ºudové umenie. V˘stavy sa
zúãastnilo viac ako 2 milióny náv‰tevníkov. Poslaním Národopisné v˘stavy ãeskoslovanské bolo ão najkomplexnej‰ie prezentovaÈ duchovnú a hmotnú kultúru ãeského a slovenského ºudu na konci 19. storoãia. Hoci mala v˘stava v názve oznaãenie „ãeskoslovanská“, od zaãiatku sa orientovala len na ãesk˘ a slovensk˘ materiál. V âechách ãasto
vystavovali slovenskí maliari. Hodonínska v˘stava v roku 1902 bola v˘znamn˘m spoloãn˘m projektom moravsk˘ch a slovensk˘ch maliarov. Martin Benka vystavoval v Prahe
v roku 1912 a o rok neskôr so zdruÏením moravsk˘ch umelcov v Hodoníne.
Záujem o Slovensko narastal aj vo vedeck˘ch kruhoch spisovateºov a publicistov. Známy etnológ a archeológ L. Niederle publikoval v roku 1903 „Národopisnú mapu uhersk˘ch SlovákÛ“ a v 1906 K. Kadlec publikoval ãlánok „Národností a jazyková otázka
v Uhrách“, okrem toho vy‰lo mnoÏstvo historick˘ch, etnografick˘ch, filologick˘ch prác
t˘kajúcich sa Slovenska. V Prahe v rokoch 1907–1910 vychádzal ãasopis Na‰e Slovensko, ktor˘ oboznamoval ãeskú verejnosÈ s politick˘m a kultúrnym Ïivotom Slovákov.
V Prahe tieÏ vy‰la reprezentatívna Slovenská ãítanka. Slovenskej problematike sa venovali viaceré ãeské denníky a ãasopisy, ktoré priná‰ali ãlánky o maìarizácii, cestopisné
ãrty, národopisné a literárne fejtóny. Na Slovensku pôsobili ako kantori viacerí ãeskí
hudobníci. âeskí umelci a publicisti prispievali k oÏivovanou kultúrneho Ïivota na Slovensku, in‰pirovali slovensk˘ch umelcov, ktorí pôsobili ako pedagógovia a organizátori
kultúrnych akcií. Celkovo ‰írenie ãeskej kultúry pôsobilo pozitívne na rozvoj slovenskej
kultúry.
âeská kultúra bola na Slovensku cenn˘m sprostredkovateºom hodnôt európskej kultúry. Slovensko-ãeská kultúrna spolupráca mala v tomto ÈaÏkom období dôleÏit˘ v˘znam
a bola integrálnou súãasÈou politického Ïivota oboch národov. (Cambel, 1986, s. 359)
âeskoslovanská jednota/âeskoslovenská jednota
V roku 1896 v Prahe vznikol národnoobrann˘ spolok âeskoslovanská jednota, ktorej
cieºom bolo pôvodne ochraÀovaÈ národné záujmy v tzv. ãesk˘ch okrajov˘ch oblastiach,
ale od roku 1908 sa spolok orientoval v‰etky akcie v˘luãne na pomoc Slovákom.
NáplÀou ãinnosti spolu boli kultúrno-spoloãenské podujatia, prostredníctvom ktor˘ch
sa ãeská verejnosÈ oboznamovala s problémami na Slovensku. Zabezpeãovala prípravu
slovensk˘ch uãÀov a ‰tudentov na ãesk˘ch a moravsk˘ch ‰kolách, zasielanie zbierok
kníh, informovanie o slovenskej problematike v ãeskej tlaãi, podporu ediãnej ãinnosti
a mnohé ìal‰ie aktivity v kultúrno-umeleckej oblasti, hospodárskej a spolkovej oblasti.
Postupne sa v praÏskom ústredí vytvorili rôzne odbory: dámsky, akademick˘, literárny,
národohospodársky a poºnohospodársky. S ãeskoslovanskou jednotou veºmi intenzívne
spolupracoval spomenut˘ spolok Detvan
âlenmi spolku boli poprední ãeskí slovakofili, v âechách mala 22 poboãiek a do roku
1913 zdruÏovala 3 477 ãlenov, z toho asi 140 Slovákov. Uhorské úrady povaÏovali ãinnosÈ spolku za neÏiaducu, preto nedovolila otvoriÈ na Slovensku Ïiadnu poboãku a pôsobili tu len rádoví ãlenovia spolku.
Z iniciatívy âeskoslovanskej jednoty sa uskutoãnila akcia „âeské knihy na Slovensko
a slovenské knihy do âiech“. Na Slovensko sa tak dostali celé kniÏnice ãeskej krásnej
i odbornej literatúry a slovenské knihy sa distribuovali do ãesk˘ch, hlavne ‰kolsk˘ch
kniÏníc. Spolok zakladal na Slovensku kniÏnice ako jednu z foriem obrany proti maìarizácii. (Cambel, S., 1986, s. 357)
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V ãesk˘ch mestách sa konali besedy o Slovensku, konali sa slovenské veãery na ktor˘ch sa prezentovalo slovenské kultúrne bohatstvo a prispievali tak k hlb‰iemu vzájomnému poznávaniu a získali si veºkú obºubu.
Po krvav˘ch udalostiach v liptovskej obci âernová v roku 1907 dostala ãesko-slovenská spolupráca nov˘ podnet a národnostn˘ útlak Slovákov sa stal ústrednou témou politickej a kultúrnej tlaãe. V tomto období vznikla my‰lienka intenzívnej ãesko-slovenskej
kultúrnej spolupráce a od roku 1908 do 1913 sa kaÏdoroãne v Luhaãoviciach usporadúvali ãesko-slovenské porady kultúrnych, hospodárskych a politick˘ch pracovníkov. Témou
porád bola v roku 1911 aj moÏnosÈ politického spojenia âechov a Slovákov, ktoré sa
v období vojny ukázalo ako veºmi reálne. V Luhaãoviciach bol kúpeºn˘m doktorom Pavol
Blaho, popredn˘ slovensk˘ aktivista. Luhaãovické porady mali kultúrny, hospodársky
a politick˘ charakter. âeskí a slovenskí ãinitelia pred vypuknutím vojny získavali potrebné sebavedomie, na Slovensku sa opäÈ po období pasívnej rezistencie aktivizovala Slovenská národná strana a v âechách bolo uzákonené v‰eobecné volebné právo pre muÏov.
V tomto období sa objavujú úvahy o moÏnosti politického spojenia âechov a Slovákov.
KaÏdoroãné porady v Luhaãoviciach sa konali aÏ do roku 1913 a stali sa oficiálny fórom
ãesko-slovenskej spolupráce. (Kováã et al., 1999)
NajuÏ‰ie styky s âeskoslovanskou jednotou mali najmä hlasisti. Hlas bol mesaãník pre
literatúru, politiku a sociálne otázky, ktor˘ zaãal vychádzaÈ v Skalici od roku 1898. Vydavateºom ãasopisu bol mlad˘ skalick˘ lekár Pavol Blaho, ktorého sme uÏ spomenuli vy‰‰ie v súvislosti s Luhaãovick˘mi poradami. âasopis bol orgánom nastupujúcej generácie, ktorá vystupovala s kritikou pasívnej martinskej politiky a zdruÏovala stúpencov
T. G. Masaryka. Najaktívnej‰ími hlasitami boli V. ·robár, A. ·tefánek, P. Blaho a aj v spolupráci s Masarykom koncipovali súbor téz, ktoré sa premietli do vlastného programu
na princípe ãesko-slovenskej vzájomnosti.
Spolok umiestÀoval slovensk˘ch ‰tudentov na ãeské ‰koly a tak prispel ku kvalitatívnemu rastu slovenskej inteligencie. âeskoslovenská jednota zabezpeãovala slovensk˘m
‰tudentom ‰tipendiá. Veºk˘ poãet slovensk˘ch ‰tudentov nav‰tevoval stredné, hlavne
odborné ‰koly v âechách a na Morave, najnav‰tevovanej‰ie boli ‰koly v blízkosti slovensko-moravsk˘ch hraníc. Pri umiestÀovaní slovensk˘ch ‰tudentov na ‰koly v moravsk˘ch
mestách mal veºkú zásluhu Pavel Blaho. Absolventi t˘chto ‰kôl boli dobre pripravení
nielen na vykonávanie odbornej, najãastej‰ie hospodárskej ãinnosti, ale aj na realizovanie drobnej osvetovej práce medzi slovensk˘m ºudom.
Vìaka finanãnej podpore zo spolku sa aj na ãeské vysoké ‰koly hlásilo ãoraz viac ‰tudentov aj zo sociálne slab‰ieho prostredia. Praha na prelome 19. a 20. storoãia predstavovala jedno z najvyhºadávanej‰ích vzdelanostn˘ch centier slovensk˘ch vysoko‰kolsk˘ch
‰tudentov. PraÏská univerzita ponúkala vzdelanie v rôznych oblastiach, od humanitn˘ch
a umeleck˘ch odborov aÏ po technické. ·tudovali na nej neskor‰í v˘znamní predstavitelia slovenskej kultúry, politiky, hospodárstva. (napr. Ivan Krasko, Jozef Gregor-Tajovsk˘, Martin Benka, Vavro ·robár, Anton ·tefánek, M. R. ·tefánik a mnohí iní). (Cambel
et al., 1986)
V˘znamnú úlohu v rozvíjaní a upevÀovaní ãesko-slovensk˘ch vzÈahov zohral spolok
slovensk˘ch ‰tudentov Detvan, ktor˘ bol v Prahe zaloÏen˘ e‰te v roku 1882. âinnosÈ spolku v˘razne prispela k faktu, Ïe sa národne uvedomelí slovenskí ‰tudenti zoznámili s ãesk˘m kultúrnym prostredím a prostredníctvom ich aktivít prispievala k ‰íreniu poznatkov o Slovensku, jeho ºudovej kultúre, umení a literatúre. U ãeského a slovenského
obyvateºstva existovalo urãité slovanské povedomie. (Rychlík, 1997, s. 23) Na prelome
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storoãí sa zaãala rozvíjaÈ nová vedná disciplína – etnografia, ktorá poukazovala na etnické rozdiely a mnoho ãesk˘ch a slovensk˘ch obrodencov bolo súãasne aj etnografmi.
V období 1848–1918 ‰tudovalo na ãesk˘ch stredn˘ch ‰kolách 1 222 slovensk˘ch ÎiÏkov, Uhersk˘ Brod (20), Uherské Hradi‰tû (44), Hodonín (80), Pﬁerov (82). Problematiku slovensk˘ch ‰tudentov na ãesk˘ch stredn˘ch ‰kolách v predmetnom období podrobne spracúva monografia Milana Kipsa (2000).
Cieºavedomá propagácia programu ãesko-slovenskej vzájomnosti patrila medzi hlavné zloÏky ãinnosti revue Prúdy, ktorá zaãala vychádzaÈ v roku 1909 a signalizovala zrod
novej slovenskej inteligencie. Prúdisti naviazali na ideov˘ odkaz hlasistov z prelomu storoãí a podobne ako oni sa priklonili ku koncepcii Jána Kollára a Pavla Jozefa ·afárika,
ktorá vychádzala z my‰lienky jednotného ãeskoslovenského kmeÀa. Svojou autoritou
vpl˘val na zameranie ãasopisu Vavro ·robár. Vydávanie Prúdov, ako aj ãinnosÈ in˘ch spolkov, boli preru‰ené v súvislosti s vypuknutím Veºkej vojny.
Na poli ãesko-slovenského zbliÏovania aktívne vystupovala skupina ãesk˘ch realistov
na ãele s T. G. Masarykom, ktorého politická orientácia vychádzala z idey jednotného ãeskoslovenského národa a stala sa predpokladom vzniku nového spoloãného ‰tátu âechov
a Slovákov. T. G. Masaryk bol po otcovi Slovák a pochádzal z Hodonína, teda bezprostredného susedstva so Slovenskom, kde âesi a Slováci Ïili vo vzájomnej symbióze niekoºko generácií a vzájomn˘ rozdiel si ani neuvedomovali. Masarykovou koncepciou bolo
vytvorenie politického ãeskoslovenského národa, ktor˘ by sa skladal z dvoch etnick˘ch
národov a spojením so Slovenskom si âechy mali zabezpeãiÈ koridor na v˘chod k Rusom
a Poliakom, nakoºko mali obavy, Ïe nebudú schopní vlastného Ïivota v susedstve
s Nemeckom a veºkou nemeckou men‰inou na vlastnom území. (Rychlík, 1997, s. 35)
V praxi mal byÈ Slovákom ponechan˘ jazyk a vlastn˘ kultúrny rozvoj, mali byÈ ale s âechmi zjednotení a vytvoriÈ politickú jednotku. Tento krok si v‰ak vyÏadoval, aby âesi a Slováci vzájomne chápali svoje dejiny a kultúru ako integrálnu súãasÈ vlastn˘ch dejín a kultúry.
Vypuknutie Veºkej vojny v lete 1914 znamenalo zásadn˘ obrat v postavení slovenskej
otázky. Slovenskí politici a kultúrni predstavitelia takmer okamÏite pochopili, Ïe po skonãení vojny sa znovu bude rozhodovaÈ aj o ìal‰om osude Slovákov. Za predpokladu, Ïe by
Nemecko a Rakúsko-Uhorsko vojnu nevyhrali alebo by ich vojna v˘znamne oslabila, mohli Slováci poãítaÈ s t˘m, Ïe sa bude musieÈ rie‰iÈ slovenská otázka. V˘stiÏná v tomto zmysle je v˘zva M. R. ·tefánika âechom a Slovákom 26. mája 1918: „âesi a Slováci! Uvedomte
si, Ïe víÈazstvo Rakúska znamená pre ná‰ národ zánik, jeho poráÏka na‰e oslobodenie
a lep‰iu budúcnosÈ.“ (Kováã et al., 2010) Do úvahy prichádzalo niekoºko moÏností ako
uÏ‰ie spojenie s Ruskom, slovenská autonómia v rámci Uhorska, poºsko-ãesko-slovenská federácia, ale ako najv˘hodnej‰ie a najperspektívnej‰ie sa presadilo ãesko-slovenské
rie‰enie, teda vytvorenie spoloãného ‰tátu âechov a Slovákov. T˘mto reálnym úvahám
predchádzali spomenuté vzájomné vzÈahy v oblasti kultúry a politiky uÏ od polovice
19. storoãia.
O rie‰ení ãesko-slovenskej otázky sa poãas vojny otvorene hovorilo v len v zahraniãí.
Verejné vyhlásenie protivojnov˘ch a proslovensk˘ch názorov znamenali pre slovenského notára Jozefa Messrschmidta a farára Jozefa Kaãku odsúdenie a uväznenie. V zahraniãí sa pre ãesko-slovenské rie‰enie vyslovila slovenská a ãeská komunita v USA, ktorú
speãatili podpísaním Clevlandskej dohody o boji za spoloãn˘ ãesko-slovensk˘ ‰tát v 1915.
V roku 1916 sa za ãeskoslovenské rie‰enie vyjadrili najmä zásluhou M. R. ·tefánika aj
âesi a Slováci v Rusku. Zahraniãn˘ ãesko-slovensk˘ odboj zaãal uÏ v prv˘ch mesiacoch
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vojny organizovaÈ praÏsk˘ profesor a poslanec rí‰skeho snemu T. G. Masaryk. V˘znamn˘mi predstaviteºmi zahraniãnej diplomacie boli práve Masaryk, ·tefánik a E. Bene‰.
V celej odbojovej ãinnosti nastal v˘razn˘ posun v roku 1917, kedy ãeskí politici na zasadnutí rí‰skeho snemu predniesli vyhlásenie, v ktorom Ïiadali spojenie ãesk˘ch krajín so
Slovenskom. Zásadn˘ prelom v‰ak nastal aÏ v roku 1918, kedy sa presadzovala reálna
poÏiadavka ‰tátneho osamostatnenia âechov a Slovákov. 30. mája 1918 predstavitelia
americk˘ch âechov a Slovákov spolu s T. G. Masarykom podpísali v Pittsburgu dohodu
o spoloãnom ‰táte âechov a Slovákov.
Na jeseÀ 1918 uÏ nabrali udalosti r˘chly spád. 28. októbra sa v Îeneve stretli predstavitelia zahraniãného a domáceho odboja a utvorili doãasnú ãesko-slovenskú vládu. V ten
ist˘ deÀ sa verejnosÈ v Prahe dozvedela, Ïe Rakúsko-Uhorsko kapitulovalo a bolo vyhlásené âeskoslovensko. Slováci sa verejne prihlásili k spoloãnému ‰tátu tzv. Martinskou
deklaráciou zo dÀa 30. októbra 1918. „ªudu ãeskoslovenskému! Tvoj odvek˘ sen sa stal
skutkom. ·tát ãeskoslovensk˘ vstúpil do radov samostatn˘ch kultúrnych ‰tátov sveta.“
(Kováã et al., 2010, s. 45)
Vytvorenie spoloãného demokratického ‰tátu malo pre Slovákov obrovsk˘ v˘znam
v procese ukonãenia ich emancipaãného úsilia. Nov˘ ‰tát zápasil s mnoh˘mi problémami, najmä v ‰kolskej oblasti ale aj tu sa prejavila silná tradícia ãesko-slovenskej spolupráce a ãeská pomoc pri budovaní moderného slovenského ‰kolstva naviazala na túto
tradíciu. V˘znamn˘mi osobnosÈami slovenskej politiky v ãase vojny aj po nej boli Vavro
·robár, Milan HodÏa, Anton ·tefánek, M. R. ·tefánik, I. Dérer ai. Vo vojnov˘ch ãasoch
sa zaãala mobilizovaÈ aj slovenská politická scéna. V krátkosti by som poukázala aspoÀ
na agrárnu stranu, ktorá napriek svojmu zameraniu na poºnohospodárstvo venovala
veºkú pozornosÈ ‰kolstvu a vzdelávaniu, nielen svojej ãlenskej základne, ale vo v‰eobecnosti. Z jej radov boli 4 ministri ‰kolstva a národnej osvety. V˘chova a vzdelanie sa stali
trvalou súãasÈou ich ãinnosti a politick˘ch cieºov. Napr. Anton ·tefánek nebol v svojich
‰tudentsk˘ch rokoch v Prahe len hlasistom, len politikom agrárnej strany, zakladateºom
modernej slovenskej sociológie, ale aj referentom pre ‰kolstvo v ·robárovom ministerstve pre správu Slovenska, ktorému neboli ºahostajné problémy formujúceho sa slovenského ‰kolstva po Veºkej vojne. (Marks, 2012)
Podºa ná‰ho názoru sledovaÈ situáciu v slovenskom ‰kolstve v období Veºkej vojny by
nebolo moÏné bez poukázania na ãesko-slovenské vzÈahy, ktoré v˘razn˘m spôsobom predurãili v˘voj po skonãení vojny. Ako sme uÏ vy‰‰ie naznaãili slovenské ‰kolstvo od prijatia národnostného zákona neexistovalo a keì aj, tak vo veºmi oklie‰tenej forme.
Záver
Proces formovania modern˘ch národov âechov a Slovákov aÏ do prvej polovice
19. storoãia prebiehal paralelne. Rozdiel v neskor‰om v˘voji ãeskej a slovenskej spoloãnosti bol v rozdielnej koncepcii rie‰enia národnostn˘ch otázok vo Viedni a v Budape‰ti,
priãom cieºom maìarskej vlády bola snaha o vytvorenie jednotného veºkého maìarského národa. Potlaãovanie ak˘chkoºvek snáh nemaìarsk˘ch národov v oblasti základn˘ch
znakov národnej identity bránili ìal‰iemu rozvoju a v˘voj slovenskej obãianskej spoloãnosti a oproti âechám sa tento proces zaãal spomaºovaÈ. ·kolstvo podliehalo maìarizaãnému tlaku, ão spôsobovalo ÈaÏkú ujmu vzostupu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne
Slovenska a práve ‰kolstvo pouÏila úradná moc ako najúãinnej‰í nástroj maìarizácie.
Ktovie, ako by vypadal ãesk˘ a slovensk˘ v˘voj, keby nedo‰lo k Veºkej vojne. Nepochybne udalosti, ktoré nasledovali posunuli âechov a Slovákov nov˘m smerom. Práve
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preto v súvislosti s vojnou sa ãesko-slovenské vzÈahy dostali do celkom novej roviny, ktorá by si zaslúÏila zvlá‰tnu pozornosÈ, anal˘zu a dlhodob˘ regionálny v˘skum.
KaÏdopádne vzájomná spolupráca âechov a Slovákov na prelome 19. a 20. storoãia
poloÏila pevné základy ich budúcej spoloãnej existencie. âinnosÈ spolkov, vydávanie ãasopisov, prezentovanie slovenskej kultúry a problémov Slovákov v Uhorsku, podpora v získavaní kvalitného vzdelania, hospodárska pomoc a drobná systematická spolupráca, spoloãná mentalita a hodnoty, ãesko-slovenské vzÈahy a neúnavná práca jednotlivcov,
chrizma a filozofia veºk˘ch osobností ako Masaryk a ·tefánik, ãesko-slovenské vzÈahy na
politickom poli v ãase zahraniãného odboja, to sú v‰etko momenty, ktoré nasmerovali
v˘voj âechov a Slovákov po ukonãení vojny spoloãn˘m smerom.
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Bezprostredn˘ vplyv prvej svetovej vojny
na slovenské ‰kolstvo po vzniku âeskoslovenskej republiky
Igor Marks
Anotace
Kapitola sa zameriava na problematiku slovenského ‰kolstva v rokoch 1914–1920. V‰íma si situáciu a vplyv tzv. Apponyiho zákonov na kvantitatívny a kvalitatívny rozmer slovenského ‰kolstva. V krátkosti sa venuje perspektíve moÏn˘ch ústupkov a nádejí v rámci uhorskej ‰kolskej politiky pre nemaìarské národy po vypuknutí prvej svetovej vojny.
Autor sa v textu venuje aj situácii na Slovensku po roku 1918, zaoberá sa problémami,
ktoré bolo potrebné vyrie‰iÈ v slovenskom ‰kolstve po vzniku nového ‰tátu, so zameraním na preberanie slovensk˘ch ‰kôl do správy âeskoslovenskej republiky. V tejto súvislosti si v‰íma taktieÏ v˘znam Antona ·tefánka v tomto procese a jeho úlohu pri formovaní nov˘ch ‰kolsk˘ch orgánov na území Slovenska.

Abstract
The immediate impact of theGreat War the Slovak education system after establishment of the Czcechoslovak Republic
Situation of the Slovak education during the World War I was quite similar to the situation of the years between 1875 and 1914 as it was marked by Hungarization trends in
education. The result was a low number of elementary schools with Slovak language and
literally no high and secondary grammarschools. In direct consequence of this the Slovak nation lagged behind in culture, education, economy and politics. After the Czechoslovak Republic was established, issue with lack of teachers fully appeared in Slovakia. Dealing witht his situation was handled by the Department of Ministry of Education
(·kolsk˘ referát) under the leadership of Anton ·tefánka.
Po krátkej heuristickej práci môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe problematikou ‰kolstva na slovenskom území poãas prvej svetovej vojny sa autori venovali len okrajovo. Aj keì objavíme mnoÏstvo odborn˘ch ãlánkov a statí, ktoré indikujú, Ïe by sme sa v nich mohli nieão dozvedieÈ, opak je pravdou. Ako napríklad v jednej z posledn˘ch prác prof. P‰enáka
(2011, s. 11–56), ktor˘ sa v kapitole Slovenské ‰kolstvo a pedagogika 1901–1918 venuje
hlavne anal˘ze vtedaj‰ích platn˘ch uhorsk˘ch ‰kolsk˘ch zákonov. Je to spôsobené t˘m,
Ïe rok 1918 je povaÏovan˘ za v˘znamn˘ medzník vo v˘vine slovenského ‰kolstva, jednak
z toho dôvodu, Ïe je rokom skonãenia prvej svetovej vojny, ale zároveÀ aj zánikom rakúsko-uhorskej monarchie, resp. vznikom âeskoslovenskej republiky (ìalej len âSR). Väã‰ina odborn˘ch prác, aj keì to ich názov naznaãuje, Ïe by sa mohli venovaÈ ‰kolstvu
poãas prvej svetovej vojny, rie‰i danú problematiku len do roku 1914, tj. do obdobia
vypuknutia prvej svetovej vojny
V podstate sa o ‰kolstve na slovenskom území v rokoch 1914–1918 vie toho málo.
Z ìal‰ích slovensk˘ch autorov sa okrajovo obdobiu 1914–1918 venoval napr. F. Bokes
(1955), M. Potemra (1978). V˘znamnou a rozsiahlou publikáciou a ãasto citovan˘m dielom je iná práca M. Potemru (1990) a to ·kolstvo na Slovensku v rokoch 1901–1918.
TaktieÏ nestor slovensk˘ch dejín ‰kolstva a pedagogiky, prof. J. Mátej sa vo svojich dielach venuje problematike len okrajovo a konkrétne ná‰mu obdobiu len vo vzÈahu a sna175

hám o zaloÏenie slovenského gymnázia v roku 1917 v Brezovej pod Bradlom (Mátej,
1970), resp. v období 1875–1918.
Urãitou mierou do skúmanej problematiky prispel aj M. Kips, odborník na obdobie
slovensk˘ch dejín ‰kolstva v rokoch 1848–1918, ktor˘ sa vo svojich v˘skumoch zameral
hlavne na slovensk˘ch ‰tudentov ‰tudujúcich v ãesk˘ch stredn˘ch ‰kolách (Kips, 2000).
V roku 2008 sa v Bratislave uskutoãnila medzinárodná konferencia Dejiny ‰kolstva
a pedagogiky na Slovensku koncom 19. a zaãiatkom 20. storoãia (Michaliãka, zost., 2008).
Názov konferencie napovedal, Ïe ãitateº by sa mohol dozvedieÈ aj o ‰kolstve z obdobia
1914–1918. Príspevky sa Ïiaº tejto téme venovali len okrajovo (napr. Podrimavsk˘,
s. 7–15, Kips, s. 16–25; Kips, s. 57–64; Kázmerová, s. 183–191 a i.), mottom konferencie bolo 100 rokov od vydania Apponyiho ‰kolsk˘ch zákonov.
Kusé informácie nájdeme aj v bakalárskej a diplomovej práce Lenky Frankoviãovej,
ktorá realizovala v˘skum pre obdobie 1901–1918 so zameraním na problematiku vydávania slovensk˘ch uãebníc v tomto období. V˘sledky svojho v˘skumu prezentovala napr.
v krátkej ‰túdii Vydávanie slovensk˘ch uãebníc na pozadí maìarizácie 1901–1918 (Frankoviãová, 2012).
Samozrejme uveden˘ prehºad je len struãn˘m v˘poãtom a zároveÀ nám dáva ‰iroké
pole neprebádanej oblasti a aj z tohto dôvodu, treba oceniÈ organizátorov konferencie
v Pﬁerove pri v˘bere témy konferencie.
Ná‰ text si dáva za cieº pripomenúÈ a analyzovaÈ situáciu v slovenskom ‰kolstve na
sklonku prvej svetovej vojny z rôznych uhlov a taktieÏ priblíÏiÈ osobné spomienky Antona ·tefánka ako „budovateºa“ slovenského ‰kolstva obdobie tesne po vzniku âSR.
V˘chodiskov˘ stav slovenského ‰kolstva pred a poãas prvej svetovej vojny bol dan˘
maìarizaãn˘mi tendenciami, ktoré vyústili do tzv. Apponyiho zákonov v roku 1907. ·kolské zákony z druhej polovice 19. storoãia boli prijaté s cieºom premeniÈ mnohoreãové
Uhorsko na jednoreãov˘ maìarsk˘ ‰tát. Napriek tomu, Ïe zo stredného a vysokého ‰kolstva úplne vymizol slovensk˘ jazyk a slovenské povedomie bolo potláãané, kvantitatívne
ukazovatele z prelomu 19. a 20. storoãia nepreukázali také v˘sledky, aké by si uhorská
vláda Ïelala (pozri napr. Frankoviãová, 2012, s. 36; Potemra, 1990). Aj z toho dôvodu bola
maìarská ‰tátna idea takmer neuskutoãniteºná. Preto sa rozhodla vtedaj‰ia uhorská vláda prijaÈ spomínané tzv. Apponyiho zákony. XXVII. zákonn˘ ãlánok z roku 1907 presadil definitívne maìarsk˘ jazyk do slovensk˘ ‰kôl tak, aby Ïiaci 4. roãníka dokázali vyjadriÈ svoje my‰lienky v maìarskom jazyku slovom i písmom.
V˘razn˘ vplyv uhorsk˘ch ‰kolsk˘ch zákonov za posledn˘ch cca 50 rokov sa odzrkadlil aj na poãte ‰kôl so slovensk˘m a maìarsk˘m vyuãovacím jazykom. V roku 1913 bolo
na území Slovenska len 354 ºudov˘ch ‰kôl so slovensk˘m vyuãovacím jazykom, maìarãina sa v‰ak vyuãovala uÏ na 3 478 ‰kolách. Napr. v porovnaní s rokom 1876 klesol poãet
slovensk˘ch ‰kôl ‰esÈnásobne (Frankoviãová, 2012, s. 37). V roku 1914 bolo slovensk˘ch ºudov˘ch ‰kôl 365 (2,1 %), na jar 1918 bolo v Uhorsku z 3 641 ºudov˘ch ‰kôl uÏ
iba 140 slovensk˘ch a v 186 sa vyuãovalo dvojreãovo. (P‰enák, 2011, s. 16)
V tejto situácii sa Ïiaº predstavitelia slovenskej inteligencie nedokázali zmobilizovaÈ.
V˘chodiskom a záchranou sa v‰ak stal rok 1918, ktor˘ umoÏnil Slovensku vstúpiÈ do
nového ‰tátneho celku a ‰anca zaãaÈ budovaÈ nové ‰kolstvo po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke.
Napríklad ‰kolsk˘ program Slovenskej národnej strany z roku 1914 môÏeme chápaÈ
ako súhrn zov‰eobecneného pohºadu na v˘voj, dobovú situáciu slovenského ‰kolstva
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a z nich vypl˘vajúce slovenské národné poÏiadavky na ‰kolskom poli. Program pôsobí
dojmom mozaiky, v ktorej sa podáva v˘voj problémov slovenského ‰kolstva od polovice
19. storoãia, kritika ‰kolskej politiky maìarsk˘ch vlád a z nich vypl˘vajúce slovenské
národné poÏiadavky na ‰kolskom poli. (Kips, 2000)
Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa uhorská ‰kolská politika podstatne uÏ nezmenila, i keì bolo zjavné, Ïe uhorské vládne kruhy sa budú pokú‰aÈ získaÈ sympatie a pomoc
nemaìarskej burÏoázie pre svoju vojnovú politiku aj znaãn˘mi ústupkami v ‰kolskej politike. Mal˘m príznakom v tomto smere bolo nariadenie ministra ‰kolstva a kultu J. Jankovicha z 13. augusta 1914. Podºa neho sa umoÏÀovalo v ºudov˘ch ‰kolách vyuãovaÈ i reãi
národnosti v prvej a druhej triede, a to ako pomocn˘ vyuãovací jazyk, ale len vtedy, ak
aspoÀ osmina Ïiakov bola nemaìarská a uãiteº ovládal ich reã. V 3. – 5. triede sa mohla
národnostná reã vyuãovaÈ ako predmet, ak aspoÀ tretina Ïiakov patrila k nemaìarskej
národnosti. (Bokes, 1955, s. 405)Podºa iného nariadenia sa umoÏÀovalo vyuãovaÈ náboÏenstvo v materinskej reãi Ïiakov v ºudov˘ch ‰kolách v‰etk˘ch druhov. Krátko pred vojnou, v máji 1914, sa v tlaãi objavili správy, Ïe minister Jankovich povolil vyuãovanie náboÏenstva v národn˘ch ‰kolách v materinskom jazyku. Toto nariadenie v‰ak bolo krátko po
zaãiatku vojny opätovne zvolen˘m ministrom ‰kolstva a kultu, Apponyim, zru‰ené (bliÏ‰ie Kádner, 1929, s. 435–436).
V tomto kontexte zostáva neãakan˘m zistením informácia o poãte vydan˘ch slovensk˘ch uãebníc poãas prvej svetovej vojny. Z celkovej slovenskej kniÏnej produkcie tvorili uãebnice iba cca 7%. Najviac uãebníc vychádzalo pred rokom 1907, po prijatí Apponyiho zákonov a po vypuknutí prvej svetovej vojny ich poãet klesal, ale vydávali sa.
Produkcia sa logicky zv˘‰ila aÏ po zániku Rakúsko-Uhorska, resp. vzniku âSR.
Porovnanie poãtu vydan˘ch slovensk˘ch uãebníc, Frankoviãová, 2012, s. 38
obdobie
poãet vydan˘ch uãebníc

1900–1906
88

1907–1913
53

1914–1918
37

Je potrebné uviesÈ, Ïe na ich obsahovú stránku mala dosah cenzúra ‰kolsk˘ch in‰pektorov. Po roku 1907 sa slovenské uãebnice pouÏívali uÏ iba na cirkevn˘ch ‰kolách, na
ktor˘ch zostala vyuãovacím jazykom slovenãina.
Maìarizaãná politika sa de facto úspe‰ne uskutoãnila v ostatn˘ch typoch národnej ‰koly (me‰tianske ‰koly, vy‰‰ie národné ‰koly, uãiteºské ústavy), ão nebolo ÈaÏké, keìÏe v‰etky tieto ‰koly zriaìoval a vydrÏiaval ‰tát. Podobná situácia bola v strednom ‰kolstve. Na
konci prvej svetovej vojny na Slovensku neexistovala ani jedna slovenská stredná ‰kola.
Na území Slovenska bola relatívne ‰iroká sieÈ ‰tátnych a cirkevn˘ch ‰kôl (v roku 1918
to bolo 33 gymnázií, 6 reálok, 6 l˘ceí), na v‰etk˘ch bola vyuãovacím jazykom maìarãina. Rovnaká situácia bola aj vo vy‰‰om obchodnom ‰kolstve a v priemyseln˘ch ‰kolách.
V roku 1914 maturovalo v Uhorsku iba 44 absolventov slovenskej národnosti oproti
4 983 maìarsk˘m. (Kádner, 1929, s. 546–547)
Slovenskí ‰tudenti si teda mohli vybraÈ buì medzi strednou ‰kolou na slovenskom
území s maìarsk˘m vyuãovacím jazykom, alebo náv‰tevou stredn˘ch ‰kôl v zahraniãí,
hlavne v ãesk˘ch krajinách. V posledn˘ch dvoch desaÈroãiach trvania Uhorska nav‰tevoval ãeské stredné ‰koly stále väã‰í poãet slovensk˘ch Ïiakov (pozri napr. Kips, 2000),
ão malo nielen podstatn˘ vplyv na zachovanie a ìal‰ie rozvíjanie národného povedomia
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doma, ale aj na upevÀovanie a prehlbovanie vzájomn˘ch vzÈahov medzi Slovákmi a âechmi.
Jedn˘m z negatívnych následkov bol spomínan˘ odchod slovensk˘ch ‰tudentov na
zahraniãné ‰koly, najzávaÏnej‰ím dôsledkom uhorskej ‰kolskej politiky v‰ak bolo, Ïe slovensk˘ národ zaãal zaostávaÈ v oblasti kultúry, vzdelania, hospodárstva i politiky.
Po zániku tzv. matiãn˘ch gymnázií v rokoch 1874–1875 neexistovali slovenské stredné ‰koly, markantn˘m problémom slovenskej ‰kolskej politiky do roku 1918 v oblasti
stredného ‰kolstva bola poÏiadavka zriadenia samostatnej strednej ‰koly (gymnázia)so
slovenskou vyuãovacou reãou, resp. uvedenie slovenãiny ako osobitného predmetu do
stredn˘ch ‰kôl na Slovensku. Úsilie národovcov smerovalo o. i. aj k zriadeniu slovenskej
strednej ‰koly mimo Uhorska. V‰etky pokusy zväã‰ili konãili na skutoãnosti, Ïe ak by sa
chceli absolventi takej ‰koly na území Slovenska domáhaÈ verejného postavenia, museli by sa podrobiÈ znovu maturite ale v maìarskom gymnáziu.
V nami sledovanom období prvej svetovej vojny je známy návrh na zaloÏenie slovenského gymnázia alebo reálky v Brezovej pod Bradlom. V Brezovej na v˘roãnom konvente ev. cirkvi a. v. pri príleÏitosti 400. v˘roãia reformácie v marci 1917 sa rozhodli, Ïe si
zaloÏia niektorú zo spomínan˘ch ‰kôl. Av‰ak realizáciu odloÏili aÏ na obdobie po skonãení prvej svetovej vojny. (bliÏ‰ie Mátej, 1970, s. 47–55)
Poãas trvania prvej svetovej vojny fungovala na slovenskom území Uhorská kráºovská
univerzita AlÏbety, jej zriadenie schváli uhorsk˘ parlament v roku 1912. Univerzita, resp.
Právnická fakulta v Bratislave bola slávnostne otvorená 3. októbra 1914. Filozofická fakulta sa kon‰tituovala aÏ v marci 1918. Lekárska fakulta sa otvorila v ‰kolskom roku
1917/1918. Univerzita vznikala v rokoch prvej svetovej vojny, ão poznamenalo jej organizaãn˘ i materiálny rozvoj. Poãet jej poslucháãov sa do roku 1917 obmedzoval len na
poslucháãov Právnickej fakulty v roãnom priemere 150 poslucháãov. Od ‰kolského roku
1918/1919 sa plánovalo aj s moÏnosÈou zápisu Ïien. Spomínaná univerzita zaniká spolu
so zánikom Rakúsko-Uhorska. (Potemra, 1990)
Z vysok˘ch ‰kôl pôsobili v tomto období na území Slovenska e‰te Banícka a lesnícka
akadémia v Banskej ·tiavnici a Právnická akadémia v Ko‰iciach. Poãet poslucháãov hlásiacich sa k slovenskej národnosti bol zanedbateºn˘ (1–2 % z celkového poãtu poslucháãov).
Stav slovenského ‰kolstva teda nezmenila ani prvá svetová vojna. Preto vznik âSR
v roku 1918 znamenal v˘znamn˘ medzník v jeho ìal‰om v˘vine. V novovzniknutej âSR
ãakali slovenské ‰kolstvo veºké v˘zvy a úlohy. V podstate bolo potrebné úplne nanovo
vybudovaÈ nové slovenské ‰koly so slovensk˘mi uãiteºmi a profesormi. S ãeskou pomocou sa zaãalo budovaÈ slovenské ‰kolstvo a vychovávaÈ mládeÏ demokratickom a ãeskoslovenskom duchu (bliÏ‰ie Kázmerová, 2004, s. 417–444)
Relatívne krátke obdobie existencie âSR medzi dvoma svetov˘mi vojnami priniesli slovenskému národu nové moÏnosti v oblasti ‰kolstva a umoÏnilo vybudovaÈ slovenské ‰kolstvo po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Do âSR v roku 1918 vstúpilo Slovensko
bez svojho národného ‰kolstva, bez vyuãujúcich, ão v porovnaní s ãesk˘mi krajinami
predstavovalo jeho ‰pecifick˘ problém. Unifikácia ‰kolskej sústavy, jej demokratizácia
a likvidácia národnostnej diskriminácie boli hlavn˘mi úlohami v ‰kolskej oblasti, ktoré
vyÏadovali okamÏité rie‰enie v súvislosti s vytvorením nového ‰tátu. Zatiaº ão v âechách
bolo treba odstrániÈ len ‰trukturálne a kvantitatívne deformácie v ‰kolstve, slovenské
‰kolstvo bolo treba budovaÈ od základov. âeské krajiny mali vlastné národné ‰kolstvo,
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primeran˘ poãet gymnázií v‰etk˘ch typov, vlastnú ãeskú univerzitu. Slovensko potrebovalo ‰kolstvo vybudovaÈ, ãeské krajiny len zmeniÈ (P‰enák, 2011, s. 58).
V krátkom ãase po vzniku republiky sa kon‰tituoval centrálny orgán riadenia ‰kolstva
v âSR – Ministerstvo ‰kolstva a národnej osvety (M·aNO) so sídlom v Prahe, ktoré poverilo Antona ·tefánka, funkciou ‰kolského komisára pre Slovensko. Rezort ‰kolstva mu
prináleÏal aj v doãasnej vláde pre Slovensko pod vedením Vavra ·robára v novembri 1918
a neskôr sa stal referentom pre oblasÈ ‰kolstva Ministerstva s plnou mocou pre správu
Slovenska. Po vzniku Referátu M·aNO v Bratislave (ìalej len ·kolsk˘ referát) v roku 1919
stál ·tefánek ‰tyri roky na ãele tejto prvej slovenskej ‰kolskej in‰titúcie pre riadenie ‰kolstva. Referát M·aNO v Bratislave tvorili prevaÏne skúsení ‰kolskí úradníci z âiech a Moravy.
Po vzniku âSR sa na území Slovenska prejavil akútny nedostatok vyuãujúcich. Slovensk˘ch uãiteºov bolo málo, uãitelia a profesori maìarskej národnosti odmietali zloÏiÈ
sºub novovzniknutému ‰tátu a odchádzali z územia Slovenska. Jedn˘m z najváÏnej‰ích
problémov, ktoré rie‰il ·kolsk˘ referát v Bratislave v prv˘ch rokoch svojej existencie,
bola otázka personálneho obsadenia uãiteºsk˘ch miest.
V˘chodiskom z tejto situácie bol príchod ãesk˘ch uãiteºov, profesorov, riaditeºov, in‰truktorov... Voºné miesta uãiteºov a ‰kolského personálu na slovensk˘ch ‰kolách, tak ako
v in˘ch oblastiach Ïivota spoloãnosti, napr. v hospodárstve ãi v ‰tátnej správe v povojnovom období podºa zákona z. ã. 605/1919 Zb. z. a n. postupne obsadili pracovné sily
z âiech a Moravy. Na podnet Vavra ·robára, Antona ·tefánka a Jaroslava Vlãka pri‰lo na
Slovensko pribliÏne 1 400 uãiteºov zo západnej ãasti republiky. Ich ìal‰í prílev spoloãne
s postupne pribúdajúcimi absolventmi slovensk˘ch uãiteºsk˘ch ústavov z väã‰ej ãasti
vyrie‰il otázku kvantitatívneho zabezpeãenia pedagógov pre slovenské ‰kolstvo. Pomocou ãesk˘ch pedagógov sa na Slovensku v pomerne krátkom ãase podarilo vybudovaÈ
hlavne stredné odborné ‰kolstvo. V prv˘ch rokoch trvania âSR tvorili pribliÏne tri ‰tvrtiny a neskôr viac ako polovica v‰etk˘ch stredo‰kolsk˘ch pedagógov na Slovensku. Ich
pomoc plne saturovala veºk˘ dopyt mladej slovenskej generácie po vzdelaní a prispela
k neb˘valému nárastu ch˘bajúcej slovenskej inteligencie (Matula, 2006, s. 36).
V texte sa budeme ìalej v krátkosti venovaÈ osobn˘m spomienkam spomínaného Antona ·tefánka, ktor˘ sa v prv˘ch rokoch existencie âSR v˘znamnou mierou priãinil o re‰tart slovenského ‰kolstva.
Koncom roku 1918 stála pred ·tefánkom prvá z veºk˘ch úloh. Bolo treba r˘chlo
a dôkladne vybudovaÈ národné ‰kolstvo v pokrokovom a slobodnom duchu. Bolo treba
poslovenãiÈ 2 500 ºudov˘ch ‰kôl a ustanoviÈ vy‰e 3 000 slovensk˘ch uãiteºov. ·tefánek
uvádza, Ïe z toho poãtu „vedelo koºko-toºko asi 2 000 po slovensky a teda aj tu, nielen
v strednom ‰kolstve sme boli odkázaní na ãeskú pomoc.“ (·robár 1928 a SNA, A. ·. 15,
687)
·tefánek stál pred úlohou vybudovaÈ slovenské stredné ‰koly bez slovenského personálu, „Dnes by sa povedalo stvoriÈ priemysel bez vzdelan˘ch robotníkov a inÏinierov,“
spomína ·tefánek. (SNA, A. ·. 15, 684)
Po prevrate slovenské ‰kolstvo nemalo k dispozícii ani 20 jazykovo a národne kvalifikovan˘ch stredo‰kolsk˘ch profesorov. Od novembra 1918 do polovice roku 1919 nav‰tívil ·tefánek osobne v‰etky stredné ‰koly na Slovensku a prihlásilo sa mu 20 profesorov,
z ktor˘ch asi polovica vedela dokonale, ostatní obstojne po slovensky. „Skrátka povedané, keby som nebol mal hneì viac neÏ 300 kvalifikovan˘ch profesorov ãesk˘ch po ruke,
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neboli by sme mohli otvoriÈ ani 3 plné gymnáziá slovenské na celom Slovensku, ani
jednu reálku, ani jednu odbornú ‰kolu…” (SNA, A. ·. 15, 688)
Podºa ·tefánka „politici a odborníci v ‰kolsk˘ch kruhoch, ktorí ho poverili úlohou prevziaÈ do správy novozaloÏenej âeskoslovenskej republiky a premeniÈ staré ‰koly na nové,
ktoré by boli jazykom i duchom slovenské, si sotva uvedomili, Ïe bude treba vyrie‰iÈ dva
problémy: organizaãne a personálne vybudovaÈ na star˘ch základoch, t. j. na základe
uhorsk˘ch platn˘ch zákonoch slovenské ‰koly, súãasne ale tieÏ pripraviÈ uãiteºstvo
a verejnosÈ na nutné reformy od základov ‰tátne, duchom i obsahom pokrokové a demokratické.” (SNA, A. ·. 15, 686)
âSR vznikla dva mesiace po zaãiatku ‰kolského roku. Ak nemali byÈ ‰koly zatvorené,
bola potrebná r˘chla a energická práca. ·robár (ako minister s plnou mocou pre správu
Slovenska)so ·tefánkom museli prevziaÈ ‰koly a poslovenãiÈ ich, ìalej ich prispôsobiÈ
nov˘m pomerom a oãistiÈ ich od elementov proti‰tátneho zm˘‰ºania. ·tefánek v tej dobe
nemal e‰te toºko skúseností (politick˘ch) a ani personál, ktor˘ by sa vyznal v danej problematike. K dispozícii mal h⁄stku národne zm˘‰ºajúcich uãiteºov, ktorí mu mohli
pomôcÈ. V tom ãase nemal ãas rozm˘‰ºaÈ nad organizaãn˘mi plánmi, príp. sa riadiÈ odbornou literatúrou a ‰tudovaÈ zákony. V prvom rade bolo potrebné ão najskôr vymeniÈ uãiteºov, formálnu stránku ‰kolskej organizácie ponechaÈ na neskôr. Musel najprv vymeniÈ
Ïupné ‰kolské in‰pektoráty, dosadiÈ tam spoºahliv˘ch ºudí, ktorí budú maÈ nové in‰trukcie a plnú moc na to, aby ich mohli vykonávaÈ. (SNA, A. ·. 27, 888) Vy‰‰ie uvedené
patrilo medzi ·tefánkove priority pri „preberaní“ ‰kolstva na Slovensku.
„Uvedomili sme si predov‰etk˘m to, Ïe na Slovensku moÏno stvoriÈ ‰kolstvo slovenské, resp. ãeskoslovenské len vtedy, keì bude moÏné zbaviÈ sa v‰etk˘ch, alebo znaãnej
ãiastky maìarsky zm˘‰ºajúcich uãiteºov a profesorov a keì bude moÏné nahradiÈ ich
skutoãne slovensk˘mi alebo ãesk˘mi odborníkmi. Druh˘m na‰ím poÏiadavkom [sic]
bolo zbaviÈ sa t˘chto elementov ão moÏno najskôr, k˘m u nás vládne revoluãné právo.
Len tak môÏeme predísÈ mnoh˘m ‰kodám, ktoré hrozili ná‰mu mladému ‰tátu. Po tretie bolo treba vyhovieÈ zásade, Ïe ‰kolstvo na‰e musí byÈ vybudované v republikánskom
a demokratickom duchu a Ïe pri tomto budovaní môÏu zdarne pôsobiÈ len pedagógovia maìarskou aristokratickou a monarchistickou ideológiou nie celkom nasiaknutí,
muÏi a Ïeny majúci lásku a teplé srdce pre slovensk˘ ºud a nov˘ ‰tátny útvar, chápajúci v dostatoãnej miere ducha ãasu, demokratick˘ch a sociálnych hybn˘ch síl novej
doby. Po ‰tvrté bolo uváÏiÈ, Ïe ‰kola slovenská musí vychovávaÈ mládeÏ oddanú ‰tátu
ãeskoslovenskému, ale Ïe pritom nesmie mechanicky napodobÀovaÈ a kopírovaÈ ãeskú
‰kolu, Ïe musí byÈ na‰a ‰kola odleskom svojráznosti slovenskej nielen v formálne jazykovom ohºade, ale v kaÏdom smere estetickej a etickej kultúry Slovákov.” (SNA,
A. ·. 12, 662) Tieto ‰tyri základné normy boli ·tefánkovi naznaãen˘m smerom na ceste,
na ktorú sa dal na konci roku 1918. Vtedy zaãalo jeho úãinkovanie v ·kolskom referáte
na Slovensku.
Vyrie‰enie vy‰‰ie uveden˘ch problémov sprevádzali ·tefánka a vznikajúce slovenské
‰kolstvo na ruinách prvej svetovej vojny.

Prameny
Slovensk˘ národn˘ archív (SNA), fond Anton ·tefánek 1900–1960, Maìarské ‰kolstvo predprevratové, inv. ã. 662, kr. 12; ·kolsk˘ referát, inv. ã. 687, kr. 15; Stredné ‰koly na Slovensku, inv. ã. 684, kr. 15; ·kolstvo na Slovensku, inv. ã. 688, kr. 15; ·kolská úvaha prevratová, inv. ã. 686, kr. 15; Predná‰ky o v˘voji ‰kolstva na Slovensku, inv. ã. 888, kr. 27.
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