UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra společenských věd

Diplomová práce
Bc. Vladimíra Raclová

Volby v Prostějově v 2. polovině 19. století

Olomouc 2013

Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

1

Prohlášení
Prohlašuji, že diplomovou práci jsem vypracovala zcela samostatně a použila
jen uvedených pramenů a literatury.

V Brodku u Konice dne 30. dubna 2013
…………………………………………
Bc. Vladimíra Raclová

2

Poděkování
Děkuji tímto vedoucímu mé diplomové práce PhDr. Pavlu Kopečkovi, Ph.D.
za odborné vedení a vstřícné poskytování praktických rad.
Především děkuji své rodině za podporu, kterou mi poskytovala po celou
dobu mého studia.

3

OBSAH
OBSAH ...................................................................................................................... 4
ÚVOD........................................................................................................................ 6
I. TEORETICKÁ ČÁST............................................................................................. 9
1. Obecné dějiny správy do roku 1848 ........................................................................ 9
1.1 Počátky správy v českých zemích ..................................................................... 9
1.2 Husitské období .............................................................................................. 11
1.3 Od husitského období po rok 1620 .................................................................. 13
1.4 Od Bílé hory po Marii Terezii ......................................................................... 14
1.5 Od Marie Terezie do roku 1848....................................................................... 15
2. Obecné dějiny správy od roku 1848 ...................................................................... 18
2.1 Správní reformy v monarchii........................................................................... 18
2.2 Volební systém 2. poloviny 19. století ............................................................. 23
2.3 Volební práva ................................................................................................. 24
3. Dějiny Prostějova ................................................................................................. 25
3.1 Nejstarší dějiny města ..................................................................................... 25
3.2. Pod správou Kravařů ...................................................................................... 26
3.2.1.Konec vlády Kravařů v Prostějově ............................................................ 28
3.3. Rozkvět města koncem 15. století .................................................................. 28
3.3.1. Pod nadvládou zubra................................................................................ 29
3.4. Pod správou Lichtenštejnů ............................................................................. 31
3.4.1. Městská správa za Lichtenštejnů .............................................................. 32
3.5. Marie Terezie a její vliv na správu města........................................................ 33
4. Obecní samospráva v Prostějově v 2. pol. 19. stol. ............................................... 36
4.1. Zapojení Prostějova do politického života ...................................................... 37
4.2. Volby do zemského sněmu ............................................................................. 40
4.3. Volby do říšské rady ...................................................................................... 41
4.4. Obecní politika............................................................................................... 42
4.4.1. Obecní volby roku 1861........................................................................... 42
4.4.2. Obecní volby roku 1864........................................................................... 43
4.4.3. Obecní volby roku 1867 - 1870................................................................ 44
4.4.4. 70. a 80. léta ............................................................................................ 45
4.4.5. Období let 1890 - 1892 ............................................................................ 46
4

5. Úloha tisku ........................................................................................................... 49
5.1. Reakce dobového tisku................................................................................... 49
6. Další politika města po roce 1892 ......................................................................... 54
II. PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................... 56
7. Možnosti zařazení výuky správy a volebního systému 19. století do školního
vyučování ................................................................................................................. 56
7.1. Vzdělávací projekt ......................................................................................... 58
7.1.1. Projektové vyučování .............................................................................. 60
Závěr ........................................................................................................................ 72
Seznam použitých pramenů a literatury: ................................................................... 74
PŘÍLOHY
ANOTACE

5

ÚVOD
Znalost správy a volebního systému dnes patří k součásti každodenního
života, i když na otázku, jak můžeme ovlivňovat život naší vesnice, města, kraje
či republiky, bychom odpověděli pravděpodobně s trochou despektu v hlase. Naše
práva bereme jako samozřejmost a někdy je ani nevyužíváme. S tím souvisí i volba
mého tématu. Když jsem se poprvé dozvěděla, v jaké situaci byl Prostějov, české
město ovládané po většinu jeho doby Němci, začala jsem se o problematiku více
zajímat. Houževnatost tehdejší společnosti v boji za svůj sen by pro nás měla být
inspirací i nyní.
Jako cíl své práce jsem si předsevzala vytvořit takový materiál, který se bude
zabývat správou ve městě Prostějově s ohledem na vázanost správy v českých zemích
od jejich počátků a který by mohl sloužit jako pomůcka pro pedagogy prostějovských
škol, popřípadě jako dokument pro laickou veřejnost. Z těchto důvodů v sobě zahrnuje
i následující problematiku: Dějiny správy a dějiny města Prostějova od jejich počátků
s důrazem na nejdůležitější období, a to 2. polovinu 19. století. K tomu, abychom
dokázali pochopit stav panující na prostějovské radnici, je bezpochyby nutné
se seznámit také s fungováním správy v rámci českých zemí. Důvod je jednoduchý.
Zaváděné reformy platily všude a Prostějov nebyl výjimkou.
Dalším základem pro správné pochopení tématu je podle mého názoru
vniknutí do problematiky měst jako takových. Ne všechna města spojoval stejný osud
a je důležité si uvědomovat prvotní příčiny změn v jejich vývoji. Tyto změny se dají
krásně vidět i na rozvoji města Prostějova, který procházel svým životem od počátku
jako město poddanské. A v neposlední řadě musíme proniknout i do problematiky
samotného volebního systému. Volebním systém nebyl vždy tak „jednoduchý“, jak
je tomu dnes, a typickým příkladem je právě 19. století.
Práci jsem začala psát s vědomím, že problematika obecní a městské
samosprávy byla již mnohokrát zpracována. To platí i pro samosprávu Prostějova.
Proto jsem se rozhodla práci pojmout jako případné vodítko pro pedagogy, kteří
by své žáky chtěli seznámit s danou problematikou v rámci jak dějepisného vyučování,
tak v rámci výuky občanské výchovy. Prostějov je nejen regionálním centrem, ale
i městem s bohatou historií a s důležitým postavením mezi moravskými městy již
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od doby středověku. Nejdůležitějším obdobím pro město ale byla bezpochyby právě
2. polovina 19. století, kdy se město díky tzv. „boji o radnici“ postupně dostávalo
z rukou německého měšťanstva do rukou českých. Prostějov byl mezi prvními městy
s českou samosprávou a s trochou nadsázky můžeme říci, že se stal příkladem pro
další města, která jej v následujících letech napodobovala.
K sepsání práce jsem využívala především odborné publikace a články
významných českých autorů a historiků, články z dobového tisku a také informace
z několika zdrojů na internetu. Materiály jsem získala především studiem a bádáním
ve Státním okresním archivu v Prostějově, v městské knihovně v Olomouci,
v knihovně Univerzity Palackého, ve vědecké knihovně v Olomouci a k ní přidružené
studovně vázaných novin.
Nejzásadnějšími knihami k dějinám správy byly Dějiny správy v českých
zemích od počátků státu po současnost od autorů Hledíková, Janák a Dobeš a kniha
Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, 1. díl – Vývoj
legislativy od Pavla Kladiwy. K dějinám Prostějova jsem využila především souhrnné
dílo Dějiny města – Prostějov, 1. i 2. díl od kolektivu autorů a velké množství článků
vycházejících pod záštitou prostějovského muzea v jejich ročence, popř. v rámci
sborníků z konferencí. Tato díla se stala základem i pro zkoumání 2. poloviny
19 století v místních dějinách. Největším přínosem pro tuto dobu byl dobový tisk,
který pomohl k nahlédnutí do problematiky a ukázal entuziasmus prostějovských
občanů. Česko-německý zápas o správu města Prostějova podrobně líčí ve svých
memoárech z přelomu 19. a 20. století jeden z hlavních tvůrců úspěchu města
MUDr. Ondřej Přikryl a to ve svém čtyřdílném díle Z těžkých dob Prostějova a taktéž
čtyřdílných Červáncích Prostějova. Tyto knihy jsou doposud zásadním pojednáním
o těchto bojích.
Archivní prameny uložené ve Státním okresním archivu v Prostějově týkající
se voleb obsahují především seznamy voličů, jejich stížnosti a odpovědi na ně,
pravidla voleb atd. Tyto informace mohou sloužit spíše ke statistickému zpracování,
a proto byly pro práci irelevantní.
Pokud jde o metodu sepsání práce, využívala jsem běžné metody a postupy,
konkrétně metodu deskriptivní a historickou. V závěru práce je praktická část
nabízející pedagogům určitý postup, jak práci využít ve vyučování v podobě projektu
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zhotoveného na 4 vyučovací hodiny a exkurzi. Jako vodítko vypracování tohoto
projektu jsem využila RVP ZV a knihy zabývající se didaktikou a projektovým
vyučováním jako např.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu od autorek Labischové a
Gracové, nebo příručku Učíme v projektech od autorů Dvořákové, Kašové
a Tomkové.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Obecné dějiny správy do roku 1848
1.1 Počátky správy v českých zemích
Jak jsem již nastínila, jedním ze základních pojítek k pochopení volebního
systému, je seznámení se s dějinami správy v českých zemích. Musíme být schopni
objasnit, kdo stál v čele města a jeho správy, a jakým způsobem zasahoval do jeho
každodenního života. Tato kapitola nám poslouží jako exkurz do jejích dějin
a seznámí nás s vývojem správy v českých zemích především s ohledem na moc stavů,
panovníka, měst a jejich vzájemné třenice, díky kterým můžeme pozorovat střídání
v síle moci.
Základním problémem a otázkou tedy, co je to vůbec správa? Ač si to lidé
dříve uvědomovali, či nikoliv, správní systém ovlivňoval jejich životy ve všech
směrech. Pokud jde o správu, tak nám jednoduchou definici nabízí kniha Dějiny
správy v českých zemích od počátku po současnost. V této knize autoři nabízejí
vysvětlení následujícím způsobem. Správa jako taková spočívá v „řízení veřejných
věcí, vládního aparátu, státu a organizaci státních a veřejných korporací a je tak
alespoň pro starší období prakticky totožná s fungováním vládní moci ve státě.“ 1
Základem vládní moci je výslednice vztahů mezi jednotlivými složkami společnosti.
Vazby mezi těmito složkami by měly nadále sloužit k zaručení veřejné bezpečnosti,
pořádku a míru. Zajištění těchto základních společenských potřeb, jako například
klidné soužití obyvatelstva, byly a jsou nejzákladnějšími úkoly správy. Tyto podmínky
jsou zajišťovány díky uplatňování politické moci, soudnictví, zákonodárství, ale také
díky všem zvyklostem, které přijala společnost k fungování veřejného systému moci.
To je důvod, proč jsou všechny tyto oblasti sledovány dějinami správy.2
V dobách raného středověku se stala nejzákladnějším úkolem veřejné správy
záruka veřejného pořádku a míru. To bylo přímou a podstatnou funkcí a složkou
knížecí vlády. Kníže zaručoval mír na celém území státu, ale byl neomezeným
zákonodárcem a nositelem jediné nezávislé výkonné moci. Do této moci náleželo
mimo jiné právo na jmenování svých zástupců pro některou část země a s tím

1

HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po
současnost. Praha, 2007, s. 9.
2
Tamtéž, s. 9-10.
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i vymezení jejich pravomocí. Důvodem k tomuto kroku byl růst státního území, který
znemožňoval neustálou přítomnost knížete v různých oblastech. Vznik tohoto systému
rozdělení moci byl spojen s potřebou zajistit všem členům knížecího rodu odpovídající
postavení, a tak se již v 10. století dostávala část země jako úděl3. V rozdělení země na
úděly můžeme spatřovat předfeudální pojetí, podle kterého mají nárok na vládu pouze
členové knížecího rodu a také, že osobní vztahy uvnitř rodu zaručují integritu nejen
vlády, ale celého státu. 4 Základ českého státu spatřujeme v roce 1086, kdy císař
Jindřich IV. obnovil dříve zaniklé království moravské, které proměnil v markrabství,
aby je společně s Polskem, Ruskem a mnoha jinými zeměmi posledního moravského
krále podřídil království a české koruně. V témže roce si Jindřich IV. povolal
do Mohuče českého knížete Vratislava, povýšil jej na krále a přikázal, aby bylo
moravské království i se všemi právy přeneseno do Čech. Vztah Moravy k české
koruně měl být vždy určován lenními svazky a dynastickými závazky. Něco takového
bylo proveditelné a udržitelné ještě na konci 13. století, ale především moravské stavy
se kolem roku 1350 mohly domáhat privilegií Jana Lucemburského, kterými sliboval
zemské úřady pouze Moravanům, zachovávání práv šlechty a duchovenstva a že daň,
přesahující stanovenou sumu bude vypisovat pouze v předepsaných případech. Díky
těmto privilegiím rostla sebedůvěra stavovské obce.5
13. století bylo stoletím, ve kterém došlo k zásadním změnám ve struktuře
a konkrétní podobě správy. Hroutily se základní pilíře týkající se hradského systému,
stále více se množily enklávy církevních a světských vlastníků a šlechta se přetváří
v šlechtu „pozemkovou“, vlastnící soukromá opevněná sídla. Jedním z důvodů pádu
hradského systému byla slábnoucí pouta hradského lidu k správním hradům a naopak
sílil vztah poddaných k vrchnosti do té míry, že se sama královská moc od hradské
správy distancovala. Roku 1222 zavedl Přemysl Otakar I. privilegiem novou
centralizaci. Královská moc vstoupila na pozice hradských úředníků. Vzniká tak
soustava královských hradů, měst a újezdů.6
Další významnou změnou 13. století byl vznik tří větví dílčí správy (městské,
církevní,

vrchnostenské).

Tato

odvětví

3

v podstatě

napodobovala

uzavřenost

Tzv. „údělníkem mohl být pouze dospělý Přemyslovec, který podléhal vládnoucímu knížeti jako hlavě
rodu, a jeho pravomoc byla proměnlivá – rostla s dlouhodobostí údělu“ (HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK,
J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha, 2007, s. 32.)
4
HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 31-33.
5
WIHODA, M.: Morava v době knížecí 906-1197. Praha, 2010, s. 13-15.
6
ŽEMLIČKA, J.: Počátky Čech královských : Proměna státu a společnosti. Praha, 2002, str. 547-551.
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jednotlivých společenských vrstev. Šlechtici se řídili zemským právem a vytvořili
si stavovskou správu; měšťané se řídili městským právem a podléhali městské správě,
zatímco duchovenstvo si vybudovalo vlastní církevní správu. Na právním základě
stavovských zásad se naproti tomu vyvinula vrchnostenská správa, týkající se většiny
poddaných. Základem tedy byla sociální různorodost společnosti a tato podoba byla
zachována ve své podstatě až do konce feudálního období. Jednou z největší změn
13. století se ale stalo dovršení konstituování rodové šlechty.7
Vliv šlechty na řízení země se prosazoval v průběhu celého 13. století
jen velice pozvolna. Jako určitý činitel vystupovala šlechta v zájmu celku
a zformulovala se do zemské obce, která sdružovala šlechtice díky jejich právu
svobodných vlastníků půdy a poddaných. Jejich základním kamenem se stal zemský
sněm, jehož primárním rysem byla samostatnost a iniciativa v jednání šlechty
na sněmu, kde je již panovník partnerem v jednání. Vznik strukturalizace je patrný
tedy už od doby přelomu 13. a 14. století, neboť nákladnost konání generálních sněmů
pro účastníky z řad chudší šlechty podmínila vznik také krajských sněmů, jakožto
shromáždění šlechty, duchovních a měst daného kraje.8

1.2 Husitské období
Důležitou mocenskopolitickou a hospodářskou složku tvořila již od druhé
poloviny 13. století města. Proto bylo o správu měst postaráno již od této doby
a to díky funkci podkomořího. Jeho činnost se vztahovala důsledně na města a kláštery,
týkala se opatřování větších částek financí pro krále a to povětšinou ze soukromých
zdrojů. Jeho hlavní funkcí byla správa ve městě, tedy dohled nad městskou
samosprávou

realizovanou

např.

potvrzováním

městských

rad

a

patronací

nad městským soudnictvím ve smyslu odvolávání k panovníkovi, které podkomoří
vyřizoval.9
Města se vždy snažila využívat nejrůznějších privilegií od krále, která nebylo
vždy jednoduché získat. Nicméně již vydobytých výsad města vždy plně využívala.
Tyto výsady sice přinášely do určité míry osvobození z nevolnického a poddanského

7

HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 43-44.
8
Tamtéž, s. 54-56.
9
Tamtéž, s. 58-59.
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svazku všem obyvatelům měst, v plném rozsahu si je ale přivlastňovala jen vládnoucí
vrstva. 10 Před rokem 1420 můžeme napočítat kolem pětiset lokalit městského typu,
které vytvářely různorodý celek s individuálními rysy. V podstatě to znamenalo,
že bezmála každé město a městečko mělo odlišný rozsah výsad, práv a povinností
a každé město mělo majitele, ať už se jednalo o panovníka, či šlechtice. František
Šmahel ve svém rozsáhlém díle Husitská revoluce uvádí, že rozdělování měst
na královská a poddanská je poněkud zavádějící, protože i obyvatelé měst prvního
typu byli v jistém ohledu poddanými své vrchnosti.11
V době husitských nepokojů a nefunkčnosti královské centrální moci se velmi
těžkým podmínkám musela podřídit i veřejná správa. Vznikly tak dvě linie, jedna
z nich sledovala území státu věrné králi Zikmundovi Lucemburskému, zatímco druhá
linie zahrnovala husitská území a celá tato chaotičnost téměř znemožňovala činnost
správního života a doba husitství tak představuje jedinou výjimku v relativně
stabilizovaném vývoji feudální správy.12 Poddanská města musela, ať chtěla nebo ne,
sledovat stranickou příslušnost své vrchnosti a vůle většiny se nemohla plně
projevovat.13
Této těžké revoluční situace města využila k vytvoření užších vazeb mezi
sebou, tedy ke spolupráci. To mělo, především díky ideové, ekonomické
a vojenskostrategické povaze za následek jejich přetvoření v další zemský stav.
K vytváření spojenectví měst, které vedlo k jejich proměně v městský stav, napomohly
i královské funkce celozemského charakteru. Je známo například, že Praha vydávala
městská privilegia a správní propojení měst, i když pod nadvládou jednoho z nich
(Prahou), přispívalo značnou měrou k sounáležitosti všech měst.14

10

ŠMAHEL, F.: Husitská revoluce – 1. díl. Praha. 1995, s. 116.
Tamtéž, str. 352-353.
12
HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 75.
13
ŠMAHEL, F.: Husitská revoluce – 1. díl. Praha. 1995, s. 353.
14
HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 75-77.
11
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1.3 Od husitského období po rok 1620
Mimořádná situace správy českého státu skončila po uznání Zikmunda
Lucemburského

českým

králem.

Nedošlo

ovšem

k obnovení

„poklidného“ předhusitského stavu.
V období Jagellonců roste vliv královských měst a ta poddanská je jen
se závistí sledovala. Jejich pánem byli šlechtici a u nich bylo vždy těžší prosazovat své
tužby a zájmy. V čela poddanského města stál panský rychtář, který se tu považoval
za svrchovaného pána. Život královských měst ale lákal a v nejednom případě došlo
k vykoupení se z dědičné rychty.
Práva měšťanů poddanských měst byla oproti právům měšťanů z měst
královských značně okleštěná a jen málokteré vrchnostenské město mělo radnici,
na které by mohlo alespoň částečně prosazovat své zájmy. Dalším právem, které
šlechticové ve svých městech často využívali proti svým poddaným, bylo stále ještě
právo odúmrti. Navíc, v některých městech museli měšťané svým pánům sloužit,
například pomáhat v období žní, sušit seno, sázet zeleninu apod. Tyto případy nebyly
ojedinělé,

ale vždy záležel především na

vlastníkovi

města.

Není proto

divu, že se poddanská města často snažila alespoň přiblížit městům královským.15
Se vznikem stavovské monarchie vidíme i počátek takového uspořádání státu,
ve kterém se na vládní moci a jejím výkonu v celém státě podílí vedle ústřední
panovnické moci další privilegované složky společnosti. Tyto složky společnosti jsou
uzavřeny v přesné a odlišné stavy. Husitství značně urychlilo vyhranění tří
stavů: panského, rytířského a měšťanského 16 , které zpočátku vyrovnávaly podíl
na moci. Nicméně od osmdesátých let 15. století začal stoupat význam především
panského stavu, zatímco města a jejich vliv postupně upadala. Po husitství se začal
projevovat vzájemný poměr sil mezi panovníkem a stavy a to především v přechodu
mnoha správních institucí právě do rukou stavů. Toto období je také typické pro svůj
15
16

MACEK, Josef: Jagellonský věk v českých zemích, 3. díl - Města, Praha, 2005, s. 66-73.
Panský stav – členové panského stavu se profilovali postupně. Na Moravě se členové uzavřeli roku
1480 a to v rámci 14 panských „starobylých“ rodů. Český panský se uzavřel roku 1501 a přijetí
nových členů se podmiňovalo doporučení krále
Rytířský stav – jeho uzavírání bylo pomalejší a uskutečňovalo se vyhraňováním rytířů od erbovních
měšťanů.
Městský stav – tvořen královskými a věnnými městy, přičemž pravomoc povyšovat město zůstalo
vždy právem krále.
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počínající centralismus, který byl v rukou pomalu se obnovující panovnické moci
a s tím spojenou byrokratizací úřadu.17
Většina správních odvětví se v průběhu 15. a 16. století ocitla v rukou stavů.
Stavy mohly být tvořeny pouze svobodným obyvatelstvem s politickými právy.
Všechny tři stavy se podílely na moci v zemi především prostřednictvím zemských
sněmů. Usnesení, které přijal celá sněm v 15. a v 16. století nepotřebovalo potvrzení
krále a zákonné platnosti nabývalo zápisem do zemských desek, což mělo zároveň
význam publikace usnesení. Díky tomuto privilegiu rozhodování, získaly stavy velký
vliv na rozhodování o politickém, a veřejném dění v zemi.18 Morava v této době byla
nejmenší správní jednotkou země a její rozdělení na menší územní celky bylo
podníceno až tureckým nebezpečím v roce 1527. Byla rozdělena do čtyř krajů
(Olomoucko, Brněnsko, Hradišťsko a Novojičínsko) v čele s hejtmanem s úkolem
obrany země. 19

1.4 Od Bílé hory po Marii Terezii
Pod označením Bílá hora, si většina z nás představí zásadní přelom v našich
národních dějinách, ale i v dějinách správy, kdy se objevují některé nové rysy.
Porážkou českého stavovského povstání na Bílé hoře se položily základy k omezování
stavovských práv a naopak ke vzrůstu absolutistické moci panovníka. Ten se stal
výhradním zákonodárným činitelem, ale k plnému prosazení došlo až za Marie
Terezie.20
Po Bílé hoře vedl na Moravě správu celé země biskup kardinál František
Dietrichsteijn 21 s funkcí zemského hejtmana, přičemž již neměl vykonávat funkci jako
úředník, ale jako předseda nově zvoleného úřadu kolegiální povahy, který ale vznikl
až po Dietrichsteijnově smrti. 22
17

HLEDÍKOVÁ, Z., J. JANÁK a J. DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 85-86.
18
Tamtéž, s. 93-94.
19
Tamtéž, s. 112.
20
Tamtéž, s. 118.
21
Kardinál František Dietrichstein byl i díky rodovým vazbám, výchově a síti sociálních kontaktů velmi
záhy a rychle jednomyslně zvolen olomouckým biskupem v roce 1599. Poté udržuje významné styky
s římskou kurií. (PARMA, T.: Olomoucký biskup František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy
k římské kurii. Brno, 2010, s. 19.)
22
HLEDÍKOVÁ, Z., J. JANÁK a J. DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 127
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Ze stavovského státního aparátu z doby před Bílou horou zbyly po třicetileté
válce pouhé trosky. Velmi omezená samospráva se stávala stále více provinciální.
Kompetence zemských sněmů byla výrazně omezena a českému zemskému sněmu
byla odňata jakákoliv zákonodárná iniciativa s výjimkou věcí týkajících se „osob,
výsosti, autority a regálů královských.“ Jednou z hlavních příčin slabosti českých
stavů byla pravděpodobně skutečnost, že konané stavovské sněmy měly spíše
provinciální povahu a hlavní instituce sídlící ve Vídni svíral ve svých rukou sám
panovník.23

1.5 Od Marie Terezie do roku 1848
V období vlády Marie Terezie a jejích synů byl položen nový základy
ve vývoji správy a to omezením stavovských práv. Základy tohoto procesu můžeme
spatřovat v období osvícenského absolutismu, tedy za vlády Marie Terezie a jejího
syna Josefa II. Primárním rysem tohoto období je postátnění státní správy na všech
úrovních (v ústředích, zemích i krajích) a podstatné zásahy i do té nejnižší z nich, což
směřovalo především proti stavům. Stavovský vliv byl vytlačován nově vznikající
byrokracií, čímž se státní správa profesionalizovala a u stále většího okruhu úředníků
se vyžadovalo příslušné právnické vzdělání. Na začátku vlády Františka I. bylo
dokonce určeno, že úředníci zabývající se konceptními pracemi musí absolvovat
právnické studium.24
Okruh státního zájmu se rozšiřoval a politická správa začínala mít vliv
na takové věci, jako například na: budování silnic, školy, duchovní záležitosti, obecní
poměry, výkon policie, podporu zemědělství, vystěhovalectví, přistěhovalectví
i zdravotnictví. Lehce se tak stalo pravidlem, že vše, co nebylo dáno do okruhu
působnosti ostatním správním odvětvím (myšleno např. odvětví justice, finančnictví
a vojenství), spadalo do působnosti politických úřadů. 25
Období vlády Marie Terezie je typické svými reformami, vedoucí
k odstranění vlivu stavů. Jejich prvopočátky můžeme sledovat již v období po ztrátě
převážné části Slezska, tedy kolem roku 1742. Centrální správa se v 2. pol. 18. století

23

Tamtéž, s. 131.
SCHELLE, K.: Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska, Bratislava, 2011, s. 8.
25
HLEDÍKOVÁ, Z., J. JANÁK a J. DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 136-137.
24
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měnila velmi často a její reorganizace je spojena především se jmény Fridricha Viléma
Haugwitze a Václava Antonína Kounice. Nejzásadnějším počinem byla Hauhwitzova
reforma ústřední správy z roku 1749. Správa měla být centralizovaná, zbavena vlivu
stavů a zkvalitněna díky vzdělávání úředníků. Fridrich Vilém Haugwitz byl
přesvědčen o tom, že jsou politické a finanční záležitosti natolik provázány, že z nich
vytvořil jeden celek, který nazval direktorium a sám se stal jeho prezidentem.26
Tato reforma nabyla velkého státoprávního významu pro postavení českých
zemí a to zejména proto, že došlo ke zrušení české dvorské kanceláře a tím se otřásla
státoprávní jednota zemí České koruny. Panovnice ale ponechala zachovanou
uherskou dvorskou kancelář za zásluhy Uhrám, které jí pomohly v nejtěžších
dobách.27
Další velká změna nastala v době velké finanční nouze v důsledku sedmileté
války. Hlavní osobností se tu stal osvícenec a velký nepřítel jezuitů, státní kancléř
Václav Antonín Kounic. Kounic se ostře postavil proti Haugwitzově správní reformě
a to především proti spojení politického a finančního rezortu, nicméně se ztotožnil
s centralistickým uspořádáním systému a zasadil se o jeho větší prohloubení.
Podstatnou složkou se stalo rozdělení správy, kterou Kounic dělil na zákonodárné
a výkonné odvětví. Tady vyplývalo dělení úřadů na čtyři kategorie:
1.

Zákony a nařízení vydávala nejvyšší správa a tato moc mohla být jedině
v rukou panovníka.

2.

Návrhy zákonů a nejrůznější nařízení ke schválení předkládala panovníkovi
vysoká správa a schválené je postupovala úřadům, které měly na starosti
jejich provádění. Do této kategorie spadaly všechny dvorské úřady.

3.

Zemské úřady představovaly střední správu, jejímž úkolem bylo provádět to,
co jim vysoké úřady nařídily, popřípadě to, co měly vykonávat podle své
instrukce.

4.

26
27

Krajské a úřady tvořily nižší správu.

SCHELLE, K.: Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska, Bratislava, 2011, s. 8-9.
Po smrti jejího otce Karla VI. musela (i přes pragmatickou sankci zaručující nástupnictví i v ženské
habsburské linii) těžce bojovat o zachování habsburských držav. Upřít jí otcovské dědictví chystaly
nejen německé státy, ale i evropské mocnosti. Musela se potýkat s vlnou nevole proti ženské vládě
i ve svých vlastních zemích. Jediný stát stojící po celou dobu po boku své panovnice byly Uhry.
(HERRE, F.: Marie Terezie, Praha, 1996, s. 16-18.)

16

Z dnešního pojetí reprezentovaly nejvyšší a vysoká správa zákonodárnou moc,
zatímco střední nižší správa moc výkonnou.28
Josef II. již jako spoluvládce své matky v mnoha ohledech nesouhlasil
s koncepty vlády a záhy po její smrti začal s velkou reorganizací. Dlouhý proces
rozhodování se nahradil byrokratickým principem. Pokud jde o zemské sněmy,
pravomoc svolávat je měl pouze panovník. Právě Josef II. přispěl k jejich velkému
omezení a koncem vlády jeho vlády ustala činnost zemských sněmů úplně. Přitom
stavové ani zdaleka nepopírali panovníkovu zákonodárnou moc, domáhali se jen
jakési součinnosti při jejím výkonu. Změna situace nastala až za Leopolda II,
za kterého opět začala činnost zemských sněmů, ale pouze s omezeným hlasem
v legislativních záležitostech.29
S nástupem Františka I. se rozvíjí tzv. policejní absolutismus, jehož základní
charakteristikou bylo vyhledávání a potírání revolučních myšlenek. Pro období jeho
vlády je typická obava z jakékoliv změny, která by mohla oslabit legitimitu
absolutismu. Tato epocha bývá spojována se jménem kancléře Metternicha.
V reformách Františka I. šlo opět především o sloučení nebo rozdělení politické
a finanční správy a zavedení centralizace, i když už se několikrát neosvědčila. V roce
1797 bylo zrušeno direktorium a politická správa západní části monarchie se spojila
se soudnictvím v česko-rakouské dvorské kanceláři.30
Z předchozího výčtu je jasné, že období vlády Marie Terezie a Josefa II.
Je typické centralizační politikou, zaměřenou především proti stavovským zřízením
a institucím. Jejich úsilí o centralismus a absolutistický způsob vlády se dotkly všech
stavovských institucí od zemských sněmů po zemské soudy, ač s jinou intenzitou.
Jedním z pokusů o centralizaci vlády císaře Františka I. bylo spojení dvorského úřadu
s kompetencemi jak v politické správě, tak v soudnictví a ve všech finančních úřadech.
Centralizace zavedená v roce 1801 nemohla mít dlouhého trvání a byla odstraněna
již v roce 1802 a nahrazena systémem novým, který přetrval až do roku 1848.31

28

HLEDÍKOVÁ, Z., J. JANÁK a J. DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 143-144.
29
Tamtéž, s. 158.
30
SCHELLE, K.: Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska, Bratislava, 2011, s. 8.
31
HLEDÍKOVÁ, Z., J. JANÁK a J. DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 154-155.
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2. Obecné dějiny správy od roku 1848
2.1 Správní reformy v monarchii
Musíme si uvědomit, že vztah šlechty a samosprávných celků je významný
pro pochopení dějinných událostí až do poloviny 60. let 19. století. Důležitost je nejen
v pochopení porevolučních změn, ale také v pochopení vztahu šlechty k českému
národnímu hnutí. V porevoluční době představovalo uspořádání říše ožehavou otázku.
Problémem zůstávalo, do jaké míry bude bývalá vrchnost odtržena od svých minulých
správních jednotek a jejich obyvatelstva. Neoabsolutistickému státu nebylo nikdy
zcela jasné, jakou měrou mají být bývalé správní elity odtrženy od výkonu místní moci.
Celá doba absolutismu tak byla v podstatě jedním velkým provizoriem, pokud
se týkalo fungování správy, což skončilo až díky Bachovu nařízení z roku 1859. Toto
nařízení mělo zavést nové obecní zřízení, nicméně v tomto roce „skončil“ celý
absolutistický systém, a tak se tento pokus stal pouhým snem. Od této doby se tvorba
samosprávy řídila jinými prvky, a to konstitučními pravidly politického boje. Jediným
soupeřem aristokratů v boji o charakter nového samosprávného systému už nebyl jen
státní byrokrat, ale celá liberální politická scéna. O politické scéně jako takové
můžeme hovořit od roku 1861, kdy se etablovala po volbách na zemských sněmech
a v poslanecké sněmovně říšské rady. Tady se objevil zlomový bod, ve kterém
se ukázalo, že hlavní slovo už nemají bývalé šlechtické elity, ale čeští a němečtí
liberálové.32
Zánikem starého politického systému začal v habsburské monarchii vlastní
proces buržoazní revoluce zaručující moc v ústavních podmínkách. Tyto podmínky
měly splnit nejdříve dubnová, později březnová ústava, které položily základy ranému
konstitucionalismu. 33 Potřeba nahradit patrimoniální systém jiným34 , samosprávným
systémem, se poprvé objevila (a také byla vyzkoušena) v době ministerského mandátu
32

HLAVAČKA, M.: Zlatý věk české samosprávy : samospráva a její vliv na hospodářský, sociální
a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha, 2006, s. 11-12.
33
HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 241-242.
34
Díky úplné přestavbě politické správy bylo třeba rozhodnout, na které úřady se přenese správa do té
doby vykonávána patrimonii (HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých
zemích od počátků státu po současnost. Praha, 2007, s. 297)
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hraběte Franze Stadiona. Prozatímní obecní zřízení bylo nařízeno 17. března 1849.35
V pojetí Stadiona se jednalo o svobodnou správu, která byla silně decentralizována
a spočívala v nahrazení státní správy jinými, na státu nezávislými institucemi. Podle
Stadiona náležel každý občan a každé území ke katastrální obci. 36 Obec měla
obstarávat především své vlastní záležitosti, což v podstatě znamenalo přirozenou
působnost obce. V každé obci se zřídily dva povinné orgány. Tím se širší působností
byl obecní výbor volený zpravidla na tři roky. Obecní výbor poté volil ze svého středu
obecní představenstvo jako užší orgán. Ten se skládal z purkmistra a alespoň ze dvou
radních.37 Tyto změny se šlechtě samozřejmě nelíbily, protože se jednalo o nejvážnější
ohrožení jejich práv a zpochybnění principů stavovství. V podstatě se jednalo o konec
stavovství, což můžeme vidět například v tom, že od této chvíle mohli
např. velkostatkáři vstupovat do lokálních politických bojů, tedy do voleb, a to sami za
sebe bez vázanosti na politický, popř. sociální stav. Stadionovo zřízení vyhrazovalo
obcím právo na svobodné volby svých zástupců a přijímaní nových členů do obecního
svazku, také možnost spravovat vlastní záležitost a uveřejňovat výsledky jednání
obecních zástupců. Samospráva přestává být, jako tomu bylo dříve, pouhou
prodlouženou rukou státních politických úřadů.38
Nová organizace postátnění státní správy vstoupila v platnost 1. ledna 1850.
Základy nové organizace veřejné správy byly schváleny císařským nařízením
a základní územní jednotkou se staly politické okresy a nejvyšším orgánem politické
správy ministerstvo vnitra. Prvoinstančním úřadem v sídle každého politického okresu
bylo okresní hejtmanství a v sídle každého kraje byla zřízena krajská vláda.
Krátce po provedení první správní reformy v letech 1849-1850 se ukázalo,
že systém plně nevyhovuje požadavkům absolutistického státu a že územní obvody

35

V rámci březnové ústavy byla stanovena zvláštní zemská zřízení. Nové zemské sněmy měly vycházet
z přímých voleb a měly být složeny na základě zastoupení zájmů. (HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.;
DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha, 2007, s. 246)
36
Obec byla definována jako „katastrální obec a tento katastr se rovnal de fakto stavu zjištěnému ještě
v době předbřeznové na základě výsledků stabilního katastru“ Základem státu se tak stala svobodná
obec. (HLAVAČKA, M.: Zlatý věk české samosprávy : samospráva a její vliv na hospodářský,
sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha, 2006, s. 12).
37
HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 298.
38
HLAVAČKA, M.: Zlatý věk české samosprávy : samospráva a její vliv na hospodářský, sociální
a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha, 2006, s. 11-17)
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jednotlivých okresních hejtmanství jsou příliš velké. Reorganizaci politické správy
přislíbil císař již v roce 1851 a po náležitém uzákonění vešla nová organizace
v platnost 12. května 1855, kdy začaly se svojí činností smíšené okresní a krajské
úřady. Do čela smíšených okresních úřadu byli dosazeni okresní představení. Jejich
působnost byla přesně vymezena a rozdělovala se na účinnost v politické správě,
v soudních záležitostech a v záležitostech pokladních a berních.39
Koncem padesátých let došlo k pádu bachovského a vydáním Říjnového
diplomu v roce 1860 byla znovu zavedena ústavnost, v jejímž důsledku státní
ministerstvo ihned nařídilo vypsání voleb do obecních výborů obcí a měst podle
zákonných nařízení z r. 1850. Obecní výbory pracovaly podle provizorních obecních
zřízení ještě několik let. Zemské zákony měly obsahovat obecní zřízení a městské
statuty jednotlivých zemí. Takto začalo formování definitivní organizace územní
samosprávy.40
Říšský obecní zákon z 5. března 1862 v podstatě stanovoval mantinely,
ve kterých se musely pohybovat mnohem obsáhlejší zemské předpisy. Nová úprava
rakouského obecního života je o to pozoruhodnější, že se odehrávala současně
s pokusem o znovuzrození státu. Hlavním úkolem bylo vytvořit takové paragrafy,
které by obcím zaručovaly autonomii ve vlastních záležitostech, a návrh výboru
podstatně rozšířil pravomoci obce ve vlastním okruhu působnosti. Hlavními zastánci
toho postoje byli liberálové, kteří bránili samostatný okruh působnosti obce na rozdíl
od návrhů šlechtických velkostatkářů. Ti chtěli přesunout rozhodující pravomoc
na vyšší samosprávné orgány – kraje. Podle vůdce české šlechty Clam-Martinice
„nemohla obec splnit to, co jí bylo uloženo na bedra a hrozilo tak, že část pravomocí
znovu připadne státu.“41
Přijatý obecní zákon zohledňoval námitky a připomínky liberálů. Jedná
se například o tyto připomínky:
 Každá usedlost musí patřit do nějaké místní obce… Zemský zákon určuje, zda
a za jakých podmínek může být velkostatek vydělen ze svazku místní obce

39

KOCOUREK, L.: Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848-2005, Praha, 2007,
s. 17.
40
SCHELLE, K.: Vývoj veřejně správy na území českých zemí a Slovenska, Bratislava, 2011, s. 30-31.
41
KLADIWA, P.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, 1. díl – Vývoj
legislativy, Ostrava, 2007, s. 22
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 Žádosti cizince (přespolního) o udělení domovského práva rozhoduje obec.
Obec nemůže bránit v pobytu na svém území cizinci, který se prokáže dokladem
o domovském právu anebo činí kroky potřebné k tomu, aby získal tento doklad,
dále pokud vede spořádaný život a nezatěžuje veřejnou dobročinnost.
 Okruh působnosti obce je dvojí – samostatný a přenesený. Do samostatného
okruhu působnosti obce náležely především:
1.

Svobodná správa obecního majetku a všech záležitostí týkajících
se bezprostředně obce.

2.

Péče o bezpečnost osob a majetku.

3.

Údržba obecních ulic, cest, náměstí a mostů, stejně tak jako péče
o bezpečnost a plynulost dopravy na ulicích a vodních cestách.

4.

Potravní policie a dohled nad trhy, obzvláštně dozor na míry a váhy.

5.

Zdravotní policie.

6.

Čelední a pracovní policie, dohled na podržování nařízení pro
služebnictvo.

7.

Mravnostní policie.

8.

Chudinství a péče o obecní dobročinné ústavy.

9.

Stavební a požární policie, záležitosti stavebních nařízení a udělování
policejních stavebních povolení.

10. Zřizování, údržba a provoz obecných škol a městem provozovaných
středních škol.
11. Snaha o mimosoudní vyrovnání znesvářených stran prostřednictvím
obcí zvolených důvěrníků.
12. Provádění dobrovolného prodeje movitého majetku.42

Přenesený okruh působnosti, tzv. povinná spolupůsobnost v záležitostech
veřejné správy, určují všeobecní zákony a zemské zákony. Mezi tyto pravomoci patří
například:
 Jednotlivé obce se mohou sjednotit ke společnému vedení samostatného
i přeneseného okruhu působnosti.
 Obec je ve svých záležitostech zastupována periodicky voleným obecním
výborem a obecním představenstvem.
42

KLADIWA, P.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, 1. díl – Vývoj
legislativy, Ostrava, 2007, s. 22-23
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 K aktivnímu i pasivnímu volebnímu právu v obecních volbách jsou oprávněni
členové obce. Aktivní volební právo ztratily osoby usvědčené ze zločinu
či přestupku i osoby nacházející se ve vyšetřování.
 Pasivním volebním právem disponuje rakouský státní občan, jenž má aktivní
volební právo, dovršil 24. rok a požívá plných občanských práv. Zvolen
nemůže být člověk, který spáchal přečin ze ziskuchtivosti anebo proti veřejné
mravnosti, dále ten, jehož majetek je v konkursu, a rovněž jedinec, jenž byl
v disciplinárním řízení kvůli ziskuchtivosti zbaven veřejného úřadu.
 Zemský zákon řídí konstituování obecního zastupitelstva volebním řádem, jenž
náležitě zohledňuje zájmy vyšších daňových poplatníků.
 Obecní představenstvo se za své úřední jednání zodpovídá obci a v přeneseném
okruhu působnosti také vládě.
 Ve

všech

obecních

záležitostech

rozhoduje

absolutní

většina

z usnášeníschopného počtu přítomných zastupitelů. Zasedání obecního výboru
jsou veřejná, výjimečně mohou být prohlášena za uzavřená, ale ne v případě,
že se na nich projednávají obecní účty či rozpočet.
 Státní správa vykonává dozor nad obcemi, zdali nepřekračují pravomoci
a nepostupují v rozporu se zákonem. Obecní zastupitelstvo může být
rozpuštěno zemským politickým orgánem a nejpozději do šesti týdnů se musí
konat nové volby.43

Po obnovení ústavnosti, zejména po vydání prosincové ústavy v roce 1867,
už nebylo možné spojené soudnictví se správou. Byl vytvořen nový aparát politické
správy, který vyhovoval požadavkům státu natolik, že jej převzala i předmnichovská
republika. Zákon vymezoval pojem politické správy tak, že „do ní náleží v zemích
všechny záležitosti, které patří v nejvyšší linii do působnosti ministerstev vnitra, kultu
a vyučování, zemské obrany a veřejné bezpečnosti.“ 44 Orgánem první instance se stala
opět okresní hejtmanství v čele s okresními hejtmany a za základ územního členění
byla převzata organizace z let 1850-1855 s rozdělením příliš velkých okresů.45
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HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 298.
45
Tamtéž, s. 199.
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Myšlenky samosprávy se tak postupně rozšiřovaly od shora dolů, což
se projevilo vytvořením nižších samosprávných svazů, obcí, okresů a krajů, jimž byla
svěřena vlastní správa, kterou prováděly vlastními volenými orgány. Tato samospráva,
ke které dospěly, byla samosprávou komunální. Přesto i v této samosprávě české
měšťanstvo spatřovalo možnost rozšířit svoje mocenské pozice a otázky o územní
samosprávě spojovalo se svým bojem za politickou autonomii a federalistické
uspořádání země. Místní politika, tedy samosprávné okresy a obce, především však
města, se prozatím nestávala výraznějším politickým dějištěm. Soustředily
se především na denní lokální politiku směřující na zlepšení místní infrastruktury.
Z tohoto důvodu můžeme období od poloviny 70. let 19. století nazvat zlatým věkem
české samosprávy. 46 Pokud jde obecní samosprávu, tak se v následujícím období její
působnost ani organizace nezměnila.47

2.2 Volební systém 2. poloviny 19. století
V jakémsi pomyslném volebním svazku s obcí mohly být dvě skupiny osob.
Byli to jednak členové obce (Gemeindeglieder) a cizinci (Fremde). Za právoplatné
členy obce se považovali měšťané (nebo také sousedé obce, Gemeindebürger) 48
a příslušníci obce (Gemeindeangehörige) 49 . Za přespolní byli považováni všichni
ostatní obyvatelé obce, kteří nebyli občany. Neměli tak volební právo, nemohli mluvit
do obecního hospodářství a za jistých okolností mohli být obecním výborem z obce
vypovězeni. Obecní záležitosti zastupovaly obecní výbor a představenstvo.
Představenstvo obce se skládalo ze starosty a nejméně dvou obecních radních. Pokud
to bylo nutné, byl počet obecních radních rozmnožen.

46

HLAVAČKA, M.: Zlatý věk české samosprávy : samospráva a její vliv na hospodářský, sociální
a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha, 2006, s. 22
47
KOCOUREK, L.: Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848-2005, Praha, 2007,
s. 26.
48
Jednalo se o formálně uznané lidi z obce, dále pak plátce stanovené výše přímých daní (ať už
z vlastnictví domu nebo z pozemku v obci, popřípadě z živnosti, řemesla. Tyto dvě daně byly
podmíněny i stálým pobytem v místě). (KLADIWA, P.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy
a Slezska 1850-1914, 1. díl – Vývoj legislativy, Ostrava, 2007, s. 17.)
49
Obecním příslušníkem se mohl stát ten, kdo se v obci narodil, popřípadě do ní byl přijat. Do kategorie
obecních příslušníků se automaticky zařazovali státní úředníci, důstojníci, duchovní a veřejní učitelé,
vykonávající v obci zaměstnání. (KLADIWA, P.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska
1850-1914, 1. díl – Vývoj legislativy, Ostrava, 2007, s. 17.)
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Obecní výbor měl právo, aby zřídil poradní a přípravné sbory. Členy volili
oprávnění voliči. Platil-li někdo alespoň šestinu daní v obci, měl v obecním výboru
virilní hlas.50 Každý volitelný a řádně zvolený občan měl povinnost volbu přijmout.
Obecní výbor se volil na tříleté funkční období, ale zůstával ve funkci tak dlouho,
dokud nebylo zřízeno nové zastoupení obec. Pokud došlo v průběhu funkčního období
k uvolnění místa starosty, popř. obecního radního, byla provedena nová volba
do čtrnácti dnů. Členy obecního výboru vystřídali náhradníci s nejvyšším počtem
hlasů.51
Do obcí se volilo podle censové soustavy v kombinaci se soustavou kapacitní.
To znamenalo, že příslušníci honorací byli považováni za kapacity. Díky tomuto
systému byla vyloučena většina obyvatelstva z výkonu volebního práva.

2.3 Volební práva
Princip obecních voleb byl důležitý z důvodu zařazení liberální společnosti.
Oprávnění voliči se zapisovali do volebních listin v pořadí podle výše odváděných
daní a rozdělovali se zpravidla do tří voličských sborů (v menších obcích mohly být
sbory pouze dva). Jednotlivé sbory se vytvářely podle přímých daní odváděných obci.
Ty se rozdělily na tři přibližně stejné části. Voliči (poplatníci) se seřadili podle výše
poplatné částky od největší po nejmenší. Do prvního volebního sboru bylo zařazeno
tolik největší berních poplatníků, aby souhrn jejich přímých daní dělal zhruba jednu
třetinu. Do druhého sboru patřili střední poplatníci a do třetího drobní poplatníci.
Každý z těchto sborů volil třetinu členů obecního výboru. 52
Pokud jde o hlasovací právo, měli ho pouze státní občané mužského pohlaví,
kteří nebyli vyloučení z výkonu hlasovacího práva zákonem. Museli být zletilí,
svéprávní a platící přímou daň v předepsané výši. Bez ohledu na to, zda daň
platili, nebo ne, měli volební právo pouze příslušníci tzv. honorace. Mezi tyto zákon
počítal: duchovní křesťanských vyznání, rabíny židovských obcí, dvorské, státní
50

Virilní členové zaujímali ve volbách virilní místo – tato místa patřila především bývalým politickým
a hospodářským elitám. Virilisté se na Moravě mohli účastnit schůze výboru jen tehdy, pokud
se jednalo o základním obecním jmění, o rozpočtu, o rozvržení obecní daně. Jejich hlas byl pouze
poradním. (KLADIWA, P.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, 1. díl –
Vývoj legislativy, Ostrava, 2007, s. 18.)
51
SCHELLE, K.: Vývoj veřejně správy na území českých zemí a Slovenska, Bratislava, 2011, s. 31-32.
52
HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
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zemské a veřejné úředníky, důstojníky a vojenské zaměstnance, lékaře, kteří dosáhli
akademického titulu na zdejší univerzitě, a vyšší učitele obecních škol. Dále mohli
volit např. čestní občané. 53 Ženy, pokud byly plátkyněmi daní, mohly volit pouze
tehdy, pokud za sebe delegovaly zplnomocněnce.54
Nejhlavnější pravidlo voleb, tedy oceňování vzdělání a majetku, se zachovalo
s malými úpravami až do zániku habsburské monarchie. Důvod byl jednoduchý.
Tímto systémem stát odstranil ze hry složky lidu, které byly v jeho očích nespolehlivé
– jednalo se především o nejchudší vrstvy obyvatelstva. Zvláštností správních zákonů
v habsburské monarchii po roce 1848 bylo, že na rozdíl od předešlé doby nedělaly
žádné rozdíly mezi městem a venkovem. V podstatě to znamenalo, že stejná
organizace obecní samosprávy platila pro největší město stejně jako pro
tu nejzapadlejší vesničku. Důvod k tomuto kroku byl jednoduchý, vláda chtěla
překazit znovuvytvoření šlechtické nadvlády nad venkovským prostředím. Výjimkou
v postavení byla rezidentní a zemská města, kterým mohl být udělen zvláštní obecní
statut, o který mohla požádat také jiná významná města. Tato statutární města byla,
pokud jde o státní správu, na úrovni okresních hejtmanství.55

3. Dějiny Prostějova
3.1 Nejstarší dějiny města
Prostějov leží v mírně zvlněné krajině v srdci Hané a odedávna přitahoval
člověka především svými příhodnými podmínkami pro zemědělství. Jak je známo,
osídlení bylo vždy výhodné v okolí toků a takový zdroj tu nabízela řeka Hloučela,
kolem které vznikla hustá řada osad. Některé z nich později zanikly, nebo
se postupem času staly součástí města.56
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Ti byli společně s příslušníky honorací zařazováni zpravidla do prvního volebního sboru.
(HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost. Praha, 2007, s. 301.)
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V písemných pramenech se Prostějov objevuje relativně brzy, ovšem
pokud jde o kvantitu a jasnost dochovaných listin, narážíme na problém jejich
nedostatku.57 Doklad v nedatované listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka,
kladené do roku 1131 nebo 1141, nebývá interpretován shodně. 58 Nicméně v této
listině se nachází výčet 205 obcí, které patří k olomouckému kostelu. Pro velkou
většinu z nich jde vůbec o první písemné doložení jejich existence. Ve skupině
těchto obcí, které jsou vyjmenovány jako majetek proboštství sv. Václava
v Olomouci, je také uveden název „Prosteiouicih tota“. Vysvětlení tohoto názvu
je velmi nejednotné a není jasné, zda se jedná o Prostějov, nebo o Prostějovičky.
Pro samotný Prostějov ale mluví fakt, že Prostějovičky byly samostatně zmíněny
až r. 1347 a od té doby se jejich název nezměnil. 59 Dalším faktem je, že již
vydavatel listiny v českém diplomatáři Gustav Friedrich interpretoval tento název
jako Prostějov. Tento název byl s největší pravděpodobností odvozen od jména
Prostěj, které je přisuzováno velmoži Prostějovi, oslepeného v roce 1114 za pikle
na královském dvoře, a to na rozkaz olomouckého biskupa Oty. 60
Prostějov ovšem nezůstal v majetku olomoucké kapituly a v polovině
14. století se setkáváme s prvními šlechtickými držiteli Prostějova. Jednalo
se o příslušníky rodu pánů ze Šelmberka. Bratři Čeněk a Ondřej „uzavírají spolek
na vše, co v Prostějově drží“ 61 . Po odchodu Čeňka do Čech se stává majitelem
Ondřej, ten však v roce 1365 prodává svůj majetek. Text o tomto převodu majetku
je zaznamenám v zemských deskách a je zajímavý tím, že je tu Prostějov poprvé
označen jako městečko.62

3.2. Pod správou Kravařů
Dalším držitelem Prostějova se stal opět člen významného šlechtického
rodu. Boček z Kunštátu měl ve vlastnictví mimo jiné Bučovice, hrad Obřany
57
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i s velkým panstvím Bystřice pod Hostýnem, navíc svatbou získal Poděbrady
v Čechách. Tomuto rodu patřil Prostějov pouhých 9 let, poté se dostává do rukou
nejvyššímu olomouckému komorníkovi Benešovi z Kravař a ze Strážnice.

63

Prostějovu v této době hrozil osud klesnutí z úrovně městečka na vesnici a držba
pánů z Kravař se mu stala největším štěstím. Zástupci tohoto rodu, především Petr
z Kravař si byli vědomi, že okolní městečka (Kostelec, Plumlov 64 ) nenabízejí
takové možnosti jako Prostějov ležící na obchodní tepně. Petr z Kravař 65 proto
od markraběte Jošta vymohl jednu z nejhlavnějších výsad – právo na výroční trh.
Tento fakt v podstatě znamenal povýšení Prostějova na město. Toto bylo stvrzeno
listinou datovanou k 27. březnu 1390.66
Na konci 14. století již na Moravě existovala stabilizovaná síť královských
i nekrálovských měst společně se soustavou městeček jako středisek místního trhu.
Prostějov byl jedním z městeček, které zatím nenaplnilo možnosti poskytované mu
především polohou. Na významné obchodní cestě mezi Olomoucí a Brnem
se nacházelo město pouze jediné a to biskupský Vyškov, který leží od Olomouce
v poměrně velké vzdálenosti. Tento fakt měl za následek vznik zeměpanských vsí
Prostějova a Kralic, které však do konce 15. století klesly na úroveň vesnice. 67
Petr z Kravař byl štědrým mecenášem a svoji štědrost dokazoval všelijak.
Již následující rok po získání práva na výroční trh založil v Prostějově nový
augustiniánský klášter a přidělil mu několik vesnic v okolí.68 Podle zvyklostí bylo
vybráno místo pro stavbu kláštera na náměstí, konkrétně na jeho jihovýchodním
konci. Klášterní budova nesloužila pouze jako významný fortifikační prvek, ale
také jako rodová hrobka Kravařů. Bohužel, její přesná poloha je dnes neznámá
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a dochoval se pouze jediný náhrobní kámen poslední plumlovské Kravařovny
Johanky z roku 1495.69
Dalším

nesporným

dokladem

o

městském

charakteru

Prostějova

je založení městské knihy pro záznamy důležitých právních úkonů v roce 1392,
přičemž jde o nejstarší známou knihu založenou poddanským městem na Moravě
a setkáváme se v ní s již plně rozvinutou městskou samosprávou.70

3.2.1.Konec vlády Kravařů v Prostějově
Do vývoje Prostějova zasáhly také husitské války, neboť v nich padl poslední
člen plumlovské větve Kravařů, Jindřich. Stalo se tak v bitvě pod Vyšehradem
a plumlovské panství převzal Petr z Kravař a ze Strážnice. Jako pán panství zatáhl
Prostějov do bojů proti katolické Olomouci. Díky tomuto došlo ale k zvýraznění
pozice Prostějova jako opěrného bodu, kdy byl opevněn vodními příkopy, ale ani
to nezabránilo jeho vypálení markrabětem Albrechtem v roce 1431.
Posledním pánem z rodu Kravařů byl Jiří, který zemřel v roce 1466
a rozsáhlý kravařský majetek i s dluhy si mezi sebou rozdělily čtyři dcery. Panství
Plumlov i s Prostějovem získala do vínku dcera Johanka, provdaná za Jana Heralta
z Kunštátu. S ním nastala doba šlechticů – hospodářských podnikatelů.71

3.3. Rozkvět města koncem 15. století
Patrně kolem roku 1454 72 se do Prostějova uchýlilo větší množství Židů.
V této době docházelo k vyhánění Židů z královských měst a tak začalo vznikat
židovské ghetto, které tvořilo trvalou součást Prostějova a výrazně město ovlivňovalo
po hospodářské stránce. 73 Určitý mezník v situaci měst můžeme vidět v druhé
polovině 15. století, kdy královská města stagnují a poddanská nabývají většího
69
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významu a to především díky podpoře svých feudálních pánů. V této době vstoupil
také Prostějov do období výrazné a dlouhodobé prosperity, která vyvrcholila
v 16. století a dokonce se zařadil mezi několik nejvýznamnějších moravských
poddanských měst a tím předhonil i mnohá královská města.74
Mezi lety 1486-1491 rozšířil Prostějov svá tržní práva o další dva výroční
trhy a získal trojí polepšení pečeti. To vše díky slavnému rodákovi Janu Filipcovi,
který byl diplomatem ve službách králů

Matyáše Korvína a Vladislava

Jagellonského.75
Rozkvět můžeme pozorovat i ve zřízení první radnice, dále špitálu (dotovaný
z darů měšťanů a poprvé zmíněný v roce 1466). Městská rada také věnovala pozornost
škole u kostela, a také na pražské univerzitě přibývalo prostějovských studentů.
Kromě již zmíněného Jana Filipce vzešel v této době z Prostějova další slavný rodák –
Matěj Rejsek.76

3.3.1. Pod nadvládou zubra
Prostějov nebyl královským městem a snad proto měla na jeho osudy největší
vliv městská vrchnost, která město ovlivňovala nejen hospodářsky, ale i nábožensky
a kulturně.
„Od 15. století byl Prostějov součástí panského dominia, respektive domény.
Politický systém Moravy této doby nejlépe vystihuje termín „panská oligarchie“. Země
nemá markraběte a není ještě v pravém slova smyslu stavovská. Ovládá ji suverénně
asi 15-20 panských „starožitných rodů“. Přitom však mezi oněmi rody vždy dominují
v 15.-16. století jen dva, tři rody, které v politice a kultuře „udávají tón“. V první
polovině 15. století jsou to Kravaři, v první polovině 16. století Pernštejnové
a v druhé polovině 16. století Žerotínové. Prostějov patří po celé 15. a 16. století vždy
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do majetku nejvýznamnějšího roku v zemi a je nejen v jeho poddanství, ale i pod jeho
ochranou a sdílí jeho osudy.“77
Do rukou Pernštějnů se Prostějov dostal díky sňatku dcery Jana Heralta
z Kunštátu s mladším bratrem Viléma z Pernštějna, Vratislavem. Ač bylo manželství
bezdětné, zůstal Prostějov v Pernštejnských rukou přes 100 let.78
Poddanská města měla oproti královským jednu velkou výhodu. Královských
měst bylo mnoho a královských financí málo, zatímco vlastníci měst z řad šlechty
prováděli vůči svým městům velmi velkorysou politiku. Jejich největší snahou bylo
ponechání a navíc další rozšíření královských privilegií. Nejdůležitější ovšem bylo,
že městům ponechali jejich vnitřní autonomii, samosprávu a tím faktickou
„svobodu“.79
Pernštejnové se snažili zúročit všechny výhody Prostějova tak, aby se město
zařadilo mezi ty prominentní, což podporoval především Vratislav z Pernštejna a pán
na Plumlově80, nicméně centrum panství zůstávalo stále na Plumlově.81
Význam růstu samosprávy a její reprezentativnosti šel ruku v ruce
s bohatstvím města. Hned když to bylo možné, zasadili se prostějovští o důstojněji
prostory pro jejich samosprávný orgán. Ve 20. letech 16. století se k tomuto účelu,
na místě dvou gotických domů, postavila nová radnice (dnešní budova muzea).
Budova byla stavěna víceúčelově a to jak pro potřeby zasedání, tak pro kupecké
záměry, neboť se v přízemí nacházela nejen zbrojnice, ale krámky, obecní váha,
solnice, atd.82
V Prostějově se pod správou Pernštejnů rozvíjí humanistická vzdělanost
a školství. Nicméně v 16. století se finanční situace rodu dostává do nepříjemné
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situace a jejich dluhy dosahovaly takové výše, že nemohly být splaceny a samotné
město půjčovalo svým pánům a ručilo za jejich dluhy, protože mělo zájem na udržení
pernštejnské domény.83

3.4. Pod správou Lichtenštejnů
Konec Prostějova jako majetku Pernštejnů je spjat s rokem 1599, kdy Karel
z Lichtenštejna 84 kupuje zadlužené plumlovské panství i s městem Prostějovem
od pernštejsných rukojmích. Samotné město přispělo na koupi částkou 27 000 zlatých
a doufalo, že nebude muset ručit za vrchnostenské dluhy, jak tomu bylo doposud.
Lichtenštejnové prováděli nad svými poddanými politickou i soudní správu až do roku
1848, přičemž plumlovské majetky měli v držení až do pozemkové reformy. Karel
Z Lichtenštejna potvrdil v kupní smlouvě městu všechna práva udělaná předchůdci
a slíbil, že nebude Prostějovu ani jiným vesnicím bránit v náboženské svobodě.
V době, kdy kupoval plumlovské panství, došlo v jeho náboženském smýšlení
k velkému přerodu, když konvertoval ke katolictví. Slib náboženské svobody tak
nedodržel a již v roce 1607 si vynutil na městu konání katolických bohoslužeb. Jeho
katolická zanícenost byla tak velká, že se stal v boji s kacířstvím neuprosným.85
Třicetiletá válka postihla Prostějov nejvíce v jeho historii, kdy sdílel osudy
jiných měst. Čas od času do něj byl nasazen vojenský oddíl a město zvolna chudlo.
Vedle chudnutí se ale muselo město neustále vypořádávat s vrchností ve sporu o to,
zda zůstane město evangelické, nebo bude násilnou formou transformováno
na katolické. Neúprosná rekatolizace nastává na plumlovském panství po nástupu
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Maxmiliána na trůn. Příkladem nekompromisního postupu vůči obyvatelstvu
je např. příkaz k vyhladovění zatvrzelých kacířů. Ti zbylí měli být vsazeni do vězení.86
Dalším příkazem Lichtenštejských pánů byla povinnost návštěv bohoslužeb. Jediným
následek, kterým se tato tvrdá politika mohla pochlubit, bylo přestoupení lidí
ke katolicismu. Tento přestup na katolickou víru pod nátlakem vrchnosti byl ale
u mnohých pouze formální, jejich přesvědčení se neobrátilo. 87 Katolický kněz
nasazen do města si mohl jen stěžovat na „zatvrzelost srdce, zvláště u členů městské
rady, kteří na jeho spasitelná napomenutí nic nedbají a dávají tak měšťanům špatný
příklad.“ 88
Veškeré naděje na zlepšení situace pohasly 14. června 1642. Švédský generál
Torstenson dobyl sousední Olomouc a o tři dny později i Uničov. Nedaleký Prostějov
se stal častým místem výpadů posádek a shromaždištěm císařského vojska. Paradoxní
situací bylo, že město více trpělo pod řáděním císařského, než švédského vojska.89
Největší zkázou se pro město ale stal generál Torstenson, který shledal Prostějov
nevhodný jako pevnost, kterou z něj chtěl udělat. Místo toho zvolil opačný postup
a nařídil, aby byly zbourány hradby města a zapálen zámek.90 Před třicetiletou válkou
byl Prostějov třetím největším městem Moravy a vůbec největším poddanským.
Po válce nezůstala ani polovina města, navíc na nové osazování města měla vliv
vrchnost, která podporovala příliv německého obyvatelstva.91

3.4.1. Městská správa za Lichtenštejnů
Velkou změnou, kterou provedl Karel z Lichtenštejna, bylo zavedení úřadu
knížecího rychtáře, který se stal první osobou ve městě a dohlížel především
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na rekatolizaci. Městská rada zbyrokratizovala a nově měla od roku 1656 povinnost
každoročně předkládat obecní účty.92
V čele města stáli čtyři purkmistři, kteří se v průběhu roku střídali ve vedení
města. Společně s osmi konšeli tvořili městskou radu (senát), jejímž výkonným
orgánem byl rychtář. Kromě rychtáře dohlížel na pořádek tzv. uliční hejtman. Širším
orgánem bylo dvacetičtyřčlenné zastupitelstvo. Mezi dalšími volitelnými orgány
se nacházeli dohlížitelé nad městskými financemi, dohlížitelé nad prodejem masa
a další, kteří měli na starost pečivo. Každý rok v létě se městská rada obnovovala
volbou a to na základě schválení knížete Lichtenštejna, který mimo jiné dohlížel nad
pravidelnými zasedáními rady.93 Na přelomu 20. a 30. let 18. století vznikl ze starého
vedení města magistrát. V roce 1735 jsou na zasedání vedle primátora zmíněni tři
purkmistři, sedm konšelů a městský rychtář. Pokud šlo o národnostní stránku složení
správy města, můžeme se jen dohadovat. Pravděpodobně převládali Češi, ovšem jejich
křesní jména psaná v německé formě (Johann, Karl,…) svědčí o úředním užívání
německého jazyka.94

3.5. Marie Terezie a její vliv na správu města
Doba vlády Marie Terezie se odrazila i na Prostějově. Protože město stále
dbalo na udržování svých práv, obrátili se na mladou panovnici s žádostí o jejich
potvrzení. To se stalo v roce 1747. Pokud jde o správu města, pocítil Prostějov změnu
díky berní reformě, kdy byl pro tyto účely rozdělen do pěti katastrálních obcí, které
tvořily: vnitřní město, Brněnské, Anenské, Plumlovské a Olomoucké předměstí. Toto
rozdělení, společně se zavedením číslování domů v roce 1770, mělo napomoci
k orientaci ve městě.95
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Na začátku 40. let 18. století zasáhl město válečný konflikt Marie Terezie
a Prostějov tak zažíval situaci podobnou jako za třicetileté války. Velice často byl
obsazen vojskem. Například v roce 1742 musel strpět tříměsíční pruskou okupaci
za první slezské války. Poté za odcházejícími Prusy vtrhli do města rakouští husaři
a desítky sedláků, kteří se ale po krátkém loupení rychle vzdálili.96 V době sedmileté
války (1756-1763) tu byl zřízen vojenský sklad, a když v roce 1758 Prusové znovu
vpadli na Moravu, obsadilo město asi 1500 pruských husarů. Zůstaly tu až do konce
obléhaní olomoucké pevnosti a musely být živeni na náklady města. Kromě strpění
nepřátelských vojsku, muselo město snést i ubytování císařsko-královského vojska.
Tyto události měly neblahý vliv na výdaje města, které si muselo na úhradu těchto
výdajů půjčovat peníze. 97
První vlna tereziánských reforem zastihla Prostějov částečně připravený,
neboť patent z roku 1751, podle něhož byly dvanáctičlenné rady redukovány
na osmičlenné, tu fungoval již od 30. let. Počet členů městské deputace – starších
zůstával nezměněn. Sezení rady se konala zpravidla jednou týdně.
Kromě zákonů přímo od panovnice, se město muselo řídit i nařízeními
šlechty. V roce 1751 rozpustil tehdejší kníže Josef Václav z Lichtenštejna magistrát
a primátorem jmenoval nájemce poštovní stanice. V tom samém roce vydal pokyn
pro město, že všichni obyvatelé musejí být katolíky, radní mají jít příkladem
v návštěvě bohoslužeb a všichni, kteří budou v době bohoslužby přistiženi v hostinci,
mají být potrestáni vězením. Purkmistři a konšelé se měli stýkat jen se slušnými lidmi,
aby šli ostatním příkladem. Další pokyny se týkaly správy města a postavení jeho
úředníků a funkcionářů. Rada měla být obnovována každoročně a to se souhlasem
knížete, dále měla být rada vedena prostřednictvím syndika, který je nejpřednějším
představitelem města po purkmistrovi. Dále nemá nikdo z představitelů města
či úředníků pozemky ani dům osvobozený od povinnosti vojenského ubytování
a v době míru musí platit příspěvky jako každý jiný měšťan. 98
Při volbě magistrátu v roce 1787 se ještě počítalo s následovnou volbou
purkmistra po uplynutí čtyřletého funkčního období, tak v roce 1791 byl purkmistr na
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svoji vlastní žádost ve funkci potvrzen na další čtyři roky a to se souhlasem
lichtenštejnské vrchnosti. Tato skutečnost také poukazuje na růst důležitosti
prostějovského purkmistra. Nicméně o dva roky později bylo ustanoveno, že tato
funkce bude vykonávána doživotně.

V této době se zasedání magistrátu konala

každých 4-5 dní. Novou funkci vykonával dvanáctičlenný obecní výbor volený na šest
let a tento úzus zůstal nezměněn až do roku 1848.99
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4. Obecní samospráva v Prostějově v 2. pol. 19. stol.
Liberální měšťanstvo se vrhlo na řešení lokálních problémů spojených
s hospodářstvím a využívalo uskutečnění zcela konkrétních programů především
v oblastech chudoby, školství, veřejné hygieny apod. Obce a okresy byly stále více
zavalovány novými povinnostmi, které často plnily jenom pod hrozbami sankcí.
Druhá polovina 19. století byla typická pro celou Evropu vznikem
novodobých

národů.

Kromě

toho

docházelo

k rozvoji

politických

názorů

a nacionalismu.100 Rok 1848 byl rokem, kdy se o svá práva začal hlásit i Prostějov
(jako páté největší město Moravy) a to díky úzké vrstvě vlastenců a národních buditelů
i řad inteligence, kteří dali impulz lidem z města i předměstí, aby se hlásili o svá práva
jak národní, tak sociální. 101 Na Moravě tvořili Němci z hlediska počtu obyvatel
asi jednu třetinu, ale ve velké řadě politických, hospodářských i kulturník otázek měli
nad Čechy velkou převahu. 102 Pro vedení české politiky bylo proto teda zcela
přirozené, že se nad daným nepoměrem zamýšlelo a snažilo se s ním něco udělat,
ovšem bezvýsledně.103
Podstatné změny do oblasti správy přinesl přelom 40. a 50. let 19. století.
Zásadní rozdíl od předchozího období, kdy od josefínských reforem vedl správu města
magistrát pod dohledem plumlovského panství, můžeme spatřovat v zrušení
patrimoniálního zřízení. Od března 1849 se začala zavádět obecní samospráva a řízení
města převzal obecní výbor v čele se starostou. 104 Jak již bylo řečeno, nejnižšími
články veřejné správy se staly politické okresy, které vznikly v rámci správní reformy.
Ta vstoupila v platnost 1. ledna 1850, kdy okresy převzaly v podstatě kompetence
zrušených patrimoniálních úřadů a částečně také bývalých krajských úřadů v oblasti
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politické správy. V každém okresu bylo zřízeno okresní hejtmanství v čele s okresním
hejtmanem.105
V roce 1850 se tak Prostějov nestal sídlem hejtmana. Okresní soudy vznikly
v Prostějově, Plumlově a Konici. Většina obcí patřila k okresnímu hejtmanství
v Olomouci. Do tohoto obvodu spadaly soudní okresy v Prostějově (36 obcí)
a Plumlově (31 obcí). Množství obcí náleželo do soudního okresu Konice, který spadal
do obvodu litovelského okresního hejtmanství. Oddělení soudní a politické správy
nemělo ale dlouhého trvání. Již 12. 5. 1855 vstoupila v platnost nová reforma, díky
které vznikly tzv. smíšené okresní úřady, vykonávající soudní i politické pravomoci.
Tyto smíšené okresní okresní úřady vznikly v Prostějově (36 obcí), Plumlově
(31 obcí) a Konici (37 obcí). Další obce patřily k okresním úřadům v Boskovicích,
Jevíčku, Kojetíně a Vyškově. Jako první byl představeným okresního úřadu
v Prostějově jmenován v roce 1855 Alois Vojtíšek.
Pokud jde o další hierarchii ve výkonu politické správy pro okresy Prostějov,
Plumlov, Konici a Kojetín, jejich nadřízeným úřadem byl zpočátku krajský úřad
v Olomouci. Poté, co byl tento úřad zrušen v roce 1860, spadaly tyto okresy přímo pod
Moravské místodržitelství v Brně. Toto uspořádání se ale velice brzy ukázalo jako
nedostačující, a tak byl 21. prosince 1867 přijat zákon o opětném oddělení soudní
pravomoci od politické správy. Od 19. května 1868 probíhal výkon politické správy
ve střech instancích – okres, země, stát. O pět měsíců později začala fungovat nově
zřízená okresní hejtmanství, mezi nimi i hejtmanství v Prostějově. Nadřízeným
úřadem zůstalo Moravské místodržitelství v Brně. Prvním okresním hejtmanem byl
jmenován Jan Bažant. Obvod soudního okresu v Konice náležel do politického okresu
v Litovli.106

4.1. Zapojení Prostějova do politického života
Malé zastoupení Prostějova v české politice bylo způsobeno nejen situací
ve městě, ale na celé Moravě. Pokud jde o stav české politiky, až do 90. let
se vyznačovala relativní jednotou reprezentovanou především českou národní stranou
105
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v čele s F. L. Riegrem a na Moravě A. Pražákem. Tomuto se podřizovala i strana
mladočechů, založená v Čechách v r. 1874 a na Moravě později v r. 1891 pod názvem
lidová strana.107
Sociální demokracie vznikla již v 70. letech, ale až do 90. let vývoj české
politiky nijak zvlášť nenarušovala, především z důvodů neujasněnosti plánů
a soustředěnosti na mimoparlamentní záležitosti. Důležitým aspektem politického
vývoje v českých zemích byl fakt, že zapojení širších vrstev obyvatelstva do veřejného
a politického života bylo díky volebnímu systému velice složité. Volební systém byl
postaven
o

na

zásadě

volebních

kurií

a

volebního

censu.

V podstatě

šlo

upřednostňování majetných a vzdělaných vrstev společnosti a tato situace

napomáhala vytváření tzv. honorační politiky. 108 Nevýhodou tohoto politického
systému bylo, že silná ekonomicky zdatnější menšina snadno získala nadvládu nad
hospodářky slabší menšinou. Popsaná situace byla typická pro řadu moravských měst,
Prostějov nevyjímaje. České obyvatelstvo tu získalo většinu až v roce 1892, ačkoliv
představovalo několikanásobnou většinu. Přesto možnost hájit vlastní zájmy, a to jak
na půdě vídeňské říšské rady a moravského zemského sněmu, tak v rámci obecních
zastupitelstev, měla velký vliv na mobilizaci v oblasti účasti na veřejném životě.
Demokratizace občanského života dávala větší prostor pro politické i národní tvoření
nových skupinových systémů: politických stran.
Veřejný politický život byl hluboce poznamenán všeobecným útlumem,
vyvolaným vládní politikou. V neoabsolutistických letech spojovaných především
s ministrem A. Bachem, se Prostějov prakticky vrátil do předrevoluční doby
projevující se převážně německou mluvou prostějovských obyvatel.109 Malé záblesky,
snažící se o větší prosazování češství tu ale stále můžeme spatřovat v založení
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čtenářského spolku, jehož založení popsal MUDr. Ondřej Přikryl ve své knize
Z těžkých dob Prostějova. „Jabloňový květ v Prostějově propukl v revolučním roku
1848, kdy název “občan“ začal býti cennějším, nežli název “měšťan“ a kdy předměstí
svými haluzemi prorůstala do bran města, a r. 1849 dozrál v panenské jablíčko
“čtenářského spolku v Prostějově“. Z toho šířilo se vlastenectví po městě i po venkově
a zakladatelé jeho, učitel Vincenc Rozhon a kaplan Karel Sicha, dali Prostějovu
základ výbojného Slovanství. Rozhon i po r. 1854, kdy odešel do Brna, živil se
zásilkami českých knih, a Němci ne nepřípadně mu říkali “Košut“ – národní
houževnatosti měl nejméně tolik jako ten maďarský rebel!“110
Prostějov si své místo v české politice vydobýval velice pomalu. Teprve
po bnovení ústavnosti počátkem 60. let, po vydání Říjnového diplomu111 a Únorové
ústavy112, přineslo do veřejného života lidí nový vítr a ten se začal dělit na českou
a německou složku. Největší politickou sílu třímala v rukou tzv. německá strana, která
se nejvíce opírala o národní odrodilce a Němce. Koncem 50. let se začínali do popředí
politické scény dostávat JUDr. Inocence Zaillner a Jan Zajíček.
Na činnost a snahy vlastenecké inteligence a řemeslnictva z období 50. let
začala postupně navazovat nová generace, která vědomě budovala národní stranu.
Počátkem 60. let se duší českého tábora stal poslanec a radní Bedřich Rozehnal,
později jeho roli přebral advokátní koncipient JUDr. František Lakomý, kolem kterého
se podařilo shromáždit několik mladých a schopných organizátorů a získali si velkou
podporu mladých řemeslníků a živnostníků. Celkově byl ale český tábor početně
velice slabý a nemohl konkurovat německým protivníkům z hlediska vzdělanosti
a už vůbec ne z hlediska politické vyspělosti. 113
Do 60. let 19. století vedle sebe koexistovalo české a německé obyvatelstvo
Prostějova v relativním klidu. Nicméně se postupně rozvíjel vzájemný antagonismus,
který přerůstal do permanentního zápasu, odvíjejícím se ve všech oblastech života, jak
v rovině ekonomické, tak i kulturní a především v rovině politické. Ve volbách
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pravidelně vítězila německý strana s výjimkou let 1867-1870. Češi se v tomto velice
krátkém

období

v důsledku

svých

nezkušeností

natolik

zkompromitovali,

že se s následky museli vypořádávat ještě několik desetiletí.114

4.2. Volby do zemského sněmu
Volby do obecního výboru a zemského sněmu rozvášňovaly široké vrstvy
obyvatelstva. Již první zemské volby po obnovení ústavnosti v březnu 1861 byly
ve znamení velké národnostní konfrontace. Při této poslanecké volbě se v Prostějově
odevzdalo 544 hlasů. Slovanský kandidát nominovaný národními silami Bedřich
Rozehnal, soukromý úředník v Prostějově, jich obdržel 312, a porazil tak
protikandidáta JUDr. Inocence Zaillnera, který obdržel 232 hlasů. 115 Pokud jde
o průběh předvolebního hnutí, tak v Prostějově bylo snad nejbouřlivější z celé Hané.
Češi tu byli vedeni českým spolkem a ve prospěch svého jediného kandidáta Bedřicha
Rozehnala rozpoutali obrovskou kampaň. Navíc i další okolnosti byly příznivé pro
volbu Rozehnala. Protistrana neměla žádné schopné a rovnocenné kandidáty, což
způsobilo zdržení se hlasování ze strany německých voličů. Němcům tak nepomohly
ani hlasy z židovské obce, která volila v plné sestavě německého kandidáta.116 Díky
tomuto výsledku se Prostějov stal jedním ze čtyř moravských měst majících v Brně
svého zástupce. Bedřich Rozehnal byl významnou osobností, jako první se zastal
města v otázce získání samostatného statutu. Tím by Češi v Prostějově přišli
o zastoupení v městské správě i na zemském sněmu. Novým statutem by se značně
zvýšil daňový census a stal by se neúnosným. Znamenalo by to zásadní změnu
ohledně počtu voličů v kuriálním systému, ve kterém by došlo k poklesu voličů
III. sboru o 656. Bedřich Rozehnal byl také průkopníkem národního obrozování, když
se nejvíce bil o české školství. Nicméně jeho působení na sněmu bylo velmi krátké
a ne zrovna šťastné. Spíše poškodil českou stranu, když v roce 1863 odešel
do Olomouce jako redaktor časopisu Moravan a po jeho zániku začal vydávat vlastní
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revui Morava. V jednom z jeho čísel slovně napadl a urazil prostějovského úředníka
Jana Barnikla a ze strachu před žalobou nabídl svůj mandát k rezignaci, k čemuž došlo
v roce 1865.117
Následná doplňovací volba byla typickým příkladem machinací a praktik
politického života města až do 90. let. O výsledku voleb rozhodly dobré zákulisní
a administrativní manipulace s volebními listinami a 8. listopadu 1865 se poslancem
stal Jan Zajíček, po podaném a uznaném protestu zvítězil v opakované volbě Jan
Chmelař.118 Tentokrát nebyli s volbou spokojeni Němci, a ač jim protesty nebyly nic
platné, dosáhli toho, že Jan Chmelař na svůj mandát sám rezignoval. V následné volbě
v roce 1866 porazil Jan Zajíček svého protikandidáta, kněze Josefa Nováka, rozdílem
pouhých čtyř hlasů.119
Jan Zajíček se ale ve sněmovně ani neohřál, protože již 31. ledna 1867
se konaly nové všeobecné volby do zemského sněmu. Jan Zajíček při nich obdržel jen
217 hlasů, český kandidát Florian Novák (bratr Josefa Nováka) získal 283 hlasů a byl
prohlášen za zvoleného poslance. Záhy byl ale sněm rozpuštěn s nutností opakování
voleb, při kterých se štěstí obrátilo opět na Jana Zajíčka. 120 Zemský sněm byl svolán
na 10. dubna 1867 a vyslal Jana Zajíčka také na říšskou radu do Vídně.121
Hvězda Jana Zajíčka nadále stoupala, o čemž svědčí i jeho vítězství
ve volbách do zemského sněmu v roce 1871, kdy opět porazil českého kandidáta
Floriana Nováka, a to za velké pomoci hejtmana Ruppa, který s ledovým klidem
přihlížel manipulacím s voličskými seznamy.122

4.3. Volby do říšské rady
Pokud jde o volby do říšské rady, až do poloviny 80. let zastupovali Prostějov
především představitelé německé politické reprezentace, v čemž byla vidět jejich
politická úspěšnost. V říjnu roku 1873 zvolili voliči městské skupiny Prostějov-
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Olomouc-Německý Brodek JUDr. Augusta Webera z Olomouce. Částečná zvrat nastal
až v roce 1884, kdy v zemských volbách dokázal prorazit mezi německou konkurencí
český kandidát Karel Vojáček porážkou svého konkurenta o 50 hlasů. Němci ale
vyvíjeli takový nátlak, že se Vojáček své funkce v roce 1889 dobrovolně vzdal.123
I když česká strana prohrávala v celkovém boji, přesvědčila se, že Němci
nejsou neporazitelní, a začala více spolupracovat.124

4.4. Obecní politika
Do prostějovské obce volily tři sbory po deseti členech výboru. První
voličský sbor ovládala hrstka nejbohatších Němců, zatímco třetí voličský sbor byl
v rukou méně majetných Čechů. O výsledku voleb tak rozhodoval druhý voličský sbor,
ve kterém byl počet voličů vyrovnaný, ale i přes tuto rovnováhu v něm pravidelně
vyhrávali Němci,

a to především díky

hlasům inteligence a zákulisním

manipulacím.125

4.4.1. Obecní volby roku 1861
Obecní volby v roce 1861 probíhaly naposled podle provizorního obecního
zákona ze 17. března 1849, podle kterého vykonával správu obce obecní výbor
a představenstvo. Velikost obecního výboru závisela na počtu voličů, v Prostějově byl
30 členný, kromě toho se vybírali i náhradníci. Toto grémium dávalo své hlasy
představenstvu obce (městské radě), složenému ze starosty a radních volených na tři
roky.126
V obecních volbách konaných v březnu 1861 získala národní strana velké
množství hlasů ve III. sboru a její zástupci František Možný, Karel Zimmer, Karel
Poštulka, Čeněk Höger, Josef Hliňák, Karel Wagner, Bedřich Rozehnal, Karel
Novotný, Jakub Zatloukal i Hynek Čecháček se velice dobře profilovali při snaze
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o stavbu dráhy přes Prostějov směrem na Olomouc a Šternberk. 127 Nicméně celkový
výsledek voleb byl příznivější pro německou stranu, která získala I. a II. volební sbor
a Češi zůstali s 10 členy ve III. sboru v menšině.128

4.4.2. Obecní volby roku 1864
Ještě horším výsledkem pro českou stranu se staly obecní volby v roce 1864,
kdy byla národní strana odsunuta na vedlejší kolej. Vzniklé volební seznamy byly prý
sestaveny nesprávně a národní strana je nechala bez podrobnější kontroly, navíc
neměli žádnou osobnost, která by přitáhla voliče k volbě jejich strany. Navíc,
ve III. sboru voličů volilo z 1090 lidí pouze 500, a tak byli připraveni o úplné vítězství.
Navíc, starosta Konstantin Czerny ukončil volby již v 5 hodin odpoledne a odmítl
pustit přítomné voliče k odvolení. Na řadu protestů musel znovu otevřít volební akt,
nicméně v závěru bylo 34 voličů škrtnuto. Prorazili s šesti kandidáty, kteří obdrželi
hlasy v rozmezí 232-267 hlasů, zatímco Němci získali pouze 92-99 hlasů.
Ve II. voličském sboru bylo pouhých 195 voličů, mezi nimi 26 virilistů.
Ze 155 odevzdaných hlasů dostala národní strana pouhých 27-49 hlasů a získali sedm
zástupců. V I. voličském sboru bylo 76 voličů, mezi nimi 24 virilistů a národní strana
se zdržela volby v tomto sboru. Tak se stalo, že poprvé byli zvoleni Jan Zajíček
a MUDr.

Inocenc Zaillner.

Tyto obecní volby ukázaly slabost, neznalost

a neujasněnost české politické scény v Prostějově. Navíc volební nevědomost byla
i na straně voličů, neboť v té době německá většina na sebe strhávala veškerou
pozornost a mnoho voličů nevolilo politicky, ale podle osobních zájmů a sympatií,
k čemuž je navíc vedla volba ústní a tím pádem i kontrolovatelná. Na základě těchto
výsledků se 10. září 1864 stal starostou Konstantin Czerny. Jeho náměstkem byl
zvolen Jan Zajíček a tímto se započala jeho kariéra. Starosta Czerny se totiž dostal
velmi záhy do hospodářského konkurzu, takže jeho nástupcem byl záhy v listopadu
1864 zvolen Jan Zajíček. 129
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4.4.3. Obecní volby roku 1867 - 1870
S ohledem na okolnosti, kdy byla všechna přední místa obsazena představiteli
německé strany, znamenaly obecní v roce 1867 velké překvapení. Vítězství Čechů
v III. i II. sboru nikdo nečekal a v obecním výboru zasedlo 19 českých představitelů.
Opozice tak disponovala 11 mandáty a v situaci, kdy bylo potřeba k přijetí jakéhokoliv
usnesení dvoutřetinové většiny, bojkotovala německá strana jakékoliv plány nového
městského vedení.
Důvody k výhře národní strany můžeme spatřovat především v chybách
ve vedení německého tábora. Osoba odpovědná za sestavování voličských seznamů
udělal zásadní chybu. Zařadil všechny virilisty do I. sboru a jejich hlasy následně
chyběly ve sboru II. Vývoj probíhal nejen z důvodů chyb německé strany, ale také
díky viditelným pokrokům v národní straně, kterou vedl Václav Walter. Tentokrát
se lépe připravili a díky velkému počtu reklamací rozšířili počet svých voličů na
376 osob. Walter a jeho spolupracovníci získali velké množství hlasů díky plným
mocím přespolních voličů a to umožnilo získání II. sboru. Národní strana tak poprvé
uplatnila určitou formu agitace. Několik nerozhodných voličů získali na svoji stranu
prostřednictvím vytvoření volebního fondu.
Vítězství národní strany v obecních volbách v roce 1867 bylo tedy
zapříčiněno shodou několika okolností, mezi kterými byly chyby na straně Němců,
a do čela města se jako starosta poprvé postavil Čech Florian Novák. Přestože se čeští
členové zastupitelstva snažili řešit problémy, které předchozí obecní výbory přehlížely,
začaly se objevovat problémy. Velice negativně se projevila skutečnost převzetí nejen
úředního aparátu sympatizujícího se starým režimem, protože nebyli schopni jej
nahradit. Opozice se zatím, poučená svým neúspěchem, začala chovat velice
koordinovaně a ukázněně. Navštěvovali všechna zasedání v plném počtu a ve velice
bojovné náladě. Několik členů české strany se nechalo podplatit a přešlo
k protivníkovi, jiní chodili na zasedání velice nepravidelně. Starosta Florian Novák se
snažil o zachování statusu qou, ale většina jeho energie přišla vniveč. Česká strana
navíc ztratila svého policejného radního, jenž byl donucen odejít z úřadu pro neznalost
předpisů obecního výboru a byl nahrazen opozičním kandidátem. České zastupitelstvo
se snažilo vyřešit situaci ignorováním vypsání nové volební lhůty, nicméně byl v roce
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1870 obecní výbor rozpuštěn. Nové volby vyhrála německá opozice získáním
I. a II. voličského sboru. Tento stav zůstal nezměněný až do roku 1892.130

4.4.4. 70. a 80. léta
Sedmdesátá léta se nesla ve znamení politického útlumu národní strany.
Důvodem byla porážka v obecních volbách, ale k situaci bezpochyby napomohl
o přístup okresních hejtmanů. Ti protěžovali místní Němce a nezáleželo na tom, kdo
byl ve funkci. 131 Toho samozřejmě využívali vůdcové německé opozice a zaútočili
na založenou reálku, kterou se podařilo zachránit díky Matici školské. 132 Růst
sebevědomí německé strany byl tak stále větší. Na začátku 70. let si museli projít
menší krizí, protože zemřel jejich dlouholetý vůdce JUDr. Vincenc Hein a po obecních
volbách v roce 1873 začal upadat vliv i JUDr. Inocence Zaillnera. Na jejich místo
nastoupili Emanuel Poleschensky a především Jan Zajíček.133
V průběhu 80. let se česká strana začínala pomalu dostávat z těžké situace.
Příčinou toho byla i nová generace mladších politiků, mezi něž můžeme počítat
např. JUDr. Josefa Koudelu, Karla Vojáčka, Josefa Vrlu, JUDr. Aloise Vrtala, Josefa
Waita a další. Většina z nich se pohybovala na politické scéně již delší dobu, ale jejich
čas pro politická vystoupení přišel až nyní. Jméno Josefa Koudely je spojeno
především s obnovením Českého politického spolku v roce 1882. Primárním úkolem
tohoto spolku bylo šíření českých politických myšlenek mezi lidi.134
Základním problémem vnitřní politiky města byl ale stále „boj o radnici“. Jak
již bylo zmíněno, čeští představitelé tvořili v letech 1870 - 1892 v obecním
zastupitelstvu minoritu, tvořenou představiteli ve III. sboru s neblahými pokusy
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o vládnutí II. sboru. Situaci ztěžoval i přístup Němců, kteří naprosto odmítali
jakékoliv dialogy o kompromisu. 135
80. léta byla neodmyslitelně spojena s volebními machinacemi. Volby v roce
1887 skončily vítězstvím německé strany, a přesto byly právě tyto volby určující
v dalším vývoji, neboť se staly impulzem k ofenzivní politice Čechů. Čechům
se dařilo dokazovat nekalé praktiky ve správě obce, jako například uplácení a protekci.
Národní strana vytvořila pevnou opozici, do jejíhož fungování se začínala zapojovat
i dříve tak apatická veřejnost. Městem se tak šířily zvěsti o Zajíčkových praktikách
na radnici, podpořené několikastránkovým výčtem starostových chyb i s chybami jeho
spolupracovníků. Nicméně Zajíček jako obratný politik smetl celou záležitost ze stolu,
což neměnilo nic na tom, že semínko pochybností bylo zaseto mezi veřejnost.136

4.4.5. Období let 1890 - 1892
V tomto období dochází k vyvrcholení zápasu o správu Prostějova. Vítězství
Jana Zajíčka v zemských volbách bylo zapříčiněno velkým tlakem na voliče a tuto
hořkou pilulku národní strana nesla jen velice těžko. Nicméně provedli důkladnou
analýzu svého neúspěchu a přijali nová opatření. Ta spočívala v rekonstrukci
volebního výboru, do jeho čela se dostal J. Wait a MUDr. Ondřej Přikryl, který se stal
hlavním tvůrcem volební taktiky a zastával funkci jednatele.137 V počátečním období
po roce 1892 hrála hlavní úlohu ve volebním výboru skupina politiků, kteří
se zásadním způsobem zapojili do závěrečných česko-německých bojů. Autorita Karla
Vojáčka utlumovala vášnivé rozpory a jeho smrt a odchod několika dalších
představitelů daly impuls pro další lidi kolem MUDr. Přikryla, kteří vytvořili
tzv. Druhou vládu ve městě, tzv. „prostějovskou kliku“.138
Poslední a rozhodný boj o český Prostějov se začal při obecních volbách
18. prosince 1890. Tehdy ještě neskončil vítězstvím české strany, ale položil základ
ke konečnému

vyřazení

Němců

z prostějovské

politiky.

Útok

na

německé

zastupitelstvo byl zahájen ve III. sboru, který byl sice v českých rukou, ale stále
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ohrožován Němci. Ti se snažili Čechy vytlačit např. tvořením voličských seznamů
znevýhodňující Čechy. Ihned po jejich zveřejnění podali Češi přes 500 reklamací,
které Němci zamítli až na dvě. Českou většinu chtěli rozbít snahou o získání
si dělnictva na svoji stranu a po neúspěšných pokusech tohoto rázu je alespoň
přesvědčili k vytvoření vlastní dělnické kandidátky, čímž brali Čechům hlasy. Česká
národní kandidátka ale zvítězila a to 1089 hlasů, zatímco Němci a sociální demokraté
získali 337 hlasů. Tyto výsledky se staly pro Němce špatnou předzvěstí pro další volbu
v II. a I. sboru.
Volby do druhého sboru začaly 3. ledna 1891. Z obou táborů vyšli mezi lidi
agitátoři z obou táborů a u voličů si podávali dveře. Češi museli střežit domy svých
voličů a český venkov se sjížděl, aby viděl volbu naživo. V den volby začali Němci
navštěvovat byty a tam působit především na ženy. Nic nepomohlo a česká kandidátka
zvítězila. Němci se nevzdali jen tak a prohlásili, že Češi byli zvoleni 3, zatímco
Němců 7. Bylo provedeno nové sčítání a poté bylo přiděleno Čechům 5 mandátů,
stejně jako Němcům. Při volbě do I. sboru byli zvoleni převážně Němci, takže
konečný výsledek nového obecního zastupitelstva byl 15 proti 15 a 9 českých
náhradníků proti 1 německému. 139 Výsledku bylo dosaženo nejen díky usilovné
organizační a agitační práci, ale také díky nové Přikrylově taktice, kterou převzal
odsvých německých soupeřů. Konkrétně šlo o umělé vytváření voličů ve II. sboru
na základě fiktivních finančních transakcí.
V Prostějově se začal rozmáhat velký teror ze strany Němců, kteří
denuncovali místního hejtmana Františka Sedláčka. Česká strana začala uplatňovat
heslo “Svůj k svému!“, které znamenalo bojkot všech německých a židovských
obchodů českým obyvatelstvem.140 Němečtí obchodníci a živnostníci byli prý těmito
hesly poškozováni. Když jim protesty nepomohly, ohradili se proti výsledkům voleb,
a tak začaly nové volební přípravy na obou stranách, které skončily pro Němce velmi
neslavně. Výsledkem se stalo zrušení voleb výrokem z místodržitelství ze dne
31. března 1892 a vypsáním voleb nových pro II. sbor na 3. května a pro I. sbor na
6. května 1892.
Významným faktem, který bezesporu ovlivnil výsledek voleb, bylo zjištění,
že na obecním úřadě sedí pod patronací starosty Zajíčka nečestný člověk. Obecní
úředník a kontrolor Glos již léta okrádal poplatníky a taková informace zapůsobila
139
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na německé voliče jako ledová sprcha.

141

Židovští voliči se pod tíhou skandálu

rozhodli nezúčastnit se 3. května voleb, a tak volbou prošla jen česká kandidátka, z níž
se zvolilo 10 členů. Stejná situace nastala i při volbě I. sboru, kdy Němci prohlásili též
„abstinenci“. Češi by byli pravděpodobně zvoleni i bez toho, neboť „dnes každý
slušný člověk v Prostějově stydí se za stranu Zajíčkovu, nechce k ní se
hlásiti.“ A vyslovovali velkou naději, že příští zastupitelstvo bude již úplně české.
Ve I. sboru byli zvoleni čeští kandidáti 157 hlasy, což mělo za následek obrovskou
radost na straně obyvatelstva a jejich shromáždění se před radnicí. Přestože na oslavu
dorazilo velké množství lidí z okolí, byl všude zachován pořádek.142
Vítězné volby pro české obyvatelstvo byly v Prostějově ukončeny
6. Května 1892 uspořádáním tábora lidu, kterého se účastnilo 6 000 lidí. Toho dne
si oddychl i MUDr. Ondřej Přikryl, ten „den dobojoval jednu z největších bitev, která
mu v historii Prostějova zajistí navždy to nejpřednější místo.“
Prostějovští Němci ale opět podali proti volbám stížnost, díky které dosáhli
ještě dočasné vlády Jana Zajíčka. 12. června přišlo do Prostějova zamítavé rozhodnutí
k německé stížnosti od moravského místodržitelství, které volby potvrdilo a nařídilo
konstituování nového předsednictva obce. Situaci hodnotil i německý tisk, který velice
negativně hodnotil česká hesla “Svůj k svému!“, která oslabila německou morálku.
Mnozí opustili své vůdce a město tak bylo bez boje vydáno Čechům.
První české zastupitelstvo bylo ustanoveno 26. září 1892. Prvním starostou
byl zvolen Karel Vojáček a jeho náměstkem Eduard Skála. Radními Josef Wait,
František Neumann, Jindřich Stross, Alois Vrtal a Heldebert Woletz.143 Nová obecní
rada dostávala blahopřejné dopisy ze všech koutů českých zemí. Mezi těmi
nejvýznamnějšími nechyběl ani blahopřejný dopis od Františka Ladislava Riegera.144
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5. Úloha tisku
Tisk hrál vždy velkou roli v ovlivňování myšlení lidí. Český tisk v Prostějově
chyběl ještě v 50. letech 19. století, zatímco německých časopisů bylo velké množství.
V té době ovšem ještě nebyly mezi lidmi větší vlastenecké tendence. Až 70. léta
můžeme spojovat se založením prostějovského českého tisku, jehož počátky jsou
spjaty se jménem Josefa Vrly, který začal vydávat první české noviny s názvem Občan,
a to od 7. srpna 1870. Hlavním obsahem těchto novin bylo kritické zhodnocení
německé obecní správy, což mělo za následek převedení novin do Brna, a Prostějov
se tak opět ocitnul bez českého tisku. Až v roce 1875 navázaly na tradici Občana
Prostějovské noviny, které se udržely do roku 1881.145
Další epocha českého tisku se začala 22. května 1882, kdy bylo rozhodnuto
o vydávání politického plátku, vycházejícího dvakrát týdně s názvem Hlasy z Hané.
Vypsalo se výběrové řízení na redaktora listu, jehož vítězem se stal Josef Kratochvíl,
pod jehož vedením list registroval politické dění na celé Hané.146 Pod jeho vedením
se noviny povznesly na nejlépe redigovaný list Moravy.147
Jako další periodika můžeme zmínit např.: Hlas lidu (1886 – 1948), Duch
času (1884 – 1886). Z německých novin můžeme zmínit čtrnáctideník Bote aus der
Hanna (1863-1865), na nějž navázal týdeník Prossnitzer Wochenblat a ten byl
nahrazen týdeníkem Prossnitzer Wochenschrift. Nejvýznamnějším byl ovšem týdeník
Deutsche Stimmen, vycházející až do roku 1933.148

5.1. Reakce dobového tisku
Nejen místní tisk reagoval na změnu v prostějovské správě. Na vítězství
českých snah reagoval také olomoucký Našinec, který byl jedním z nejstarších
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a nejrozšířenějších deníků s více než stoletou tradicí vycházející v letech 1869 – 1941,
poté pod změnou názvu na Osvobozený Našinec vycházel mezi lety 1945 – 1948.149
České noviny Našinec sympatizovaly s prostějovským vývojem, a tak mohly
již 8. 5. 1892 psát: „Boj náš je dokonán! My po dlouhá léta nezoufali, když bylo ejhle,
my neztráceli víry v lepší budoucnost a nadevše se zastrašiti mnohými překážkami
a nezdary, pracovali jsme dále vědouce, že tak činíme pro pravdu a právo a proto
jsme konečně též zvítěziti museli. Všechny tři sbory jsou naše, Prostějov je celý získán
národu.“150
Nejzásadnějšími novinami v Prostějově byly Hlasy z Hané, které občany
velmi připravovaly na volby v roce 1892 a reflektovaly všechny důležité události
v městě. 10. ledna toho roku sepsal určitou bilanční zprávu minulého roku, ze které
vycházelo stanovisko: „nejsme ale ještě tam, kde býti chceme a kde nám dle práva
našeho a našich povinností býti patří.“ Česká strana se nyní nachází v tak výhodných
pozicích, o kterých se nám ani nesnilo. I když Němci obsadili všechna důležitá místa
v okolí radnice svými lidmi, přece jen se Češi nevzdávají. Největší vymožeností
uplynulého roku se stal fakt, že lidé konečně získali své sebevědomí, rozeznávají své
přátele a utlačovatele. „Rok minulý vštípil v mysli lidu našeho po všem širém kraji
heslo Františka Palackého, otce vlasti. „Svůj k svému“ dostalo v roce minulém zvuk
stříbrný.“151 V jednom z dalších čísel se píše o poměrech ve městě, kdy si uvědomují
situaci, v jaké se nacházejí před volbami do obecního zastupitelstva. „Stojíme před
volbami těmi jsouce vědomi své síly a důvěřujíce v jisté vítězství věci dobré, avšak
upřímně řečeno – my očekáváme voleb těch netrpělivě, neboť vysvoboditi mají
konečně město naše z trapného postavení, do jakého je zavlekli principálové.“ Poměry
v městě a morálka vedení je zřetelná všem, kromě Židů, kteří si ještě neudělali
na situaci názor.152
Fakt, který velmi ovlivňoval výsledky voleb, bylo zařazování občanů
do jednotlivých voličských sborů, popřípadě právo volit ve městě. Proti těmto
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zařazením se velice často vzedmula vlna tzv. reklamací. Tyto reklamace tvoří značnou
část fondů k jednotlivým volbám, uloženým v SOA v Prostějově. Jako vzorový příklad,
kam mohl takový případ zajít, se dá použít článek v Hlasech z Hané ze 17. ledna 1982
nesoucí název Obecní volby, Zajíček a Kreimlová. C.k. okresní hejtmanství
rozhodovalo o všech voličských stížnostech. V jednom ze svých rozhodnutí nařídilo
přezkoumání volebního práva pro pí. Kreimlovou. Přes českou reklamaci, spočívající
v tom, že paní Kreimlová nemá ve městě řádné bydliště, rozhodl Jan Zajíček o jejím
zařazení do II. sboru, a dokonce ji nechal odevzdat hlas pro sebe. Dokonce vydal
prohlášení, v němž výslovně tvrdil, že pí. Kreimlová má v Prostějově řádné bydliště
a na základě daně patří do II. voličského sboru. Když obdržel nařízení, aby o tomto
vystavil úředním osvědčení, přiznal, že nic takového není a paní Kreimlová
v Prostějově řádné bydliště nemá. Tato událost v lidech jen utvrdila přesvědčení
o nekalých praktikách na radnici.153 Proti těmto praktikám vystoupil osobně i Karel
Vojáček, tehdy člen reklamační komise, jeho odůvodnění bylo později zveřejněno
v novinách: „Já nemohu nikterak hlasovati pro uznání práva volebního paní Josefiny
Kreimlové, ba považují naopak rozhodnutí většiny reklam. komise, kterýmžto její
právo

volební

do

obec.

zastup.

města

Prostějova

bylo

uznáno,

za nespravedlivé…“ a předložil své tvrzení předsedovi reklamační komise.154
Předvolební agitace se postupně zvětšovala. 24. dubna 1892 a 1. května 1892
vyšel v Hlasech z Hané stránkový propagační článek nebádající k účasti k volbám
a k dokončení díla započatého již v roce 1890 hesly: „Nuže dnes tím spíše Vás zveme
do boje za vaše vlastní zájmy.“ Apel byl kladen taky na důvěru zástupců českého lidu.
„Mužové, jež Vám za kandidáty pro volby obecní na základě nejlepší a nejsvědomitější
úrady navrhujeme, zasluhují Vaši důvěry v plné míře. Jim nepůjde nikdy o to, aby své
moci jako zástupcové obce pouze ve prospěch jedné části obyvatelstva využitkovali,
nýbrž oni úřad čestný, na ně složený budou zastávati ve prospěch celé obce a všeho
obyvatelstva, aby vyplnili.“155 Noviny také obsahovaly upozornění před „figurkami“ –
lidmi, kteří se potulují městem a útočí na české smýšlení.156
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Radost nad vítěznou volbou neznala mezí. 8. května vyšla v Hlasech z Hané
oslavná báseň společně se zevrubným popisem průběhu voleb.

Allelůja! Allelůja!
Den vzkříšení! Zář rozplašila chmůry
a plesným zpěvem zahlaholil chrám:
už setřásli jsme s volných ňader můry
a slibné jitro usmívá se nám!
Vstaň, město rodné, tvoje hanba přešla!
Vstaň, matko naše, povalen tvůj vrah!
Teď hvězda slávy ze mraků ti vzešla,
Vem žezlo své a zabal bedra v nach!

Seď na trůně a spravedlivě kraluj,
buď žírné Hané kněžnou Libuší,
co cizího, vše povaluj a spaluj,
jen domácí skvost tobě přísluší!
Buď srdcem Hané, dobra učitelkou,
tvůj hlas nechť děti bludné svolává,
měj i na očích vždy budoucnost svou velkou,
a královou tě uzná Morava!

Ó rodné město, uč své děti lásce,
Jsme všichni bratři, Češi, křesťané!
Ó pomozme, když bratra zříme třást se,
ať nový boj nám v srdci nevzplane!
Vždy hajme práva, a vždy půjde s námi
Bůh, jenž nás vedl k slávě trýzněmi,
Pak nic nás nezadrží, neomámí,
Svět skloní se, když řeknem: My jsme my!157
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Je krásné pozorovat radost nad povedenou prací, vždyť kolik energie Češi
věnovali, aby si vydobyli zpět své postavení. Navíc, když si uvědomíme, že se
za zájmy celého lidu rvali jen jednotlivci a navíc nešlo o chvilkové boje. Boje byly
mnohaleté a mnozí z nich se ani výsledků své práce nedožili.

53

6. Další politika města po roce 1892
Po vyhraných obecních volbách se jedny z prvních myšlenek začaly
orientovat i na zemské volby. I tady se šířily myšlenky určité nevýraznosti. Generace
politiků, kteří dobyli Prostějov, se nespokojili pouze s tímto úspěchem, ale snažili se
i o proniknutí do zemských a říšských rad. Prostějovská politika se v rámci říšských
voleb v letech 1896 a 1897 zaměřovala na dořešení problémů ohledně doznívajících
česko-německých sporů ve městě. Poté se začala formulovat vlastní stanoviska. Tvůrci
nové politiky si zakládali nejvíce na vědomí, že Prostějov je největší české město na
Moravě s českou obecní správou, čehož dosáhli pouze vlastní pílí. Na základě
vlastních zkušeností se proto domnívali, že proti Němcům se dá vystupovat pouze
s bojovným duchem a radikálně. Tento úkol byl vložen na bedra nově zvolenému
poslanci JUDr. Václavu Perkovi158, který se stal hlavním mluvčím a reprezentantem
místní politiky z pozadí podporovaný Ondřejem Přikrylem, který měl hlavní slovo.159
Kdo předpokládal, že rok 1892 přinese utišení národnostních rozbrojů, byl zklamán.
Až do uzavření tzv. Moravského paktu v roce 1905 můžeme hovořit o doznívání
nacionálního zápasu, který se přesunul z boje o správu města do jiných oblastní, např.
do školství.

160

Prostějov na přelomu 19. a 20. století prošel etapou rozkvětu,

ale nesmíme si tuto dobu idealizovat. Řízení města měl ve svých rukou orgán místní
elity. Ondřej Přikryl se vždy snažil kooperovat s ostatními, ovšem po dílčích
neúspěších (důsledky tzv. Judovy aféry) přehodnotil svoji politiku a roku 1913 se stal
oficiálně vůdčí silou města, když se nechal zvolit starostou.161
Pokud jde o Němce, tak se ještě několikrát snažili uzurpovat moc. Ke slovu
se přihlásili v průběhu 1. světové války. I když jich byla ve městě jen hrstka, i tak
se jich město trochu bálo. Strach vycházel především ze zbraní, kterých Němci užívali.
Rozhlašovali, že po válce bude český jazyk vyloučen z úřadů i škol a správa obce bude
navrácena Němcům. Jakoukoli přirozenou odezvu označili za rusofilství a učitelé,
158
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úředníci i ostatní obyvatelé byli označování za velezrádce. Celé město bylo tak
otráveno, že si přítel nedovolil promluvit s přítelem. Prostějovští vojáci nasazení
v jiných městech museli snášet příkoří od vyšších šarží a několik měsíců nedostali
dovelenou, aby byli pod stálým dohledem. Město bylo za války mořeno hladem.
„Nebylo co jíst, čím svítit, topit a hlásily-li se dělnické ženy o chléb pro své děti, byly
nakrmeny olovem“. Situace vzkypěla do nepokojů a bouří, známých jako hladové
demonstrace, které měly za následek 23 mrtvých a 40 zraněných.162 96. výročí tohoto
incidentu, na který město nikdy nezapomene, si Prostějov připomněl 24. dubna
tohoto roku.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
7. Možnosti zařazení výuky správy a volebního systému 19. století
do školního vyučování
Regionální dějiny by měly mít ve školním vyučování vždy své místo
především proto, že regionální tematika je žákům blízká. Nejefektivnější využití
se nabízí ve formě nejrůznějším projektů, seminárních prací, referátů, které vedou
žáky a studenty k další školní a mimoškolní badatelské činnosti. Při výkladu
regionálních dějin lze postupovat deduktivní i induktivní metodou. Důležité
je propojení regionálních dějin nejen s dějinami celé země, ale i Evropy a světa.163
Z tohoto důvodu se pokusím navrhnout několik praktických modelových hodin pro
jednu třídu, ve které se aktuálně probírá daná problematika dějin 19. století. V rámci
těchto příprav bude zpracována výuka správy volebního systému a dějin města. Jako
určité vademekum pro vytvoření těchto návrhů využiji Rámcový vzdělávací program
pro gymnázia i Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to konkrétně
inovovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. září
2013, které se v drobných záležitostech liší od Rámcového vzdělávacího programu
platného od r. 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia jsem využila platný
od r. 2007.
Na rozdíl od minulosti, kdy byl ve škole kladen důraz především
na encyklopedické znalosti a při vyučování se striktně určovalo co má žák znát, došlo
k obratu ve vývoji. Výukové cíle jsou stanoveny tak, aby se rozvíjela celková osobnost
dítěte, nejen jeho vědomosti. Hlavními požadavky jsou: komplexnost, konzistentnost,
kontrolovatelnost a přiměřenost. Ke komplexnímu rozvoji žáka je nezbytné zapojit
do vzdělávacích cílů složky kognitivní, afektivní a psychomotorickou. Vyučování má
tak dnes žáky naučit především kriticky myslet a rozvíjet jejich emotivní osobnostní
složku. Dnešní forma a styl vzděláván má žáky naučit kritickému myšlení s ohledem
na rozvoj jejich empatické složky osobnosti. V rámci tohoto rozvoje se počítá také
s modernizací výuky na školách, což mělo za následek změnu výuky dějepisu
i občanské výchovy. Tyto předměty již nejsou přednášeny pouze pomocí záplavy dat
a hesel, ale jde především o logické souvislosti s možností aplikace na každodenní
život.
163

LABISCHOVÁ, D.; GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava, 2008, s. 171.
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Rámcové vzdělávací programy nám nabízí rozpracované nejen samostatné
vyučovací předměty, ale i k tzv. průřezová témata. Ta spočívají v propojenosti
několika vzdělávacích obsahů různých předmětů. Pokud si vezmeme Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání, můžeme vidět, že volební tematiku
spojenou s problematikou správy, snadno zakomponujeme do vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, která uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje
k dovednostem pro praktický život a je určena pro žáky prvního stupně. Dále
do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Tato oblast v sobě propojuje výuku
dějepisu a výchovy k občanství.
Regionální téma, týkající se správy a voleb v 2. polovině 19. století
v Prostějově můžeme zařadit do vyučování také pomocí průřezových témat, kterých
nám základní RVP ZV vymezuje šest: Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu
demokratického
Multikulturní

občana,

Výchovu

výchovu,

Mediální

v evropských a globálních
výchovu

a

souvislostech,

Environmentální

výchovu.

Do průřezových témat můžeme zahrnout téměř cokoliv a to podle uvážení školy.
Průřezová témata přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují
utváření jejich klíčových kompetencí. 164 Mnou zpracované téma volební politiky
s přihlédnutím na všeobecné dějiny správy a dějiny Prostějova, by se dalo využít
v prvních pěti průřezových tématech, protože jak víme, „vše souvisí se vším“.
Z rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia můžeme pro naše účely
použít

oblast

Člověk

a

společnost,

realizované

pomocí

oboru

Občanský

a společenskovědní základ a Dějepis. I gymnaziální vzdělávání nám nabízí několik
průřezových témat a to konkrétně: Osobnostní a sociální výchova, Výchova
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální
výchova a Mediální výchova. Na rozdíl od základního vzdělávání tu není realizována
Výchova demokratického občana.165

164
165

RVP ZV, s. 107.
RVP G, s. 65
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7.1. Vzdělávací projekt
Projektová výuky je komplexní metoda, při které mají žáci možnost dotknout
se reality, prožívat nové role, řešit problémy, uplatňovat své poznatky při smysluplné
práci, mají možnost k seberealizaci a jsou motivování k samostatné práci. Projektové
vyučování tak naplňuje požadavky na moderní a efektivní vzdělávání. Tato metoda
nabízí velký potenciál i pedagogům, kdy si rozšiřují svůj nadhled a více poznávají
žáky.166 Projektová výuka zahrnuje v podstatě úkol, nebo sérii úkolů, které mají žáci
plnit a to buď individuálně, nebo ve skupinách. Projekty mívají povětšinou otevřenější
konec, než samostatná práce. 167 A tak projektové vyučování získává stále na větší
popularitě také díky tomu, že se vyučování nemusí odehrávat vždy uvnitř školy
a zabraňuje tak stereotypu a rutině a jedná se tak o jednu z nejpřirozenějších forem
vyučování.168
Pokusme se uvést projektové vyučování s regionální tematikou a jeho
realizaci na průřezovém tématu Výchova demokratického občana, poněvadž je
provedení průřezových témat možné různými způsoby, mohou se začlenit přímo do
vzdělávacího obsahu, vytvořit samostatný předmět, popřípadě seminář, nebo
uskutečnit projekty. Předpokladem dobře vykonaného projektu je jeho propojení
s obsahem vyučování.169
Vzdělávací celek Výchova demokratického občana je dále rozdělen na menší
tematické okruhy: Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát,
Formy participace občanů v politickém životě a principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování.170 Přičemž tato práce odpovídá 3 posledním okruhům, které
je bezpochyby možné sloučit do jednoho projektového dne, či je zapracovat do celého
projektu.
Současnost

látky

je

založena

především

na

možnosti

porušení

demokratických zásad a možnosti vzniku uspořádání státu na základě vlády jedné
skupiny lidí, což by nemělo daleko k některé formě diktatury a totality, které nemají
daleko k potlačování lidských práv, svobod a zákonů. Výuka dějin je proto důležitá,
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DVOŘÁKOVÁ, M.; KAŠOVÁ, J.; TOMKOVÁ, A.: Učíme v projektech, Praha, 2009, s. 7-8.
PETTY, G.: Moderní vyučování, Praha, 1993, s. 213.
168
DVOŘÁKOVÁ, M.; KAŠOVÁ, J.; TOMKOVÁ, A.: Učíme v projektech, Praha, 2009, s. 169.
169
RVP ZV, s. 107.
170
Tamtéž, s. 111.
167
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aby si žáci uvědomili díky příkladům z nedávné minulosti, jaký život žili předci
v jejich městě a jakým způsobem se jejich město formovalo do dnešní podoby.
Dalším možným faktorem, vhodným k využití v tomto projektu je tedy
možné srovnání s dnešním vývojem s přihlédnutím na vedení diskuse mezi žáky
a učitelem.
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7.1.1. Projektové vyučování
Název: Volební systém 2. poloviny 19. století se zaměřením na regionální politiku
Třída: 8. ročník, 3. ročník osmiletého gymnázia
Časový rozsah: 4 x 45 minut – vyučovací hodina, 2 x 45 minut – exkurze
Anotace: Projekt – Správa a volební systém 2. poloviny 19. století se zaměřením na
regionální politiku
Tematické okruhy: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování;
Občan, občanská společnost a stát.
Cíle:
-

Vědomosti, dovednosti a schopnosti - žák: přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a zájmy druhých lidí; vyloží smysl voleb do zastupitelstev, a
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů, přičemž uvede
příklady, jak může občan ovlivňovat společenské dění v obci a jakým
způsobem může přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu.

-

Hodnoty a postoje: žák se profiluje jako odpovědný člen společnosti (práva a
povinnosti, schopnost aktivně se uplatňovat), aktivní a zainteresovaný postoj
v životě, uchovává si respekt k zákonům. Utváří si hodnoty jako spravedlnost,
vzájemná pomoc

Způsob kontroly dosažení cílů: žáci promluví před zbytkem třídy krátce o svém
regionu, zahrají si na průvodce; odevzdají vypracované pracovní listy.

Mezioborové přesahy: Dějepis; Český jazyk – práce s textem, práce s otázkami,
mluvený projev a volné psaní; Výchova ke zdraví – respekt k druhým.

Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, dokumenty (Říjnový diplom, březnová
ústava,…), obrázky, internet.
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Časové údaje
Dílčí cíle

Způsob kontroly dílčích cílů
Učivo
Strategie
Poznámky

Časové údaje
Dílčí cíle

Způsob kontroly dílčích cílů
Učivo
Strategie
Poznámky
Časové údaje
Dílčí cíle

Způsob kontroly dílčích cílů
Učivo
Strategie
Poznámky

1. hodina – 45 min
Popíší geografický region Prostějova a
hospodářské zázemí města
Vyjmenují základní historické události
starších dějin města
Orientace na mapě, rozhovor
Geografie regionu, nejstarší historie
města
Výklad, mapa, internet, pracovní listy
Zajistit připojení k internetu, mapu
regionu
2. hodina – 45 min
Popíší základní rozdíly mezi správou
měst poddanských a královských
Vyjádří vlastní názor na dané téma,
vyjmenují klady a zápory obou dvou
správ
Referát, rozhovor, diskuze
Dějiny správy s ohledem na postavení
měst
Výklad, diskuze, pracovní listy
Nutné zajistit pracovní listy.
3. hodina – 45 min
Popíší a vysvětlí vlastními slovy zásadní
změny ohledně správy (1848, 1860,
1861), pokusí se o vlastní zhodnocení
daných událostí
Shrne události týkající se Prostějova
v tomto období
Umí objasnit volební systém 2. pol.
19. stol.
Diskuze, vyplnění pracovního listu
Správa v českých zemích a v Prostějově
v 2. pol. 19. stol, volební systém
Výklad, diskuze, pracovní listy
Zajistit dokumenty: Říjnový diplom a
Ústavu

61

Časové údaje
Dílčí cíle
Způsob kontroly dílčích cílů

Učivo
Strategie
Poznámky
Časové údaje
Dílčí cíle

Způsob kontroly dílčích cílů
Učivo
Strategie
Poznámky

4. hodina – 45 min.
Popsat události vedoucí k boji o radnici
Diskuse, vytvoření novinového článku
metodou volného psaní o vítězství ve
volbách v roce 1892, vyjádří vlastní
názor o situaci ve městě
Česko-německé vztahy v Prostějově
Výklad, diskuze, volné psaní
Zajistit pracovní listy
Exkurze - 2 x 45 min
Žáci vykonají exkurzi po městě
Prostějově s přihlédnutím na významné
historické památky, absolvují rozhovor
s historikem a osobou z radnice
Referáty
Exkurze
Prohlídka památek, rozhovor
s historikem a osobu z radnice.
Zajistit setkání historikem (např.
s pracovníkem archivu) as pověřenou
osobou na radnici
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Metodický list č. 1
Učivo: Město Prostějov
Třída:
Datum:
Počet žáků:
Časový rozsah vyuč. hodiny: 45 min.
Forma výuky: hromadná
Typ vyuč. hodiny: kombinovaná
Cíle hodiny:
-

žák dokáže popsat geografii Prostějova a je schopen se orientovat na mapě

-

žák vysvětlí historické události starších dějin města Prostějova

-

žák si uvědomuje provázanost všech událostí v Prostějově a jejich důsledků pro
další vývoj města

-

žák se zamyslí nad přínosem města

Scénář hodiny:
I.

Úvod hodiny (5 min.): zahájení hodiny, zápis do třídnice, představení
tématu a cílů hodiny

II.

Hlavní část (30 min.): výklad nové látky, aktivní zapojení žáků do výuky


motivace – otázky ohledně jejich vlastního zapojení do života ve
městě

III.



expozice – výklad nejstarších dějin města Prostějova



fixace – orientace na mapě, vyplnění pracovního listu

Závěrečná část (5 min.) zadání referátu na příští hodinu, zopakování
nejdůležitějších bodů hodiny
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PRACOVNÍ LIST Č. 1
Popiš geografickou polohu města Prostějov:

Kolik má město obyvatel:

Které plodiny se pěstují v okolí:

Vyjmenuj odvětví průmyslu, které jsme mohli a můžeme nalézt v Prostějově:

Ze kterého roku pochází první písemná zmínka o Prostějově a jak vznikl jeho název?

Vyjmenuje nejznámější rody, pod jejichž správou se Prostějov nacházel.

Pokus se popsat znak města Prostějova:

Nápovědu můžeš hledat na internetových stránkách Prostějova:http://www.prostejov.eu/cz/
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Metodický list č. 2
Učivo: Dějiny správy s ohledem na postavení měst
Třída:
Datum:
Počet žáků:
Časový rozsah vyuč. hodiny: 45 min.
Forma výuky: hromadná
Typ vyuč. hodiny: kombinovaná
Cíle hodiny:
-

žák vysvětlí vlastními slovy, co je to správa

-

žák dokáže popsat počátky správy v českých zemích.

-

žák vyjmenuje nejdůležitější historické události, které ovlivnily změny ve správě

-

žák si uvědomuje vliv správy na postavení města

Scénář hodiny:
I.

Úvod hodiny (5 min.): zahájení hodiny, zápis do třídnice, představení
tématu a cílů hodiny

II.

Hlavní část (30 min.): výklad nové látky, aktivní zapojení žáků do výuky


motivace – referát na téma královská a poddanská města.



expozice – shrnutí a doplnění referátu, výklad nejstarších dějin
správy


III.

fixace – diskuze, vyplnění pracovního listu

Závěrečná část (5 min.) shrnutí nejdůležitější bodů, rozloučení
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PRACOVNÍ LIST Č. 2
Královské město:
výhody:

nevýhody:

Poddanské město:
výhody:

nevýhody:

Kdo zaručoval v období raného středověku mír na území celého státu a jaký následek
měla jeho neomezená výkonná moc na tomto území?

Vyjmenuj a charakterizuj tři stavy ovlivňující domácí politiku:

Jaké bylo jméno zemského hejtmana po bitvě na Bílé hoře, co o něm víš?

Co je to absolutismus, kteří panovníci představovali tuto formu vlády?
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Metodický list č. 3
Učivo: Správa v českých zemích a v Prostějově v 2. pol. 19. stol
Třída:
Datum:
Počet žáků:
Časový rozsah vyuč. hodiny: 45 min.
Forma výuky: hromadná
Typ vyuč. hodiny: kombinovaná
Cíle hodiny:
-

žák dokáže kriticky zhodnotit význam historických dokumentů

-

žák vysvětlí zásadní rozdíl ve správě před a po roce 1848 s největším důrazem na
změny po roce 1861

-

žák vysvětlí volební systém 2. pol. 19. stol. a volební práva

-

žák vyjmenuje nejdůležitější události, které ovlivnily správu v této době

Scénář hodiny:
I.

Úvod hodiny (5 min.): zahájení hodiny, zápis do třídnice, představení
tématu a cílů hodiny

II.

Hlavní část (30 min.): výklad nové látky, aktivní zapojení žáků do výuky


motivace – přečíst úryvku z Říjnového diplomu, diskuse: srovnání
s dnešní dobou



expozice – výklad nového učiva: změny po roce 1848, zavedení
ústavnosti v roce 1861, objasnění volebního systému


III.

fixace – diskuze, vyplnění pracovního listu

Závěrečná část (5 min.): shrnutí nejdůležitější bodů, rozloučení
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PRACOVNÍ LIST Č. 3
Dělejte si poznámky k Říjnovému diplomu, co tě zaujalo, pokus se o srovnání s dnešní
dobou.

Přiřaď

Schmerlingova ústava

1860

Stadionova ústava

1861

Říjnový diplom

1848

Jakými volebními právy se vyznačovali voličové 2. poloviny 19. století?

V čem spočíval volební systém? Jaké byly jeho nevýhody?

Pomocí internetu zodpovězte otázky (pište i na druhou stranu)
1) Kdy a kde byl korunován František Josef I.?
2) V čem spočíval základ tzv. Silvestrovských patentů?
3) Vypište alespoň 5 představitelů kulturního života v českých zemích
v 2. polovině 19. století.
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Metodický list č. 4
Učivo: Česko-německé vztahy v Prostějově
Třída:
Datum:
Počet žáků:
Časový rozsah vyuč. hodiny: 45 min.
Forma výuky: hromadná
Typ vyuč. hodiny: kombinovaná
-

žák dokáže objasnit důvody moci Němců ve městě

-

žák objasní události, vedoucí k boji o radnici

-

žák se zamyslí nad výhodami i nevýhodami „být Čech“ v Prostějově v 2. polovině
19. stol.

Scénář hodiny:
I.

Úvod hodiny (5 min.): zahájení hodiny, zápis do třídnice, představení
tématu a cílů hodiny

II.

III.

Hlavní část (30 min.): výklad nové látky, aktivní zapojení žáků do výuky


motivace – přečtení úryvku z dobového tisku



expozice – výklad nového učiva: proces boje o radnici



fixace – diskuze, vyplnění pracovního listu

Závěrečná část (5 min.): shrnutí nejdůležitější bodů, rozloučení
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PRACOVNÍ LIST Č. 4
Napište nejvýznamnější osobnosti, které se podílely na dění ve městě a čím byli
významní.

Vysvětlete vlastními slovy, co znamená heslo: „Svůj k svému!“

Představte si, že jste redaktoři v novinách a máte napsat článek o vítězství české strany
v obecních volbách v roce 1892. Jak by podle vás vypadal?

70

Metodický list č. 5
Učivo: Exkurze a rozhovor s pamětníkem
Třída:
Datum:
Počet žáků:
Časový rozsah vyuč. hodiny: 2 x 45 min.
Forma výuky: hromadná
Typ vyuč. hodiny: kombinovaná
Cíle hodiny:
- žák absolvuje exkurzi po památkách, které jsou spojeny s vedením města
-

žák se zúčastní besedy s historikem a s odpovědným pracovníkem z radnice

-

žák vyjádří svůj názor na dění v Prostějově v 2. polovině 19. století

Scénář hodiny:
I.

Úvod hodiny (10 min): zahájení hodiny, úvodní formality, sdělení plánu
exkurze, poučení o bezpečnosti

II.

Hlavní část (70 min): exkurze po Prostějově, rozhovor s historikem a
s pracovníkem na radnici

III.

Závěrečná část (10 min): celkové shrnutí, rozloučení
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Závěr
Prostějov a jeho dějiny jsou velice zajímavých námětem pro historickou
a badatelskou práci i přesto, že Prostějov nikdy nepatřil mezi velkoměsta. Historie
města je velice bohatá a zajímavá především díky tomu, že městem prošly dějiny
celých

českých

zemí

a

zanechaly

tam

svou

stopu.

Prostějov

vždy

ovlivňovaly šlechtické rody, ať už se jednalo o rod Šelemberků, Kravařů, Pernštejnů
či Lichtenštejnů.
Hlavním cílem mé práce bylo postihnutí správy města na základě vývoje
správy českých zemí. Obecní samospráva tak, jak ji chápeme dnes, má položeny
základy v 2. polovině 19. století, především díky nové právní úpravě v porevoluční
době. Mezi novými zákony vynikají provizorní obecní zřízení z roku 1849 a pozdější
obecní zákon z roku 1862, které položily základy obecní municipální samosprávy.
Četná nařízení z těchto zákonů přetrvala díky převzetí rakousko-uherských zákonů
a obnovení obecní samosprávy po listopadu 1989 v našich právních předpisech
doposud.
Část práce, která se věnuje obecní samosprávě v Prostějově, nám dává
možnost použít nabyté znalosti z části věnující se obecným dějinám samosprávy
na konkrétním příkladu jednoho města a okresu. 2. polovina 19. století je ve valné
části měst důležitá především díky tzv. „bojům o radnice“. V této době se aktivizovaly
české síly snažící se o převzetí moci ve městech, která ač z velké části hovořila česky,
patřila německé menšině. Veškeré snahy byly komplikovány především kvůli
volebnímu systému, který byl nastaven tak, že moc byla v rukou těch majetných, což
byli právě Němci. Prostějov se stal jakýmsi průkopníkem ve snaze o českou
samosprávu. Jedním z hlavních důvodů porážky německé vlády byla především její
zkorumpovatelnost spočívající v prosazování vlastníc zájmů a zájmů lidí v okolí
radničního vedení.
V poslední kapitole textu jsem téma zapracovala do pedagogického
vyučování. Sepsala jsem tak vzdělávací projekt, který zařazuje téma do výuky. Cílem
bylo vytvořit metodické listy pro pedagogy, které jim usnadní práci, a také pracovní
listy pro žáky, díky kterým se aktivně zapojí do výuky, a tím byl cíl naplněn. Součástí
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projektu jsou 4 hodiny výuky a exkurze. Celé učivo se dá zapojit do výuky v rámci
regionální historie.
Práce je doplněna fotografiemi mužů, kteří se nejvíce zasloužili o boje o
radnici, jak na straně německé, tak na straně české. Téma je velice široké a může
sloužit jako materiál a inspirace k dalšímu studiu.
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