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Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na město Linec a proměnu v jeho vnitřním i vnějším
vnímání v průběhu času. Práce se věnuje jeho historické roli jakožto tržního a obchodního
města na Dunaji, následnému přerodu v hospodářské centrum regionu a pozdější
industriální proměnu. V tomto ohledu nejsou vynechány ani konkrétní historické konotace
v kontextu tehdejších rakouských zemí a ani nepřehlédnutelná spojitost Lince s nacismem,
resp. přímo s osobou Adolfa Hitlera. Předmětem zájmu je dále také kulturní rozměr města,
a to jak v historickém ohledu, tak i ve smyslu kulturně-politických strategií města od druhé
poloviny 20. století. Práce hledá ve výše zmíněných aspektech spojitosti, analyzuje měnící
se obraz města a hledá důvody pro dané nahlížení na něj, stejně jako příklady politických a
jiných rozhodnutí vedoucích k proměně místního prostředí. Pozornost je věnována také
vzdělávacím a vědecko-technologickým institucím, které se v rámci moderních strategií
stále více propojují s těmi kulturními a spoluutvářejí tak obraz Lince. V potaz je brán také
nadregionální význam Lince, a to především ve spojitosti s titulem Evropského hlavního
města kultury.

Annotation
This thesis focuses on the city of Linz and the transformation of its inner as well as outer
perception throughout the time. The thesis reflects the historical role of Linz as a market
and trade city on the Danube river, the following transition to the regional economical
centre as well as the subsequent industrial impact. In this regard also the specific historical
connotations in the context of then Austrian countries and the not to be overlooked
connection to Nazism and specifically to the person of Adolf Hitler are included. To the
interest of the thesis is also the cultural dimension of the city in the historical regard as
well as the cultural policy strategies emerging since the second half of the 20th century.
The thesis searches for connections between these aspects, analyses the changing image of
the city and searches for the reasons behind such a perception of it as well as examples of
political and other decisions leading to the transformation of the local environment.
Attention is paid also to educational and scientific-technological institutions, which are
under the modern strategy more and more embedded with the cultural ones and thus co-

create the image of the city. The supra-regional significance of the city is taken in account
too, mainly in the connection with the European Capital of Culture.
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Úvod
Město Linec se nachází ve východní části spolkové země Horní Rakousko a rozkládá se na
obou březích řeky Dunaj.1 Se svými více než 205 tisíci obyvateli je největším městem
Horního Rakouska, jeho hlavním i statutárním městem a zároveň i okresem. Soustřeďuje
se v něm tedy správní i kulturní instituce celého regionu.2

Zdůvodnění tématu
Tématem práce je transformace průmyslového a administrativního centra Horního
Rakouska v postindustriální kulturní metropoli, jejíž rozvojové koncepty cílí na rozvoj
cestovního ruchu, a především pak na kulturní turistiku. Linec jsem zvolil jako příklad
města, které v posledních letech prošlo souvislou a výraznou modernizací své kulturní
scény. Městu se daří zachovávat tradiční a kvalitní kulturní instituce i události a zároveň je
přirozeně propojovat s novými koncepty napříč žánry, technologiemi i obory.
Nezanedbatelný je také vliv univerzity a rozvoj vyšší vzdělávací infrastruktury i skrze
soukromé vysoké školy. Dalším důvodem pro volbu Lince byl také titul Evropské hlavní
město kultury, který byl pro rok 2009 Linci propůjčen. Tato událost z pravidla bývá
velkým podnětem pro rozvoj kulturní sféry vybraných měst.
Sám přikládám kulturnímu rozvoji měst velkou váhu a považuji jej za jeden
z nejvýraznějších faktorů ovlivňující atraktivitu měst u mladých lidí a přispívající
k ekonomickému rozvoji. Na důležitosti nabývá tím spíše u regionálních center jako Linec,
která vlivem přitažlivosti velkých metropolí o mladé lidi a spolu s tím i o jejich kreativitu a
energii přicházejí. Jedním z řešení této problematiky je mladým lidem vytvořit takové
zázemí, vyžití, přátelské a kreativní prostředí, ve kterém budou chtít strávit aktivní roky
svého života.

1

„Basisinfo Bezirk: Bezirk Linz-Stadt“, Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System
[DORIS], http://doris.ooe.gv.at/service/basisinfo_bezirk.aspx?ref=401 (staženo 16. 1. 2020)
2
„Die größten Städte in Österreich am 1. Januar 2019“, Statista,
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217757/umfrage/groesste-staedte-in-oesterreich/ (staženo
16.1.2020)
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Mým cílem je zkoumat historický vývoj Lince s ohledem na jeho kulturní, obchodní a
průmyslové prostředí a dopad rozvoje na vnímání města. Má hypotéza je, že během vývoje
Lince měly tyto složky přirozeně rozdílný význam pro jeho další rozvoj. Zpočátku
převládal obchod, následně průmysl a v poslední době je rozvíjena kulturní stránka města
ve spojení s místním průmyslem. Stejně tak vnímání města prochází změnou. Linec po
původním obrazu obchodního a provinčního centra získal obraz centra „špinavého“
průmyslu, přičemž nyní převažuje vnímání Lince jako moderní pulzující metropole
s bohatým a moderním kulturním vyžitím.

Úvod do tématu a použité metody
Linec se optikou metropolitní Vídně zdál po dlouhou dobu být provinčním městem, které
disponuje spíše špinavým průmyslem než pulsující kulturní scénou. Dá se Linec ovšem
takto jednoznačně označit a zakládá se tento názor na reálných faktech? Město bylo svým
způsobem vždy centrem hospodářského regionu a venkovský vliv, který vycházel mj. i z
tradice místních trhů, nelze přehlížet. Linecká kulturní scéna měla ovšem vždy co
nabídnout. Ta, sice s nevyhnutelným zpožděním, ale přesto, sleduje trendy a v posledních
letech dostává několik zásadních impulsů, které ji mají posunout mezi moderní kulturní
metropole. Město, jehož průmysl ještě donedávna vypouštěl tolik zplodin, že linecké
ovzduší bylo jedno z nejznečištěnějších v Rakousku, se v posledních letech stává
vzorovým příkladem moderního „zeleného“ města. Jak se tedy Linec transformoval a jaké
je jeho postavení dnes? Jak lze vnímat jeho kulturní prostředí a průmysl v mezioborovém
kontextu? Práce se zabývá městem Linec, jeho významem a vnímáním (image) v rámci
rakouských zemí v proměnách času.
Zásadní události a směřování v historii města, které přispěly k jeho transformaci a utvářely
jak jeho prostředí, tak i jeho obraz navenek, vnímám z pohledu mnoha oborů a na pozadí
velkých historických událostí rakouských zemí. Na podrobnější vhled do dění na linecké
kulturní, politické a hospodářské scéně se zaměřuji od 19. století, kdy se město začíná
industrializovat. Město Linec vnímám z mnoha úhlů, a proto se v mé práci prolínají
pohledy urbanismu, sociologie, demografie, historie a specificky pak hospodářské historie
spolu se sociálními dějinami měst a analýzou lineckého kulturního a politického prostředí.
V historickém kontextu popisuji dějiny města, jeho rozvoj a funkci s ohledem na výrazné
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osobnosti, stavby i zásadní události formující jeho roli a obraz. Věnuji se také
hospodářství, průmyslu a obchodu jako prvku určujícímu ráz Lince, který byl v určité době
hlavním

důvodem pro návštěvu a význam města. V kulturní rovině poté kombinuji

zaměření na rozvoj institucí i na výrazné osobnosti a nezávislá uskupení tvořící politická
rozhodnutí a kulturně-politické plánování. Snažím se tyto různé vlivy dávat do souvislostí
a vnést do nich občasné srovnání s nejbližší metropolí – Vídní – nebo v rámci Rakouska
srovnatelně velkým Štýrským Hradcem. Kulturních instituce vnímám v úzkém slova
smyslu a vybírám pouze ty nejvýraznější, co se jejich velikosti, významu a inovativnosti
týče.

Členění práce
Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol, ve kterých se pokouším reflektovat hlavní
události a proudy, kterými bylo město v dané době formováno. První kapitola následující
po úvodu práce přináší vhled do počátků města a jeho středověkého vývoje. Význam
Lince té doby byl dán především jeho polohou na brodu Dunaje a na spojnici obchodních
tras, které daly vzniknout tradici místních trhů a přinesly do města první mezinárodní
návštěvníky. V další části se zaměřuji na období 18. a 19. století, kdy bývala stále častěji
zmiňována jeho provinčnost. V průběhu těchto let se město dále rozrůstalo a docházelo
k výraznější proměně ve struktuře obyvatelstva, ke které přispívaly také linecké továrny a
fabriky. Ve městě se formoval poměrně silný úřednický aparát a město se i vzhledem ke
svému demografickému složení stává v této době doslova baštou socialistů. Na kulturním
poli jsou zakládány první spolky, z nichž mj. vychází také iniciativa pro založení
výrazných kulturních institucí. Ve čtvrté kapitole shrnuji politické směřování města, a
především význam sociálních demokratů pro jeho rozvoj od konce 19. století až do prvních
let 21. století. Pátá kapitola je zaměřena na předválečné období a rozvoj města během
druhé světové války. Zde sledujeme zaujetí Adolfa Hitlera pro Linec a pod jeho dozorem
vznikající plány na přestavbu města v jedno z center říše. Nejmarkantnějším z projektů,
který nezůstal pouze na papíře jsou pravděpodobně Herman-Göring Werke, na které
v poválečné éře navazuje linecký těžký průmysl. Linci jakožto kulturnímu centru se věnuji
v šesté kapitole, která se zabývá jak druhou polovinou 20. století, tak i současnými
koncepcemi a Evropským hlavním městem kultury v roce 2009. Kapitoly nejsou striktně
časově odděleny, jejich rozlišení se zakládá spíše na ústředních tématech, které Linec
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formovaly. Pojmenování kapitol lze vnímat jako určující pro image města v dané době.
Industriální a kulturní rozměr města, spolu s dalšími prvky jako např. s životním
prostředím, fungují paralelně a vzájemně se doplňují.3

Použité prameny a literatura
Hlavním zdrojem pro práci je dvoudílný svazek Geschichte der Stadt Linz od autorů Fritze
Mayerhofera a Willibalda Katzingera,4 který na mnoha stránkách do hloubky rozebírá
jednotlivé kapitoly z historie města. Přístup Mayerhofera a Katzingera je převážně
historický, čerpají z dobových kronik a děl, zároveň se však věnují široké škále témat a na
město pohlížejí z mnoha úhlů. Ve své práci z nich vybírám ty, které jsou pro rozvoj Lince
důležité nebo přinášejí informace umožňující srovnání s jinými městy nebo přibližující, jak
se Linec profiluje a jak je vnímán zvenčí. Díla nabízí komplexní přehled o vývoji Lince od
jeho prvopočátků až po události moderních dějin. Zkrácená verze, jejímž autorem je již
pouze Katzinger přináší přehled vybraných témat v ucelenější podobě, vybírá pouze
zásadnější věci z historie města a usnadňuje tak orientaci.
Dalšími výraznými prameny jsou online zdroje Archivu města Lince.5 Zde jsou
v chronologickém sledu řazeny důležité historické okamžiky spojené s vývojem města.
Informace z archivu mi posloužily především pro zkoumání starších dějin v první kapitole.
Ze stránek města dále čerpám především v kapitolách o politickém prostředí v Linci a
následně pro popis a výstupy projektu Evropského hlavního města kultury.
Ze sborníku Stadtkultur – Kultur(haupt)stadt,6 který se věnuje problematice evropského
hlavního města kultury s ohledem na Linec a jeho účast na tomto projektu, čerpám
především z příspěvku Romana Sandgrubera Was ist städtisch – Linz zwischen Industrie-,
Handels-, und Kulturstadt. Autor se v ní zabývá právě tématem toho, jaká je role Lince

3

Význam všech složek a hodnotu pramenící z jejich propojení zmiňuje Fritz Mayrhofer ve své knize Linz
von der Industrie- zur Informationsgesellschaft (Linz, 2008).
4
Fritz Mayrhofer a Willibald Katzinger, Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock
(Linz: Verlag J. Wimmer, 1990). a Fritz Mayrhofer a Willibald Katzinger, Geschichte der Stadt Linz: Band II
Von der Aufklärung zur Gegenwart, (Linz: Verlag J. Wimmer, 1990).
5
„Stadtgeschichte Linz“, Archiv der Stadt Linz, https://stadtgeschichte.linz.at (staženo 25. 6. 2020)
6
Roman Sandgruber, „Was ist städtisch – Linz zwischen Industrie-, Handels- und Kulturstadt,“ in: Ferdinand
Opll a Walter Schuster, Stadtkultur – Kultur(haupt)stadt, (Vídeň: Österreichischer Arbeitskreis für
Stadtgeschichtsforschung, 2012).

4

v rámci rakouských zemí, jak je vnímán a co k tomu přispívá. Tento příspěvek je založen
na informacích z mnoha oborů a posloužila mi především při tvorbě struktury práce,
zároveň ale poskytla i zajímavé detaily k jednotlivým kapitolám.
V celé práci také využívám informace z knihy Kultur- und Freizeiträume in Linz im 20.
Jahrhundert od Birgrit Kirchmayr,7 kde je detailně popsán rozvoj kulturního prostředí a
institucí v Linci. Od stejné autorky také čerpám informace k nacismu v Linci z díla
"Kulturhauptstadt

des

Führers":

Kunst

und

Nationalsozialismus in

Linz

und

Oberösterreich“.8
Významným zdrojem je pro mě také dílo Fritze Mayrhofera Linz von der Industrie- zur
Informationsgesellschaft: 1984 – heute.9 Autor se v něm zaměřuje na souvislosti vedoucí
k proměně sociálního, kulturního ale i ekonomického prostředí v Linci na konci 20. a
počátku 21. století. K doplnění informací z této publikace jsem dále využil kapitolu Janko
Siegberta Linz - Von der Stahlstadt zur modernen Industrie- und Kulturstadt ze sborníku
Stadtgesellschaft. Werte und Positionen.10
Pro analýzu politického prostředí jsem kromě jich zmíněných děl využil také publikaci Der
Sturz des Adlers: 120 Jahre österreichische Sozialdemokratie od Norberta Lesera.11 Jedná
se o netradiční formát, ve kterém autor sepisuje vlastní pozorování prostředí sociální
demokracie v Rakousku, jímž byl dlouholetým členem.
Konkrétní informace o linecké kulturní politice a o financování umění a kultury jsem
čerpal z knihy Anne Simone Schad Cultural Governance in Österreich: Eine interpretative
Policy-Analyse zu kulturpolitischen Entscheidungsprozessen in Linz und Graz,12 kterou
7

Birgit Kirchmayr, Kultur- und Freizeiträume in Linz im 20. Jahrhundert, (Linz: Archiv der Stadt Linz,
2008).
8
Birgit Kirchmayr, "Kulturhauptstadt des Führers": Kunst und Nationalsozialismus in Linz und
Oberösterreich, (Weitra: publication PN°1 Bibliothek der Provinz, 2008).
9
Fritz Mayrhofer, Linz von der Industrie- zur Informationsgesellschaft: 1984 – heute, (Linz: Archiv der Stadt
Linz, 2008).
10
Janko Siegbert, „Linz - Von der Stahlstadt zur modernen Industrie- und Kulturstadt,“ in: Klaus Luger a
Johann Mayr, Stadtgesellschaft. Werte und Positionen, (Linz, 2011).
11
Norbert Leser, Der Sturz des Adlers: 120 Jahre österreichische Sozialdemokratie. (Vídeň: Verlag Kremayr
& Scheriau, 2008).
12
Anke Simone Schad, Cultural Governance in Österreich: Eine interpretative Policy-Analyse zu
kulturpolitischen Entscheidungsprozessen in Linz und Graz, (Bielefeld: transcript Verlag, 2019),
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/25039, (staženo 11. 6. 2020).

5

jsem měl k dispozici v online podobě. Přehled o kulturní strategii Lince jsem získal také
z online dokumentu Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz Neu: Beschluss des
Gemeinderates der Stadt Linz am 24. Jänner 2013 od Juliuse Stiebera.13 V nové kulturní
strategii, kterou zde tento kulturní ředitel města zaštiťuje lze najít informace o původní
koncepci

z roku

2000

a

i

to,

jak

13

na

ní

nová

koncepce

navazuje.

Julius Stieber, „Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz Neu: Beschluss des Gemeinderates der Stadt Linz
am 24. Jänner 2013“, Landeshauptstadt Linz – Direktion Kultur, Bildung, Sport, 2013, www.kep-linz.at
(staženo: 10. 6. 2020), 10.
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1 Město Linec a jeho role v rámci Rakouska do 19. století
Linec je třetím největším městem celé Rakouské republiky. Má bohatou historii, a i když
se v průběhu století jeho role měnila, vždy bylo vzhledem ke své strategické poloze
důležitým centrem. Velkou roli v utváření celého města hrají také univerzity, kterých má
Linec sedm a nabízí širokou škálu oborů včetně uměleckých a kulturních.14 Role města se
v období mezi 19. a 21. stoletím vícekrát změnila a vliv na to měly jak celospolečenské
fenomény, tak i konkrétní historické události, jako např. anšlus Rakouska v roce 1938.
Linec byl vzhledem ke své výhodné geografické poloze vždy důležitým centrem.
Historicky se v něm setkávaly obchodní stezky vedoucí západo-východním směrem podél
Dunaje a severo-jižní obchodní trasy spojující Jadranské moře s pobřežím Baltu. Právě
Dunaj je spolu s řekou Traun, která se do něj v Linci vlévá, velmi významným prvkem,
který určuje jak ráz krajiny, tak i obchodní rozměr Lince. Známky trvalého osídlení sahají
do období okolo roku 4000 př. n. l., kdy kromě hospodaření místní obyvatelé profitovali
především z obchodu ze solí. V okolí Lince se v tu dobu nacházelo několik keltských
oppid, obchodujících s územím dnešního Česka a Německa.15 Dnešní pojmenování Linec
vychází z názvu sídliště Lentos (v keltštině: ohnuté, zakřivené), které se nacházelo na
vrcholu Gründberg na severu katastru dnešního města a odkazovalo na ohyb Dunaje.16
Sídliště se spolu s tehdejším keltským královstvím Noricum mezi lety 41-54 n.l. stalo
součástí Římské říše. Římané zde založili v prvním století dřevěnou pevnost, kterou
následně nahradila pevnost kamenná, přecházela jí ale pravděpodobně keltská pevnost na
vrcholu Gründberg na severním břehu Dunaje. Z období okolo roku 400 n.l. pochází první
zmínka o latinském pojmenování Lentia a zároveň pravděpodobně úspěšnému odolávání
náporům způsobeným stěhováním národů.17
V raném středověku Linec opět nabyl na významu po připojení k bavorskému vévodství.
V roce 799 n.l. je pro něj poprvé použit název locus Linze a ze stejného roku pocházejí

14

„Linz - Landeshauptstadt Oberösterreichs“, Österreich: Das offizielle Tourismusportal,
https://www.austria.info/at/reiseziele/stadte/linz (16. 1. 2020).
15
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 11-13.
16
„Geschichte der Stadt Linz“, Stadtgeschichte Linz, https://stadtgeschichte.linz.at/8187.php, (staženo:16. 1.
2020).
17
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 18-21.
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také první zmínky o kostele sv. Martina. O královském trhu a celním místě se dozvídáme
ze zdrojů z počátku desátého století. Toto postavení si Linec udržel a dál ho posiloval i za
karolinské nadvlády, během které se také stal správním centrem traunského okresu.18
V roce 1205/1206 koupili od salcburských Haunsperngerů město Babenbergové, kteří se
zasloužili o rozvoj obchodu, a město se tak stalo rakouským.19 Město se díky každoročním
velkým trhům během roku stává vyhledávaným centrem obchodníků. Pověst kvalitního a
bezpečného mezinárodního obchodního centra je dána jednak výhodnou polohou na
Dunaji s kvalitním propojení v severo-jižním směru, tak i díky právu vymáhat dluhy mezi
kupci. Linec v od 13. století postupně vznikající Land ob der Enns sloužil jako hlavní
překladiště na Dunaji a při přestavbách dokončených v roce 1220 získal jedno z největších
náměstí v Rakousku a jak dodává Katzinger: „…pravděpodobně už při jeho vyměřování
bylo myšleno na konání velkých trhů.“ Právě trhy, jejichž pořádání bylo v rakouských
zemích městům oficiálně privilegováno v roce 1372, hrály v rozvoji Lince naprosto
zásadní roli. Přinášely s sebou jak peníze, tak i zajímavé zboží a zahraniční obchodníci
město obohacovali také po kulturní stránce.20 Význam obchodu pro město dokládají také
pravidelné podzimní jarmarky, které mohly trvat i celý měsíc a v 15. století již hrály roli
v obchodním životě v okruhu až 500 km.21 První zmínka o Linci jakožto o městě „civitas“
pochází z roku 1236. Linec ovšem nemá žádnou zakládající listinu a nikdy oficiálně
městem prohlášen nebyl.22
V roce 1490 se Linec stává správním centrem dnešního Horního Rakouska (Österreich ob
der Enns).23 Výrazným milníkem pro Linec bylo období mezi roky 1484-1485 a 14891493, kdy si jej Friedrich III. ve svých posledních letech života zvolil za své sídlo s udělal
z něj tak v podstatě centrum tehdejší Svaté říše římské, čímž se zasloužil o jeho další
rozvoj. Důvodem pro dočasný přesun panovnického sídla do Lince byla invaze
maďarského krále Matyáše Korvína a zároveň výhodná blízkost Lince k Pasovu,
Norimberku a obecně Bavorsku.24 Kromě růstu města po stavební stránce byl panovníkův
pobyt přínosem i pro kulturní rozvoj Lince. Friedrich III měl mj. zálibu v astrologii,
18

„Geschichte der Stadt Linz“, Stadtgeschichte Linz, https://stadtgeschichte.linz.at/8187.php, (staženo:16. 1.
2020).
19
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 45-52.
20
Ibid., 86.
21
Ibid., 90-91.
22
„Zeittafel 13./14. Jahrhundert“, Stadtgeschichte Linz, https://stadtgeschichte.linz.at/8115.php (16. 1. 2020).
23
„Zeittafel 15. Jahrhundert“, Stadtgeschichte Linz, https://stadtgeschichte.linz.at/8122.php (16. 1. 2020).
24
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 60.-61.
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alchymii a botanice a do města s ním tak přišla celá řada učenců. Pro pobavení dvora zase
do Lince přišli básníci a herci.25 Pravděpodobně nejdůležitějším privilegiem, které bylo
Linci v tomto období uděleno, byl takzvaný Brückenbrief z roku 1497, který opravňoval
Linec k přemostění Dunaje.26 Jednalo se o teprve třetí most přes Dunaj v rakouských
zemích (po Vídni a Kremsu) a výrazně se tím zvýšil obchodní potenciál města.27
S výjimkou svého syna Maxmiliana, který Linec často a rád navštěvoval, byl Fridrich III.
však v podstatě jediným významným panovníkem, který kdy v Linci kontinuálně pobýval
delší dobu.28 Linec měl v tu dobu odhadem 2000 až 2500 obyvatel a neodpovídal tak
standardům tehdejších měst. Jedinou zajímavostí je v něm tehdy jen velké náměstí, jinak
ale chybějí obchody, či komfortní domy a ani zámek není dobře vybaven.29 O úrovni města
ve středověku rovněž vypovídá fakt, že postrádá skupinu řemeslníků produkujících
specializované kvalitní nebo luxusní zboží. Oproti tomu např. ve srovnatelném Štýrsku
působí např. nožíři.30 Od poloviny 15. do poloviny 16. století Linec zasáhly tři požáry, jež
jej poměrně zdevastovaly, zároveň ale umožnily jeho výraznou přestavbu.31
V 16. století v Linci vznikla první mincovna a město se dále rozvíjelo. Ovšem v roce 1626
bylo během Selské války na několik týdnů obsazeno vzbouřenci pod vedením sedláka
Stefana Fadingera a značná část lineckého předměstí byla vypálena. Většina měst v zemi
byla však v té době poničena výrazně více a Linec se tak stal pomyslným ostrůvkem míru
na celou třicetiletou válku.32 To dokládá i fakt, že po dobu konfliktu linecká tržiště dále
čile fungovala.33 Linec je okolo roku 1600 jen o málo větším městem než jiná knížecí
města v zemi a za svůj růst v této době vděčí své pozici administrativního a správního
centra regionu.34 Město se v mnoha směrech poměrně úspěšně rozvíjí – a to jak v kulturní,
tak i průmyslové rovině, zároveň je však nadále vnímáno pouze jako nezajímavé centrum
hospodářského regionu. 35 Centrem vzdělanosti byl přirozeně místní Minoritský klášter, ke
kterému náležela knihovna. První škola byla u linecké farnosti založena až v polovině 14.
25

Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 106-107.
Ibid., 109.
27
„Zeittafel 15. Jahrhundert“, Stadtgeschichte Linz, https://stadtgeschichte.linz.at/8122.php (16. 1. 2020).
28
Katzinger, Kleine Linzer Stadtgeschichte, (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2008), 9.
29
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 61.
30
Ibid., 94-95.
31
Katzinger, „Kleine Linzer Stadtgeschichte“, 37.
32
Ibid., 55-56.
33
Ibid, 72.
34
Sandgruber, „Was ist städtisch – Linz zwischen Industrie-, Handels- und Kulturstadt“, 193.
35
Katzinger, „Kleine Linzer Stadtgeschichte“, 48-50.
26
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století,36 v roce 1542 bylo založeno první gymnázium (Landschaftsschule), na kterém
svého času vyučoval i Johannes Kepler.37 V roce 1608 bylo založeno také jezuitské
gymnázium.38 Poté, co si Linec Friedrich III. zvolil za své sídlo, se město těší větší oblibě
u šlechty a v průběhu 17. století se zde konají i dvě císařské svatby. Největším
pozvednutím Lince v této době je jednak pobyt císaře Leopolda I., který se zde ukrývá
nejprve před morovou nákazou (1679) a následně před tureckým napadením Vídně
(1683)39 a za druhé také vybudování továrny na zpracování vlny (1672). 40 V roce 1741
bylo město během války o rakouské dědictví obsazeno francouzskými a bavorskými
jednotkami a při probíhajících bojích byl Linec opět poničen požáry.41
Kultura a věda byla v Linci po dlouhou dobu jen málo rozšířena. Je třeba určitě zmínit
Johannese Keplera, známého astronoma a fyzika 16. a 17. století, ten byl však pro svou
evangelickou víru z Lince nakonec vyhnán. Místní silná působnost církve sice podporovala
obecnou vzdělanost, ale zárodky moderní experimentální vědy od určité úrovně už
považovala za podezřelé. Ve známost vešlo také několik misionářů, kteří na svých cestách
zmapovali např. Čínu. I kultura byla až do otevření první divadelní scény v polovině 18.
století dostupná široké společnosti jen výjimečně. Do Lince pravidelně přijížděly soubory
komediantů z rakouských zemí i okolí. Pro dvůr však občas vystupovaly i zahraniční
soubory, známa je zmínka o italském i anglickém. V roce 1695 se v Linci odehrálo první
veřejné operní představení. O bohatší kulturní nabídku na zámeckém dvoře se zasloužil ve
své době především Leopold I. Od roku 1608 se také konala studentská divadelní
představení na jezuitském gymnáziu, což je právě pro jezuitská gymnázia příznačné.42
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Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 106.
Katzinger, „Kleine Linzer Stadtgeschichte“, 48-50.
38
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 383.
39
Katzinger, „Kleine Linzer Stadtgeschichte“, 58-61.
40
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band I Von den Anfängen zum Barock“, 347.
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Katzinger, „Kleine Linzer Stadtgeschichte“, 48-50.
42
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2 Linec jako provinční město

Linec v 18. a 19. století, kdy se rozrůstá měšťanská třída, trpí pověstí nezáživného
provinčního města. Tento pojem se ve spojení s Lincem objevuje nejpozději v době
osvícenství. Nutno podotknout, že tato kritika by se dala snadno vztáhnout i na jiná středně
velká rakouská města. V případě Lince je však zásadní blízkost metropole Vídně.43 Právě
v tomto srovnání dostává, jinak neutrální pojem provincie (obecně v rakouském prostředí
často spojován spíše s autonomií a nezávislostí), jiné konotace. Z historie vyplývá, že
v Habsburské monarchii je tento pojem užíván poměrně často a je pod ním rozuměna
ekonomická, kulturní i politická zaostalost a zároveň závislost tohoto regionu na metropoli
právě v těchto oblastech.44 S Vídní se linečtí přirozeně sami chtěli a o jejich domnělé
zaostalosti je Vídeň sama přesvědčena.45 Jedním z důvodů pro toto smýšlení o Linci je mj.
také popularita tzv. Mundart tedy lidové poezie, ale i dalších literárních a divadelních děl
psaných v dialektu. Tento směr byl populární i během absolutismu, kdy díky svému
tematickému rozsahu tolik nepodléhal cenzuře.46 Dalším faktorem, který ovlivnil obecné
smýšlení o Linci, bylo zpočátku nenápadné trojverší pravděpodobně poprvé zaznamenáno
rakouským spisovatelem a satirikem Eduardem von Bauernfeld z poloviny 19. století: “Mit
Zyankali hat‘s keine Eile! Man kann auch sterben vor langer Weile, in der Provinz, zum
Beispiel in Linz.”, které se v rakouské městské společnosti po jeho zveřejnění okolo roku
1875 poměrně rychle vžilo.47 Spojení Lince s provinčností si našlo cestu i do mnoha
dalších uměleckých děl.48 Vrchol Františko-josefínské epochy na přelomu 19. a 20. století
a jasná převaha řemeslného obyvatelstva, která se v této době formuje, s sebou přináší
zaměření spíše na praktické věci než na duchovní a umělecky svěží přemýšlení. Silným
faktorem je také vliv venkova, který je v Linci i díky jeho tržní historii výrazný. Moderní
myšlenky, tzv. vysoká kultura a umělci tak přirozeně nachází uplatnění spíše ve Vídni
nebo v Mnichově.49
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Linec se stává takřka symbolem provinčnosti, jak dokládá i rakouský historik Katzinger:
„Nejpozději od 19. století se Linec rýmoval s provinčností. I přes rozvíjející se průmysl se
totiž stále jedná o poměrně malé město, v němž ještě v polovině 18. století tvoří téměř
třetinu obyvatel kněží a úředníci. Místních 10 klášterů a 22 kaplí a kostelů je,50 jak uvádí
Katzinger, pouze „Ordensfilialen“. Biskupství se v Linci usídlilo až v roce 1785 a to díky
kontroverznímu rozhodnutí císaře Josefa II., který skrze své dekrety výrazně omezil moc
kleriků a postupně rušil kláštery, čímž přispěl k výrazné společenské změně.51 O té
vypovídá také struktura obyvatel, ve které přibývají především úředníci, kteří jsou v roce
1821 po 762 řemeslnících druhou nejpočetnější skupinou ve městě.52 Okolo roku 1850
město samo o sobě čítá pouze přibližně 27 000 obyvatel, s koncem monarchie se však
jejich počet již blíží 100 000.53 Ještě v roce 1900 je Linec v pořadí až devátým největším
městem v rakouské části monarchie a pro jeho další rozvoj je výrazně omezující právě jeho
nedostatečná územní rozloha – nemocnice, hlavní nádraží, ale i obytné čtvrti a další
důležitá infrastruktura musela být budována v okolních obcích.54
Linec byl během napoleonských válek celkem třikrát obsazen francouzskou armádou,
zatímco revoluce roku 1848 ho téměř nezasáhly. Dějištěm těchto událostí byla převážně
Vídeň, kde se do povstání také zapojilo několik set místních a v rámci monarchie pak také
Budapešť.55 V roce 1800 vypukl v Linci rozsáhlý požár, který zasáhl zámek, budovu
zemského sněmu a bezmála 60 dalších domů. Už o pár let později ale bylo jasné, že tato
katastrofa přispěla k modernímu rozvoji města – došlo mj. k zasypání hradního příkopu a
vybudování promenády.56 V roce 1862 začíná výrazná přestavba nového města, která
zahrnuje také výstavbu dómu. V tomto období se Linec dočkává také výstavby kanalizace,
vodovodu a veřejného plynového osvětlení.57

2.1 Obchod

50

Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band II Von der Aufklärung zur Gegenwart“, 65. a
Sandgruber, „Was ist städtisch – Linz zwischen Industrie-, Handels- und Kulturstadt“, 196.
51
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band II Von der Aufklärung zur Gegenwart“, 31-32.
52
Ibid., 86.
53
Ibid., 137.
54
Mayrhofer, „Linz von der Industrie- zur Informationsgesellschaft: 1984 – heute“, 13.
55
Katzinger, „Kleine Linzer Stadtgeschichte“, 81-88. a Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz:
Band II Von der Aufklärung zur Gegenwart“, 102.
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Ibid., 58.
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Ibid., 96-98.
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V roce 1832 byla místo původního záměru výstavby vodního kanálu Vltava-Dunaj
postavena koněspřežná dráha mezi Lincem a Českými Budějovicemi – první železnice na
evropském kontinentě a první mezinárodní železnice vůbec.58 Pro Linec, který v polovině
19. století průmyslová revoluce jako by míjela (s výjimkou níže zmíněné textilní fabriky),
to byla významná událost, která vzbudila zájem po celé Evropě. Význam měla především
vzhledem k obchodu se solí, který na této trase probíhal v objemu bezmála 18 000 tun
ročně.59 Zajímavostí je, že celá stavba byla ale už v době svého otevření technicky
překonána. Vzhledem k poloměrům zatáček a výškovým rozdílům na trase ji v budoucnu
navíc ani nešlo přestavět na parní dráhu. V roce 1836 došlo k dalšímu rozšíření
koněspřežné dráhy a sůl tak mohla být transportována z Gmundenu až do Českých
Budějovic. I když se spolu s obecně rozšiřující výstavbou železnice snižoval význam řek
Traunu, respektive Dunaje jako dopravní tepny, je v roce 1837 Dunaj splavněn na úseku
z Lince do Vídně a později až do Řezna. Vídeň byla ovšem tímto způsobem propojena již
o sedm let dříve s Budapeští. V roce 1840 pak byla v Linci vybudována loděnice, která se
postupně stala svého druhu nejvýznamnější na celém horním toku Dunaje. Roku 1860 byla
dokončena výstavba železnice propojující Salcburk s Vídní přes Linec a o rok později
došlo k napojení na bavorskou železnici do Pasova.60
Linec se potýkal s dalšími problémy nové doby. Město se vzdalo svých ambicí stát se
obchodním centrem, o tradiční trhy, které se v Linci konaly již od 17. století, se přirozeně
vytrácel zájem a i přesto, že se je město snažilo udržet při životě, staly se pro něj okolo
roku 1850 takřka bezvýznamnými.61

2.2 Průmysl
I přes průmyslový rozvoj v okolí Lince a Štýrska dominuje hornorakouskému hospodářství
až do první světové války nadále zemědělství a podíl lidí pracujících v průmyslu a
obchodu dosahuje 20 %.62

58
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59
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60
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Poté, co tržiště ztrácela na přitažlivosti, hledal Linec jiné hospodářské téma. Tím se stala
již zmiňovaná fabrika na zpracování vlny založená v roce 1672, která byla zároveň první
velkou manufakturou a sociálním podnikem v zemi. Přes značné dluhy a problémy
s odbytem,63 bylo na fabriku v roce 1762 navázáno více než 48 000 pracujících po celé
monarchii, 64 z nichž značná část pocházela z vídeňských chudobinců. Vzhledem ke svému
charakteru se měla stát vzorem pro další podobné podniky v celé monarchii. 65 Podmínky
pracujících byly navíc velmi špatné a odpovídaly podmínkám v tehdejších prvních
manufakturách – pracující většinou neměli status stálého zaměstnance, byli placeni od
kusu a jejich monotónní práce na dlouhých směnách pro ně byl fyzicky i psychicky
vyčerpávající.66 V roce 1850, poté co už ve fabrice byla ukončena i výroba koberců, na
kterou se v posledních letech fungování fabrika zaměřovala a došlo k jejímu celkovému
uzavření, je jako nouzové řešení pro nezaměstnané zřízena tabáková továrna. Ta nejprve
vyráběla doutníky a v roce 1904 začala produkovat také cigarety a svého času
zaměstnávala až 1000 dělníků a dělnic.67 Ve dvacátých letech vyráběla až 1,9 miliard
cigaret ročně.68 Textilní průmysl se však v regionu rozvíjet nepřestal, naopka byl úspěšný i
nadále a akciová společnost, která vznikla v tehdy ještě samostatné obci Kleinmünchen na
okraji Lince, se po spojení s dalšími provozy např. z Tyrolska stala největším
zpracovatelem bavlny v celé monarchii a úspěšně překonala i pozdější hospodářskou
krizi.69
Od poloviny 19. se v Linci rozvíjí mnoho menších průmyslových podniků, z nichž mnoho
k výrobě využívá vodní energii. Vzniká vícero menších firem na předení vlny, mlýn,
palírny i pivovar.70 Pivovarnictví, které má v Linci dlouhou tradici již od roku 1637, se
vzhledem k rostoucí oblibě piva koncem 19. století daří úspěšně obnovovat.71 V druhé
polovině

dvacátých

let

dochází

koncern Österreichische Brau AG.

72

k fúzi

místního

největšího

pivovaru

v

Nová poptávka po kávových náhražkách vede také
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k založení fabriky produkující cikorkovou kávu a jiné kávové náhražky již v roce 1810 a
další ji v průběhu 19. století následují, přičemž firma Franck zaměstnává až 500 lidí a
získává v tomto odvětví v monarchii monopol. V Linci vzniká také několik palíren a
likérek, z nichž některé později rozšířily svou produkci i o ovocné produkty jako
marmelády a šťávy. Díky rostoucímu počtu obyvatel se přirozeně rozvíjí také
potravinářský průmysl,73 který je rozšířen i o chemicky zpracované suroviny jako např.
želatina, soda apod.74 Zmiňované palírny a likérky byly spolu s octárnami často v rukou
židovských podnikatelů a mj. následkem změny chuťových preferencí nepřežily krizi
dvacátých a třicátých let.75
Dalším odvětvím, které se zde v tomto období rozvíjelo je chemický průmysl, z počátku
zaměřený např. na výrobu barev, laků, či čisticích prostředků, svíček a sirek. Z širokého
spektra se postupem času výroba sirek, mýdla a svíček ukázala jako konkurenceschopná. 76
V Linci působilo také velké několik stavebních firem a parní pila. Na významu získávalo
také strojírenství, především pak železniční dílny, které produkovaly i lokomotivy.
V dílnách bylo po první světové válce zaměstnáno 800-900 lidí. Úspěšná byla také výroba
šicích strojů a loděnice, které v Linci okolo roku 1869 zaměstnávaly až 500 lidí.77
Přes průmyslový rozvoj přichází do Lince elektrifikace v porovnání s jinými evropskými
městy poměrně pozdě, a sice až v roce 1897. S tím je spojená také elektrifikace tramvají
ve městě, například ale veřejné osvětlení funguje na plynové bázi až do období mezi první
a druhou světovou válkou.78 Ještě předtím však dochází k elektrifikaci tabákové fabriky
(1884) a železničních dílen (1890). Vzniká také několik více, či méně úspěšných
elektrotechnických podniků, mezi které se řadí např. zavedení telefonické sítě v roce
1885.79 Celému procesu později přispívá i podíl Lince na založení společnosti pro
výstavbu (vodních) elektráren v roce 1920.80
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Větší rozvoj slibovala průmyslová a komerční banka založená roku 1869, která ale
neustála krach burzy a v roce 1873 skončila v konkurzu. Důležitou roli hrála také zemská
spořitelna, která měla velkou důvěru obyvatel.81 Stejně jako zbytku Evropy, ani Linci se
nevyhnula hospodářská krize 20. a 30. let, která s sebou přinesla vysokou nezaměstnanost
a až více než 9 000 nezaměstnaných lidí. Omezení v exportu mělo negativní dopad na
široké spektrum odvětví. Během 20. let se však dařilo rozvíjet i nové provozy, a to
především v oblasti výroby potravin a spolu s rozvojem elektroniky také docházelo
k modernizaci celého potravinářství.82

2.3 Kultura
Spolu se sílícím měšťanstvem a průmyslovou buržoazií se rozvíjel také kulturní a
společenský život.83 Jasným znakem toho byl vznik spolků a postupně i institucí. Spolky
na sebe reagovaly a často vznikaly „proti sobě.“84 Kulturní život byl začátkem 20. století
téměř výhradně rezervován pro měšťanské obyvatelstvo. V druhé polovině 19. století si i
měšťanstvo osvojuje myšlenky německého nacionalismu – právě nacionalismus a nezřídka
také antisemitismus se často propisují do vznikajících kulturních spolků. I v tomto
politickém příklonu lze hledat důvody pro přehlížení Lince ze strany Vídně.85 „Vídeňská
secese se v Linci příliš neprojevila, kulturní prostředí města utvářelo převážně kulturně
konzervativní německonacionální vzdělaná buržoazie.“86
Zajímavým, i když spíše jen ojedinělým případem, byly opakované návštěvy Wolfganga
Amadea Mozarta, který zde v roce 1783 složil Lineckou symfonii. A od roku 1793 uváděl
městský divadelní orchestr pravidelně Mozartovy opery.87 Mezi nemnoho dalších
výrazných osobností, které se ve městě zdržovaly, patří básník Rainer Maria Rilke nebo
vynálezce lodního šroubu Josef Ressel.88 Kulturní význam města od 19. století rychle
stoupal, a i přes častou cenzuru a kontroly zaměřené na kulturně činnou veřejnost a
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umělce,89 postupně vznikají kavárny, kluby a spolky, divadla, knihovny, vycházejí noviny,
konají se přednášky atp.
Určující pro kulturní scénu 19. století, ale i její další rozvoj byl vznik spolků. Staly se
základem pro mnohé kulturní počiny dalších desetiletí am noho z nich je aktivních až
dodnes.90 V roce 1821 byl založen hudební spolek Gesellschaft der Musikfreunde, který
založil hudební školu a jehož cílem bylo v Linci uvádět větší koncertní díla. 91 Navazuje na
něj spolek Musealverein založený roku 1833 a následně je v roce 1839 založeno zemské
muzeum, pojmenované po svém zakladateli Francisco-Carolinum. Historickému
zkoumání Horního Rakouska (tehdy Land ob der Enns) se věnuje také zemský archiv
založený roku 1896.92 Mezi aktivní spolky patří také nepochybně ty dělnické, které
vycházejí ze sociální demokracie,93 ty mimo jiné pořádají autorská čtení, do kterých se
zapojuje např. i Franz Kafka. I když v tomto ohledu není Linec tak radikální jako Vídeň, i
zde mají kulturní akce podporované sociálně demokratickou Kulturstelle jasný politický a
proletářský kontext.94 To, že z Lince mohou vycházet i moderní myšlenkové proudy
přesahující hranice monarchie, dokládá přítomnost Adalberta Stiftera, spisovatele, který se
do Lince přesunul z Vídně, aby zde působil, mj. jako šéfredaktor a později jako úředník.
Stifter je zakladatelem hornorakouské zemské galerie a roku 1851 také iniciuje založení
uměleckého spolku. Emilie von Binzer, významná spisovatelka a literární znalkyně, přináší
do města moderní myšlenky a ve svém salonu inspiruje mnohé umělce, z nichž mnohým se
ve své době dostává velkého uznání.95 Umělecké i jiné spolky ve městě je ale třeba vnímat
jako iniciativy jednotlivců spíše než státně nebo komunálně o zřizované.96
Mezi další výrazné osobnosti kulturního života působící v těchto letech v Linci se řadí také
Anton Bruckner, proslulý skladatel a varhaník, který zde složil první tři ze svých symfonií,
stejně jako své první tři mše. Koncertní scéna se v Linci od konce 18. století rozvíjí a její
obliba nestoupá jen u šlechty, ale také mezi měšťany. 97 Vliv metropolí Vídně a Mnichova
89
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se projevil především v malířství a výtvarném umění obecně. Linec nebyl atraktivním
centrem vzdělanosti a výtvarníci jej tak využívali jen jakousi „mezistanici“ na cestě za
lepším prostředím metropolí.98
Díky rozmachu stavitelství přichází do města během 19. století, a především pak v
jeho druhé polovině, také mnoho architektů.99 Z iniciativy lineckého biskupa vzniká
v Linci katedrála inspirovaná středověkou katedrální gotikou, která se se svými 130 metry
délky rychle stává městskou dominantou.100 Stavbu tohoto chrámu je možno vnímat jako
součást kulturní války mezi liberalismem a církví.101 Zároveň vzniká řada důležitých
časopisů a novin, jako například Wahrheit,102 Tages-Post nebo církevní Linzer
Volksblatt.103 Na poli vědy a moderních technologií se Linec etabloval jako centrum
letectví celé monarchie a první funkční letadlo zde bylo sestaveno v roce 1911. Ludvik
Hatschek v Linci v roce 1900 vynalezl později celosvětově rozšířený materiál eternit.104
19. století s sebou obecně přináší proměnu v rozvoji měst. Pokud hrála ve středověku a
novověku důležitou roli privilegia, která města získávala od panovníků, tak jsou to nyní
instituce a služby, které činí město významným. Neodmyslitelně k němu patří kavárny,
restaurace, knihovny a muzea, taneční sály a varieté, banky, parky i obchodní domy. Města
se stávají nositelem kultury a jejich náboj vychází z jejich kulturního prostředí.105 V roce
1862 v Linci vznikl i první sportovní spolek a tělocvik se stal povinnou součástí vyučování
ještě před tím, než byl v roce 1869 zakotven v říšském školském zákoně. U příležitosti
německo-rakouského gymnastického setkání byla v roce 1902 vybudována tělocvična,
svého času největší sál v Linci. Gymnastický spolek pracujících byl zároveň tak
oblíbeným, že se stával v podstatě politickou organizací sociálních demokratů.106
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Od roku 1752 měl Linec stálou divadelní scénu, ta se ale následkem vyplavení musela
přesunout do provizorních prostor v sále pevnosti, ze které se roku 1788 stala regulérní
divadelní scéna.107 Mezitím vzniká ve městě také stavovská divadelní společnost, která
šlechtě konečně plní přání přiblížit se úrovni vídeňského dvora.108 Mezi lety 1801-1803
bylo v Linci vystavěno samostatné divadlo, které dnes nese název Landestheater109 a ve
své době bylo v monarchii po Vídni a Praze považováno za nejlepší.110 Divadlo od 19.
století uvedlo v premiéře mnoho oper a divadelních děl a přineslo s sebou i zajímavé
kariérní příležitosti, které do města lákaly umělce. Jednalo se o první a na dlouhou dobu
jedinou velkou kulturní instituci, která v Linci vznikla, avšak i ona se potýkala s puncem
provinční scény.111 Od svého založení se totiž opakovaně čelila finančním problémům a
krachům. Pod vedením evropsky známé umělkyně Idy Schuselka-Brüning, však divadlo i
přesto uvedlo 51 nových her jen v roce 1855/56, což bylo více než v divadlech ve
Štýrském Hradci, Brně, ale i Mnichově či Praze. Mezi opery uvedené v dalších letech se
řadila například i díla Richarda Wagnera nebo Giuseppe Verdiho. Během ředitelství
Alfreda Cavara (1897-1903) se ve velkém měřítku dařilo lákat na představení i střední
třídu a místní scéna si tak získala jméno nejlepšího provinčního divadla srovnatelného se
Štýrským Hradcem i Prahou.112
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3 Politický rámec rozvoje města ve 20. a počátku 21. století
Rakouští sociální demokraté (SdP) měli v meziválečném období v linecké městské radě
s výjimkou mezi lety 1923-27 absolutní většinu. Ve všech čtyřech volbách konaných
v letech 1919, 1923, 1927 a 1931 získali až 15 mandátů, na druhém místě je následovali
křesťanští sociálové (CSP).113 Ti měli tradiční převahu v Národní radě, kde vyhráli
všechny meziválečné volby (s výjimkou roku 1930, kdy zvítězila SdP)114 a sestavovali
v tomto období všechny vlády115. Na vládnoucí většině se s nimi podílela Velkoněmecká
strana (GdP), která byla aktivní také v Linci, kde z 10 mandátů v roce 1919 postupně
oslabovala až na 5 mandátů v posledních komunálních volbách v roce 1931.116 Oproti
situaci např. ve Vídni vylo linecké politické prostředí také výrazně smířlivější. Krize
politické spolupráce a protesty v meziválečném období se tak podařilo překonat bez
většího násilí.117 Během vlády sociální demokracie dochází po první světové válce
k restrukturalizaci hospodářství. Mimo jiné proto, že sociální demokraté věřili, že jim
spolu s rychlou industrializací zároveň stoupnou i volební preference.118
Situace po první světové válce byla poměrně komplikovaná, i když byl Linec vzdálen
všem bojovým frontám, byl ve válečných letech plný lazaretů, zraněných, nezaměstnaných
a lidí bez domova. V prvních měsících po válce docházelo kvůli velmi špatnému
zásobování a nedostupným potravinám opakovaně k rabování a vícekrát tak muselo být
vyhlášeno stanné právo. Byl to linecký německo-nacionální starosta Dinghofer, který jako
prezident provizorního rakouského státu 12. listopadu 1918 vyhlásil založení Německého
Rakouska, na lineckém náměstí byla přitom republika provolána předčasně již 1. října.
Dalším faktorem, který přispěl k úspěchu sociální demokracie byla existence dělnické

113

„Gemeinderatswahlen Erste Republik“, Stadtgeschichte Linz, https://stadtgeschichte.linz.at/10359.php
(12. 5. 2020).
114
„Zusammensetzung des Nationalrates von 1920 (1919) bis 1934 (aufgrund de jeweiligen
Wahlergebnisses)“, Parlament der Republik Österreich,
https://www.parlament.gv.at/WWER/NR/MandateNR/ (12. 5. 2020).
115
„Politische Entwicklung in Österreich 1918-1938“, Demokratiezentrum Wien,
http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/politische-entwicklung-in-oesterreich-1918-1938.html
(12. 5. 2020).
116
Mayrhofer a Katzinger, „Geschichte der Stadt Linz: Band II Von der Aufklärung zur Gegenwart“, 258261.
117
Ibid., 278.
118
Ibid., 291-292.

20

rady, které sociální demokraté předsedali. Dělnická rada vznikla z vojenských rad 14.
listopadu 1918 a hlásila se k hodnotám parlamentní demokracie a republikánskému
státnímu zřízení. V prvních dnech a týdnech po konci války to bylo jediné grémium, které
mělo autoritu. Sociálním demokratům se tak podařilo zamezit velkému rozmachu
komunistů, přilákali do svých řad mnoho jejich příznivců a stali se tak nejsilnější
stranou.119 Meziválečné období bylo až do roku 1929 v Linci symbolem také pro výstavby
nových bytů. Za tu dobu jich bylo vystavěno přes 1200 a stejný počet jich vznikl také díky
rekonstrukcím a přestavbám. Linecká sociální demokracie pod heslem: „Od rudé Vídně
k rudému Rakousku“,120 iniciovala stavby nových bytových jednotek, které se snažila držet
ve veřejném vlastnictví. Stejně aktivní byla sociální demokracie také v budování sociální
infrastruktury, a to zaměřené nejen na děti a mladistvé, ale obecně na celé obyvatelstvo
(např. výstavba zdravotnických zařízení).121
V Linci ve volbách v roce 1919 získávají sociální demokraté přes 55 % hlasů, tedy
absolutní většinu. Dařilo se jim to především díky poválečné situaci, využívali obecnou
náladu, která se vymezovala proti křesťansko-sociálním sedlákům a těžila z toho, že byla
obecně vnímána jako mírová strana. Za sociálními demokraty tehdy se ziskem 28 % hlasů
následovali křesťanští sociálové. Obě tyto velké strany slavily úspěch i v celostátních a
krajských volbách. Byly to také první volby, ve kterých bylo umožněno volit ženám.
Velkým tématem až do uzavření Saint-Germainské smlouvy v září 1919 byla také
velkoněmecká myšlenka.122 Hlavním tématem sociální politiky bylo přirozeně také
zkvalitnění veřejné správy, rozšíření sociální péče a pomoc rodinám.123
Mezi lety 1926-27 se vyostřují politické konflikty mezi dvěma tábory sociálních
demokratů – Bürgerblock a austromarxistischer Lager. Výsledkem toho byl vznik tzv.
Lineckého programu sociálních demokratů v roce 1926, který se hlásil k marxistickým
myšlenkám a (jeho nejvýraznější kapitola nese název Boj o státní moc).124 Program přispěl
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k dalšímu vyostření situace v rámci sociální demokracie také proto, že otevřeně
proklamoval možnost revoluce, či občanské války a označoval tehdejší současný systém za
diktaturu.125 Oproti Vídni se však vedoucí představitelé linecké sociální demokracie
nepřikláněli k tzv. austromarxismu. K postupnému zhoršování situace dochází spolu s
nepřímým vyústěním Lineckého programu na politickém poli v roce 1927. Na protest proti
omilostnění dvou pravicových aktivistů, kteří při potyčce se sociálními demokraty
zastřelili dva jejich přívržence, byla 15. července vedením sociální demokracie vyhlášena
generální stávka. Výtržnostem a násilí se v Linci podařilo předejít. Ve Vídni bylo ovšem
při protestech zastřeleno 90 lidí a byl zapálen justiční palác.126
Sociální demokraté v roce 1930 vyhráli volby do národní rady a o rok později získali
absolutní většinu i v komunálních volbách v Linci. Na zemské úrovni slavili nadále úspěch
křesťanští sociálové. Posilující NSDAP se však v roce 1933 spojila do volebního bloku
s Velkoněmeckou stranou. Pod vedením spolkového kancléře Dollfuße (CSP) začala vláda
omezovat ostatní strany a sociální demokraté tak byli nuceni rozpustit své ozbrojené
složky. SdP také protestovala proti Dollfußovu plánu přeměnit Rakousko v křesťanský
stavovský stát a po vzoru Mussoliniho a Hitlera zakázat všechny politické strany. 19.
června roku 1933 dochází k zákazu NSDAP a její zástupci této strany byli vykázáni i
z městské rady v Linci. V politických názorech a argumentaci je však plnohodnotně
nahradili politici z Heimatblocku (politické organizace rakouské domobrany).127
Další kroky kancléře Dollfuße následně stále více vedou k autoritářskému státnímu zřízení.
Následkem nařízení k prohledání lineckého hotelu Schiff, sídla velitele republikánského
Schutzbundu –paramilitární organizace SdP – došlo 12. února 1934 k rakouské občanské
válce. Schutzbund rozpoutal v Linci, Vídni a dalších městech pouliční souboje a pod
záštitou obrany demokracie a republiky volal po státním převratu. Vedení SdP se ovšem od
jakéhokoli násilného řešení distancovalo a povstání tak bylo nakonec během jediného dne
potlačeno. Tyto události uvolnily kancléři Dollfußovi cestu k nastolení absolutistického
státu. Již 12. února začal rozpouštět sociální demokracii a všechny její organizace a její
mandáty na všech politických úrovních tím byly promlčeny. To se samozřejmě dotklo i
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situace v Linci, kde na úkor sociálních demokratů posílila především CSP. Mnoho
sociálních demokratů také přešlo k tehdy ještě ilegálním komunistům nebo do NSDAP.128
Téhož roku v červnu došlo k nacistickému puči, při kterém stávající kancléř Dollfuß přišel
o život. Ve funkci jej nahradil austrofašista Kurt Schuschnigg, který zemi sblížil s Hitlerem
a zároveň se snažil na svou stranu získat socialisty a dělníky.129
Poté, co během okupace byly aktivity sociálních demokratů skryty v ilegalitě, nadešlo
s rokem 1945 pro sociální demokracii další složité období, ve kterém soupeřila
s komunisty posílené o emisary navrátivší se z Ruska.130 Hned 14. dubna 1945 tak vzniká
Socialistická strana Rakouska (SPÖ)131 a v Linci posléze získává bezmála 60 % hlasů.
Výraznou převahu si zde strana dokázala udržet až do roku 2003, kdy naposledy získává
přes nadpoloviční většinu hlasů. Komunální volby zde však vyhrávala až do těch
posledních v roce 2015.132 Od silně levicového proudu, se kterým strana před druhou
světovou válkou koketovala, se skrze tzv. Vídeňský program, přijatý v roce 1958,
odpoutává.133
Linecké politické prostředí je po druhé světové válce až na výjimky nedemokratických
dob, vždy formováno sociální demokracií a její polické reprezentaci tak lze připsat velký
podíl na rozvoji města a kvality života v něm během téměř celého 20. a začátku 21.
století.134 Mezi tři nejvýznamnější sociálně demokratické starosty se řadí Josef Dametz
(1919-1927), který položil základy řady důležitých veřejných služeb a dále je rozvíjel.
Dále to byl Ernst Koref (1945-1962), který budoval novou identitu Lince po ideologickém
zatížení nacismem a také historicky nejdéle vládnoucí Franz Dobusch (1988-2013) jemuž
se dařilo měnit image města jak vůči jeho obyvatelům, tak i navenek.135
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Od posledních voleb v roce 2015 vládne v Linci proporční koalice, na které se podílí čtyři
nejsilnější strany. Jsou jimi SPÖ, svobodní (FPÖ), lidovci (ÖVP) a zelení (Grüne). Ovšem
ve světle skandálu okolo šéfa FPÖ Heinze-Christiana Strache vypovídají v květnu 2019
sociální demokraté se svobodnými úmluvu o spolupráci.136 Linečtí zelení jsou součástí
rady města od roku 1985 a jsou stabilně rostoucí stranou,137 která výrazně ovlivňuje
ekologickou politiku města.138 Kulturní a turistický odbor města a resort kreativních
průmyslů zastává v období mezi lety 2009 a 2015,139 stejně jako v posledním volebním
období, ÖVP.140
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4 Linec jako průmyslové město
Linec v turbulentním 20. století zažíval velký rozmach a byl v tomto období ekonomicky,
sociálně i topograficky nejvíce se rozvíjejícím městem Rakouska.141 Zatímco v roce 1900
měl okolo 58 000 obyvatel, v roce 1923 po připojení okolních obcí již počet obyvatel
překračoval 100 000142 a do roku 1939 se dále navyšoval na více než 140 000.143 Rozvoj
s sebou přinášel také sílící image jako nákupního centra,144 přesto byl Linec i
v meziválečném období stále vnímán spíše jako předimenzované zemědělské centrum.145
Po první světové válce a po pádu monarchie došlo k výraznému zvýšení význam Horního
Rakouska, které se rázem stává jednou z největších zemí nového spolkového státu.146
Po anšlusu Rakouska v dubnu 1938 měly být v Linci započaty velké přestavby, ke kterým
ale vzhledem k probíhající válce a procesu zbrojení v naprosté většině nedošlo.147 Hitler
považoval Linec za své rodné město, i když v něm pouze dva roky žil a pět let navštěvoval
školu. Převzal proto nad městem, stejně jako nad celým okresem patronát a upřednostňoval
jej dokonce i před dalšími hlavními městy Říše (Berlínem, Mnichovem, Norimberkem a
Hamburkem), jeho náklonnost k Linci se projevovala i při jeho projevu v roce 1938:
„Wenn die Vorsehung mich einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief,
dann muss sie mir damit einen Auftrag erteil haben, und es kann nur Auftrag gewesen sein,
meine teure Heimat dem deutschen reich widerzugeben.“ Před lineckou radnicí ho při tom
tehdy vítalo 60-80 000 lidí.148 Masivní nacistické investice do průmyslu a infrastruktury
však nakonec pomohly nejen městu, ale i celému hornímu Rakousku setřásat punc
provinčního charakteru. Město se mělo zaplnit honosnými budovami a paláci, které by
reprezentovaly moc říše a spolu s tím se měl rozvíjet i průmysl. V Linci měl vzniknout
největší vnitrozemský přístav na Dunaji a zároveň měla být postavena dálnice, jejíž
skutečná realizace by z Hitlerovo strany představovala velký populistický tah, a to i přesto,
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že plány na její výstavbu existovaly už dlouho před jeho nástupem k moci.149 Již tak velká
obliba režimu v okrese pod vlivem propagandy dále stoupala a při lidovém hlasování
v dubnu 1938 získal nacistický režim podporu přesahující 99 % a podíl obyvatel
s členstvím ve straně pak postupem času rostl až na 9 %.150 Linečtí si to velmi dobře
uvědomovali a snažili se Hitlerovi nadbíhat a při každé příležitosti se hrdě hlásili k jeho
odkazu.151
Ani Linci se samozřejmě nevyhnulo potlačování a cílená likvidace Židů a nacistickému
režimu nepohodlných obyvatel. Blízkost koncentračního tábora Mauthausen, kterým
během války prošlo přes 200 000 zajatců, přinášela nucenou pracovní sílu také do Lince.
Byly zde zřízeny dva oddělené tábory a celkem na nucené práce (mj. i v Herman-Göring
Werke) bylo nasazeno 8-10 000 lidí.152
Linec se během 20. století dále rozrůstal. Za nadvlády nacistů se obecně plánovalo, že
počet obyvatel v budoucnu naroste na 240 až 300 tisíc v některých odhadech dokonce na
400 tisíc, což byla k tehdejšímu počtu obyvatel velká změna, která se ale neprojevila na
ubytovacích kapacitách města. Zatímco v roce 1938 bylo ve městě 125 tisíc obyvatel, v
roce 1945 už to bylo 192 tisíc. S koncem války do města spolu s vojáky spojeneckých
armád přišlo také velké množství uprchlíků, obětí války a vyhnaných osob. Ubytováni byli,
kde se dalo – v kasárnách, fabrikách, vagonech, i přístavních halách a situace se
uklidňovala jen postupně až do konce poválečné dekády.153 V roce 1949 byl počet cizinců
v Linci historicky nejvyšší a dosahoval 34 000.154
V padesátých letech byl Linec nucen řešit problém nedostačující bytové kapacity, a i přes
nedostatek financí v této době dokázal investovat 1 % prostavěných peněz do uměleckých
instalací. Politická scéna druhé poloviny 20. století vykazovala jasnou stabilitu, kdy si
sociální demokraté udrželi nepřetržitou většinu. Linec se v 60.-70. letech i díky zlepšení
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dopravní infrastruktury a opětovnému zprovoznění letiště v roce 1956 stal po boku
Štýrského Hradce a Vídně jedním z nejmodernějších měst Rakouska.155

4.1 Průmysl
Pod nacistickou nadvládou byl v Linci podporován rozvoj průmyslu. Již dva měsíce po
anšlusu započala výstavba oceláren Reichswerke Hermann Göring, Jejich budování musela
ustoupit celá obec St. Peter, na jejímž území komplex vznikl156 a Hitler původně s
výstavbou továrny na tomto území nesouhlasil – především z obav před zamořením „jeho
města“ smogem. Göringův plán ale naopak počítal s využitím, v té době početné, volné
rakouské pracovní síly, zlatých rezerv a štýrských zásob rudy. 157 K ocelárnám postupně
přibyla také další významná fabrika a sice IG Farben, která původně produkovala pouze
dusík pro výrobu hnojiv, postupem času jej ale začala využíva i do výbušnin. Spolu se
zpracováváním základních surovin se v Linci měnila i struktura celé branže. Tyto aspekty
předznamenávaly

způsob

osvobozování

města

spojeneckými

silami.

Vzhledem

ke strategicky významnému těžkému průmyslu a dopravním uzlům bylo na Linec tehdy
podniknuto celkem 22 náletů, při kterých zemřelo více jak tisíc civilistů a došlo během
nich také k rozsáhlému zničení místní infrastruktury. Průmysl však oproti tomu takové
škody neutrpěl, u oceláren se poškození pohybovalo okolo 8,5 % - 10 % a u IG Farben
zhruba okolo 12,5 %.
Takzvaný „sací efekt“ přivedl po druhé světové válce za vyhlídkou lepšího života do
západního části Rakouska velké množství uprchlíků ze sovětských okupačních zón a
Němců vyhnaných ze Sudet. Počet průmyslových závodů se v roce 1946 oproti stavu před
válkou téměř zdvojnásobil. Nové firmy profitovaly především z velkého počtu dostupné
pracovní síly, na jejich vznik měl dopad i příchod nových podnikavců z řad uprchlíků. I
když se průmysl v poválečných letech rozbíhal celkově pomaleji, nahrávaly mu příznivé
podmínky, které vycházely ze strategie západních mocností na vybudování nového
průmyslu náhradou za výrobní kapacity „ztracené“ v sovětské zóně.158
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Bylo rozhodnuto, že těžký průmysl bude v Linci zachován, a tak byl provoz oceláren
VÖEST i dusíkových závodů Chemie Linz obnoven v prvních dvou poválečných letech.
V mnoha odvětvích, jako například zpracování oceli, ale i v železničním stavebním
inženýrství, či v produkci textilních strojů, byl Linec na špičkové úrovni. Další úspěšné
podniky byly nejen strojírenského typu, šlo také o sklárny, tabákovou fabriku, či firmy
produkující elektroniku. Na pomezí měst Linec – Wels – Enns vznikl nejsilnější
průmyslový region v Rakousku. Rozhodující pro jeho úspěch přitom byla zmiňovaná
poválečná léta. Mezi lety 1946-52 tu vzniklo přes 200 nových podniků.159
Po válce se v rámci Marshallova plánu událo několik věcí, které se pro Linec ukázaly být
do budoucna rozhodujícími. Jednalo se o velké investice jak do VÖEST, tak i do Chemie
Linz a zároveň došlo ke znárodnění velké části celého průmyslu, který spojenci předali do
rukou rakouské vlády. Postupně se zde dařilo výrazně navyšovat kapacitu produkce a
dosahovat i v celosvětovém měřítku vysoké kvality. Vnímání úspěšného průmyslového
rozvoje poválečné doby dobře dokresluje i citát Katzingera: „Oba tyto podniky se staly
vlajkovými loděmi (znárodněného) rakouského průmyslu a kouřící komíny vítaným
znamením města Linec.“160 Státem vlastněné podniky však hospodařily neefektivně a
uprostřed osmdesátých let se projevila dlouho vlekoucí se krize způsobená špatným
managementem, zastaralým plánováním a tunelováním daných společností. Této situaci se
přezdívá VOEST Debakl. Spolu s tím se provalily také skandály, při kterých vyšlo najevo,
že se firmy podílely na zbrojním průmyslu, uzavíraly pochybné obchody apod. VOEST a
Chemie Linz museli v roce 1985 propustit zhruba 17 000 lidí, což znamenalo přibližně 10
% všech osob tehdy zaměstnaných v Linci.161 Na jaře roku 1986 v reakci na tato odhalení
protestovalo 40 000 zaměstnanců zmíněných firem na lineckém náměstí.162 Dluhy
společností převzaly veřejné rozpočty, firmy byly zachráněny a postupně prodány do
soukromého vlastnictví. „Dlouholetý statistik Horního Rakouska Otto Lackinger odhaduje,
že na záchranu státních podniků situovaných především v Horním Rakousku muselo být
tehdy ze státní kasy vynaloženo přes 49 miliard šilinků.“163
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I přesto, že rozmach těžkého průmyslu byl ve městě, je záležitostí pouze několika málo
dekád, byl Linec v 50. a 60. letech vnímáno jako špinavé a nezdravé průmyslové město,164
na což reagovala v tehdejším Rakousku rozšířená rýmovačka: „In Linz, da stinkt’s“.165
Těžký průmysl zde byl ovšem od 50. let spojen s blahobytem a dobrými vyhlídkami do
budoucna. Změna v tomto uvažování přichází až v 70. letech.166 Image města se zlepšuje
až postupem času a souvisí s celkovou razantní změnou struktury průmyslu, spolu s
proměnou společenského života.167 Od roku 1985 se linecké ozvudší radikálně zlepšuje,
jak VOEST Alpine, tak i Chemie Linz se daří emise škodlivin snižovat a Linec se
postupem času právem začal pyšnit označením nejčistšího průmyslového města
Rakouska.168
V roce 1950 propukly v Linci stávky a protesty. Jsou následkem poválečné ekonomické a
sociální politiky a tzv. Lohn-Preis-Abkommen, jehož cílem bylo snižovat státní subvence a
sociální podporu, s úmyslem vrátit válkou poničenou ekonomiku a trh zpět na přirozenou
hladinu.169 Tato dohoda s sebou však přinesla mj. také zdražení potravin a stala se
podnětem pro vyvolání generální stávky, kterou iniciovala komunistická strana za podpory
svazu nezávislých (volně navazující na nacistickou éru).170 Protesty, které se konaly také
ve Vídni a Štýrsku, byly v Linci na rakouské poměry poměrně rozsáhlé, především
vzhledem k silně zastoupené dělnické třídě.
Poslední dekády 20. století se nesly v duchu dalšího rozvoje. Přelomové jsou především
roky 1995, kdy Rakousko vstupuje do Evropské unie a 1998, kdy se po pádu Železné
opony otevírá hranice s Českou republikou. Linec tak kromě východo-západního směru
opět získává význam i jako spojnice ve směru severo-jižním. Na přelomu tisíciletí je ve
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městě přibližně 180 000 pracovních pozic, což zhruba odpovídá počtu jeho obyvatel.
Zároveň do města denně přijíždí 160 000 lidí, ať už pracujících, turistů nebo studentů.171

4.2 Obchod
Okolo roku 1910 bylo ve městě cca 20 velkoobchodů a Linec se ve 20. století stal
důležitým centrem obchodu s obilninami v celé monarchii. Obchodní domy vznikaly jen
pomalu a město v tomto směru zaostávalo např. i za menším Salcburkem. Ve srovnání
s Vídní, Prahou nebo Berlínem pak Linec moderním měšťanům 20. století neměl
v obchodní sféře moc co nabídnout. Trhy, které určovaly ráz celého města po dlouhou
dobu, mizí z centra až po druhé světové válce a s nimi se ztrácí i zemědělský nádech
města.172
Obchod se během druhé světové války razantně utlumil a po jejím skončení trpěl
nedostatkem zásob. Navíc už před anšlusem Rakouska byli ze svých obchodů vyhnáni
Židé, tedy jedni z nejčilejších obchodníků. V padesátých letech však obchod znovu zažívá
velký rozmach, a to především ve středu města, které se stalo v podstatě jedním velkým
nákupním centrem a vybudovalo tak Linci novou image. K tomu přispěl rozvoj konzumní
společnosti a taky fakt, že se velká část obyvatel motorizovala a za nakupováním do města
mohla dojíždět. Po válce obnovené nákupní domy se staly důležitými sociálními
spojnicemi, potkávala se v nich totiž městská klientela (dělníci, úředníci) s tou venkovskou
(především zemědělci a farmáři). V roce 1965 bylo v Linci v obchodním sektoru činných
zhruba 18 000 lidí.
Postupem času a směrem ke konci století, se ale velká nákupní centra stěhují ze středu
města na jeho okraje. Jsou tam dostupnější pro auta a vzhledem k nástupu supermarketů a
stále se zvyšující nákupní ploše, zde také obchodníci hledají nižší nájmy. Mladí lidé, kteří
jsou ekonomicky i spořtebitelsky nejsilnější se stěhují z center pryč a ta tak ztrácí na svém
obchodním potenciálu ve prospěch svých okrajových částí města a přilehlých
municipalit.173
171

Sandgruber, „Was ist städtisch – Linz zwischen Industrie-, Handels- und Kulturstadt“, 208.
Sandgruber, „Was ist städtisch – Linz zwischen Industrie-, Handels- und Kulturstadt“, 208-209.
173
Ibid., 210-213.
172

30

4.3 Kultura
V době po první světové válce kulturní politika nestála na prvním místě žebříčku
politických priorit zastupitelů města, ovšem již ve 20. a 30. letech se na ni vládnoucí
sociální demokracie „rudého Lince“ začíná zaměřovat. Jedním z velkých počinů je
například, na svou dobu velkolepě pojatá inscenace, „Flammen der Nacht“ od Eduarda
Macku, do které se v roce 1928 zapojilo přes tisíc účinkujících, a která bývá označována za
předchůdce později velmi významného „Linzer Klangwolke.“174 Velké oblibě se
v meziválečné době těšily místní kulturní domy, ve kterých se odehrálo množství plesů,
bálů

a

dalších

událostí.

Prostory

jako

Volksfesthalle,

Volksgartensalon

nebo

Südbahnhofhalle se mají ve své době ale pouze regionální význam a rychle upadají
v zapomnění.175
Hitler chtěl pozvednout Linec oproti Vídni, kterou osobně neměl rád jak ve spojení
s myšlenkovými proudy, tak i např. s architekturou.176 V Linci měl velké plány, mělo zde
vzniknout velké kulturní centrum zahrnující knihovnu, galerie, operu, muzea a divadlo,
které si dokonce sám naskicoval. Vzorem mu pro to byla Budapešť, jíž se měl Linec
připodobnit. Všechny stavby měly být rozsáhlé, okolí mělo zahrnovat široké ulice a
rozlehlá náměstí, Linec měl ve všem předčit Vídeň. Hitlerův program počítal s obrovskými
investicemi do muzeí. Mělo zde vzniknout mj. i Linzer Führer Museum.177 Pro něj byly
v rámci tzv. Sonderauftrag Linz zajištěny tisíce uměleckých děl, a to jak z Vídně, tak ze i
zbytku okupované Evropy – Francie, Československa apod.178
Samozřejmostí bylo, že umělci, kteří chtěli aktivně působit, projevovali náklonost ke
straně. Proto byli již od roku 1938 z aktivního podílu na kulturním životě vyloučeni
především Židé, ale také např. expresionisté.179 Už i tak malá místní židovská komunita z
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Lince proto často prchala do emigrace.180 Hitlerovým cílem bylo obecně vyzdvihnout
Linec oproti Vídni a zbavit místní kulturní život jeho provinčnosti. Avizovaná štědrá
podpora kultury však proudila spíše do Hitlerových vlastních projektů. Zatímco
Landesmuseum muselo z finančních důvodů v roce 1944 zavřít a nakonec nedošlo ani ke
slibovanému rozšíření divadla, které se pyšně titulovalo jako vůdcova první scéna, ani
k výstavbě koncertního sálu.181 Nešťastnou finanční situaci divadla ilustruje také fakt, že
jeho mnoho jeho členů žilo v roce 1943 na ulici.182 Udržel se však nacisty založený
orchestr, dnes známý jako Bruckner Orchester.183 Určitá část linecké kulturní scény však
ztráty vize velkých kulturních institucí litovala, a dokonce ještě v 50. letech si Linec
nárokoval obrazy, které pro místní galerii Hitler pořídil.184 Výměnou za (často domnělou)
podporu lineckých kulturních institucí dostala strana možnost ovládat a centrálně řídit celé
kulturní dění ve městě. Nacistickou kulturní politiku v Linci vystihuje citát historičky
Reginy Thumser: „Okresní město [Linec] profitovalo z Hitlerových plánů – ovšem jen na
krátkou dobu. Z dnešního pohledu městu spíše uškodila, zdá se že linecké kulturní
sebevědomí se kvůli nenaplněným plánům na přestavbu a válkou znemožněné výstavbě
kulturních institucí výrazně narušilo.“185 To, že byli sami Linečtí odstřiženi od realizace
Hitlerových kulturních projektů dokazuje i to, že do zmiňovaného Sonderauftrag Linz
místní umělci ani politici vůbec nezasahovali. Jednalo se přitom o vůbec největší projekt,
do kterého bylo do roku 1944 investováno bezmála 99 milionů říšských marek. 186 Hitler
také obdivoval varhanistu a skladatele Antona Brucknera, na jehož počest se v Linci
jednak konaly Bruckner-Festspiele a dále bylo zřízeno i hudební gymnázium.187
Ve druhé polovině 20. století se rozvíjí výstavba i dalších významných kulturních institucí,
a to jak těch tradičních, jako je například Landestheater, dlouho očekávaný koncertní sál
Brucknerhaus nebo muzeum umění Lentos, tak i těch moderních a inovativních, jako
například Ars Electronica Center. Pestrost kulturního prostředí doplňují od konce 70. let
také kulturní spolky a iniciativy vycházející z aktivit občanských kruhů. Jedná se například
180
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od světově známé kulturní centrum Stadtwerkstatt nebo divadlo Phoenix.188 Roku 1952
vzniká v Linci také botanická zahrada. Linecké městské muzeum dostává v roce 1929 ke
správě Pachingerovu sbírku, ale vlastní instituce vzniká až v roce 1963, opět tedy s velkým
zpožděním za jinými a často i mnohem menšími rakouskými městy.189
I když v Linci především v druhé polovině 20. století vznikají zajímavé kulturní iniciativy,
o kterých se zmiňuji v následující kapitole, spojení „Linz-Provinz“ po druhé světové válce
opět ožívá. Naopak se k němu ještě přidává nálepka špinavého industriálního města. Ani
poválečná literatura se o Linci nevyjadřuje příliš pozitivně.190 V poválečném období
dochází také k výstavbám sakrálních staveb a kostelů, z 28 městských kostelů jich bylo 16
postaveno teprve po roce 1945.191 Následně od 70. let zaznamenáváme velký rozmach
kvalitní architektury i od zahraničních studií, která z velké části mění ráz města.
Architektonické soutěže jsou vypisovány nejen na kulturní nebo sportovní centra, nýbrž i
na stavby sloužící komerčním účelům bank a dalších institucí.192 Motivace proměnit Linec
však pramení i z politických pozic, kde se prosazuje snaha z města zatíženého nacistickou
minulostí vybudovat moderní a prosperující metropoli s bohatým kulturním vyžitím.193
V Linci vzniká umělecká škola na bázi kulturně-politického vyhranění se vůči nacistické
minulosti v roce 1947, postupně se profiluje, až se v roce 1998 stane univerzitou.194
Důležitým okamžikem je také založení vysoké školy hospodářských a společenskovědních
studií Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften v roce 1966, později
přejmenovanou na Johannes Kepler Universität.195
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5 Linec jako kulturní město
Výrazné směřování Lince k obrazu moderního města můžeme sledovat po nástupu Huga
Schanovskyho na post starosty města v roce 1984 a za úřadování na něj navazujícího, již
zmiňovaného, starosty Franze Dobusche. Oba přispěli k tomu, že se město začalo věnovat
novým otázkám a koncepcím a inovativně reagovalo na problémy a výzvy spojené s
nástupem nové politické generace.196 To platí především u Dobusche, který byl na post
starosty zvolen již ve svých 36 letech.197 Dokázal vytvořit příhodné podmínky a protředí
pro to, aby se Linec v budoucnu mohl vyvinout v konkurenceschopné a přitažlivé moderní
město. Důležitost byla přičítána sociálním stránkám a obecně politice orientované na
občany,198 jako například sociální program z roku 1990, který zajistil lepší péči a důstojné
podmínky pro seniory, nebo program zpřístupňující společenský život příjmově slabším
skupinám. Podpora příjemného prostředí pro rodiny a děti je také velkým tématem.199
Prostor pro změnu kulturního prostředí už předznamenaly iniciativy a akce organizované
v dřívějších letech druhé poloviny 20. století – jako např. Forum Metall (1977), Forum
Design (1988) nebo festival Klangwolke (1979). Po hanlivém označení in Linz, da stinkt‘s
se tak postupně vžívá nové heslo in Linz, da beginnt’s. Chuť změnit tvář města a jeho
pověst ilustrují aktivity zmiňovaného starosty Schanovskyho, který kromě snahy očistit
ovzduší průmyslového města také v roce 1986 vyhlašuje Linec tzv. Friedensstadt, tedy
městem míru. Jde o razantní krok s cílem zbavit město zatížení nacistickou minulostí.200
Z výzkumu mezi obyvateli, provedeném v roce 1980, vyplývá, že velká část z nich má
s obrazem svého města a s jeho pověstí problém.201 V roce 1989 tak radnice přichází s
novým heslem Linz lebt auf, které uvádí velká kampaň a s ní spojené investice do čistého
města, a především kultury a její dostupnosti pro širokou veřejnost.202 Kampaň za
„nejčistší průmyslové město Rakouska“ měla velký úspěch a mezi lety 1985 a 1995 se
podařilo snížit škodlivé látky v ovzduší o 70 %.203 Jelikož však těžký průmysl v Linci stále
hraje důležitou roli, zůstává Linec po Štýrském Hradci i nadále druhým nejhorším
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rakouským velkoměstem, co se kvality ovzduší týče.204 I když se veřejná správa zaměřuje
na rozvoj kulturního prostředí, fakt, že industriální složka zůstává pro Linec i nadále velmi
důležitou, je neoddiskutovatelný.205 Těmto snahám nahrává také místní klidné politické
prostředí a zároveň snaha místní SPÖ udržet si stabilně dobré vztahy s hejtmany Horního
Rakouska, i přesto, že se jedná o politicky názorově velmi odlišné politiky.206
Počet obyvatel Lince od přelomu 70. a 80. let až na pár výjimek klesá z více než 200 tisíc
až na 183 tisíc v roce 2001. V tomto poklesu se zrcadlí celospolečenský trend odlivu
obyvatelstva na venkov a snaha ušetřit za náklady spojené s bydlením.207 I když je bytová
politika a nová výstava velký tématem, vzhledem k vysoké poptávce se daří snižovat
nájmy jen velmi pomalu.208 Začátkem 21. století se realizují i velké nebytové a
revitalizační stavební projekty, jako například přestavba hlavního nádraží, nebo výstavba
v rámci tzv. Kulturmeile.209 Kromě toho je ale rozvíjena i městská zeleň, obnovovány a
zakládány jsou parky (více než 450 000 m2 nových parků) a v okolí Lince vznikají také
chráněná území. V reakci na rostoucí zatížení automobily jsou mimo dopravních opatření
budovány také parkovací domy či cyklostezky a změny se projevují také ve veřejné
dopravě. Dopravní zátěži způsobené pouze tranzitem odlehčuje přestavba dálnice A7 a
výstavba dalšího mostu přes Dunaj.210

5.1 Kultura
Zájem na kulturním rozvoji města ovšem nelze připsat pouze politické reprezentaci 80. a
90. let. Již za éry první vlády SPÖ v Linci po druhé světové válce, kterou zosobňuje
především Ernst Koref, jsou (i přes v té době jistě nepříliš dobrou finanční situaci)
viditelné snahy o podporu kultury. Kromě zřízení nové galerie (Neue Galerie) a umělecké
školy jsou také položeny myšlenkové základy pro budoucí zřízení a výstavbu koncertního
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sálu a linecké univerzity. O obojí se Koref aktivně zasazoval.211 Zároveň na přelomu 70. a
80. let probíhá vědecký výzkum, jehož cílem je najít správný směr pro další kulturní rozvoj
Lince, a který se stal důležitým podkladem pro budoucí kulturní koncepci města.212
Zmiňovaný Franz Dobusch, původně ředitel vysoké umělecké školy, přišel jako první
s velkými koncepcemi a dlouhodobými rozvojovými plány. Ty kromě neodmyslitelné
sociální politiky, oprav a rozvoje městských částí, zahrnovaly také výstavbu design centra
a galerie Lentos. Dobusch byl kulturním aktivitám a moderním projektům velmi nakloněn
a dařilo se mu měnit image města v tomto ohledu i přesto, že jako první ze sociálnědemokratických starostů rezignoval na obsazení kulturního oddělení zástupcem z řad své
strany.213 V roce 2000 představuje radnice, jako vůbec první mezi rakouskými městy,
novou kulturní koncepci.214 Ve stejném duchu také v roce 1988 vzniká architektonická
rada s místním i mezinárodní účastí.215 Zajímavostí je, že z průzkumu mezi obyvateli
provedeného v roce 1989 vyplývá, že kultura a umění pro ně má mezi investicemi nejnižší
prioritu.216
Výsledkem aktivní kulturní politiky jsou kromě koncepcí a událostí také reálné akce a
stavby.217 Krásným příkladem pro práci s kulturou ve veřejném prostoru a pro
mezioborové propojení je provázanost tradičního festivalu klasické hudby Brucknerfest
Linz s moderní Ars Electronica v projektu Klangwolke.218 Ars Electronica Festival je
v době svého založení v roce 1979 prvním festivalem na světě, který propojuje umění,
technologie a společnost. Od roku 1987 udělované ocenění Prix Ars Electronica je jedním
z celosvětové nejvýraznějších ocenění na poli kybernetického a digitálního umění. 219 Ars
Electronica, získala také podobu muzea budoucnosti postaveného na břehu Dunaje v roce
1996 a o několik let později (2009) rozšířeného. Kromě této instituce, jejíž jméno je
v odborných kruzích známé i mimo Linec a Rakousko, vznikají v 90. letech i menší,
ovšem lokálně neméně důležité kulturní prostory. Dochází k rozšíření a modernizaci
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Posthofu, který nabízí prostor spíše nezávislé kulturní scéně v oblasti divadla, tance a
literatury. Vzniká také dětské kulturní centrum a dětské divadlo.220 Součástí tzv. kulturní
míle je podél Dunaje také Brucknerhaus a umělecké muzeum Lentos (2003) a hudební
palác Sparkasse (1990). Mnohé z realizovaných projektů vznikají v původně industriálních
nebo kancelářských prostorech. Rozvíjí a renovuje se také městské muzeum Nordico a
místní hudební škola.221 Příklady spolků vzniklých na nezávislé umělecké a kulturní scéně
jsou maiz (1994), servus.at (1996), Time’s up (1996), Radio FRO, KunstRaum
Goethestrasse nebo FIFTITU% (1998).222 Od 90. let vznikají i další nové kulturní prostory,
ať už v režii Horního Rakouska a Lince nebo v jejich kooperaci. Mimojiné se jedná o
zemské hudební divadlo Landes Musiktheater nebo tzv. Wissensturm – šestnáctipatrová
věž spojující vzdělání a kulturu v podobě městské knihovny a večerní univerzity. Právě
Wissensturm se stává místem, odkud vychází velké množství kulturních iniciativ v Linci a
postupně nabízí více kulturního programu.223 Důležitou roli hrají také dříve budované
lidové domy (Volkshäuser), které slouží jako kulturní centra pro jednotlivé městské čtvrti a
sídliště.224
Nejen spolky okolo sídlištních kulturních center, ale i mnohé další nezávislé kulturní
organizace tvoří značnou část linecké scény. Mezi ty výrazné patří například divadlo
Phoenix, spolek KUPF (Kulturplattform Oberösterreich) nebo Stadtwerkstatt. Město je
podporuje jak finančně, tak i např. poskytováním budov a prostor, které jim nabízí
k využití.225 Finanční příspěvky z veřejné sféry jdou ruku v ruce s podporou ze
soukromého sektoru a v Linci tak vznikají nové festivaly, ale i dlouhodobější aktivity
podporující mladé umělce nebo zaměřené na film. Podpora města zacílená na kulturní
instituce, nová média, technologie i nezávislou scénu reflektuje snahu o změnu image
Lince. Hmatatelným dokladem těchto snah a zároveň jakousi předzvěstí titulu Evropského
hlavního města kultury, kterým se Linec stává v roce 2009, je v roce 1998 Evropský
kulturní měsíc. Ten je však v Linci ze strany kulturní veřejnosti přijat spíše negativně. To,
že se linecké prostředí modernizuje dokládají například i aktivní rádiové spolky, které za
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první rakouské republiky vznikaly mimo Linec pouze ve Vídni. V roce 1928 a resp. 1929
vyústily ve zprovoznění rozhlasového vysílače a založení rádiové školy.226
Aktivní je také Horní Rakousko, které rozšiřuje Institut Adalberta Stiftera v literární
centrum, v zemském muzeu buduje galerii moderního umění. Největším stavebním
projektem je kontrastně moderní přestavba křídla zámku vyhořelého v roce 1800.227

5.2 Průmysl
Nejvýraznější roli v lineckém průmyslu hrají zestátněné provozy firmy VÖEST-ALPINE
AG a taktéž státní Chemie Linz AG, které v roce 1974 zaměstnávaly 70 % z 46 000
místních zaměstnanců v průmyslu a vytvářely celkem přes 85 % hodnoty průmyslové
produkce v Linci. Tyto firmy navíc zajišťovaly nepřímo pracovní místa, v Horním
Rakousku to bylo přes 68 000. Kromě nich se v Linci rozvíjely i střední firmy v klasických
odvětvích jako je textilní průmysl nebo strojírenství. Mnohé z nich si budovaly jméno i za
hranicemi. Základ lineckého hospodářství leželo právě v produkčním sektoru a služby byly
zastoupeny výrazně méně.228 V celém Rakousku bylo v roce 1980 zaměstnáno 54 %
pracujících v sektoru služeb, 37 % ve výrobním sektoru a 9 % v zemědělství. Oproti roku
1950, kdy byl poměr mezi jednotlivými segmenty takřka vyrovnaný, to byla velká
změna.229
V sedmdesátých letech došlo k velkému úpadku poptávky právě v průmyslovém sektoru.
Zvýšila se také mezinárodní konkurence a svou roli v neposlední řadě sehrála také ropná
krize. Naprostá většina nejen lineckých podniků byla nucena propouštět a šetřit, výjimku
ovšem tvořily právě státní podniky VÖEST a Chemie Linz. Propouštění by bylo logickým
scénářem i pro ně, ovšem stát se rozhodne jejich ztrátu dále dotovat. Řadou několika
dalších chybných rozhodnutí a nepovedených spekulací na ropné burze ze strany dceřiné
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společnosti nakonec vyjde najevo míra zadlužení VÖEST. V roce 1987/88 dochází ke
změně a celý koncern byl rozbit. Následovalo velké propouštění – počet zaměstnanců byl
snížen z cca 25 000 na 14 000. Pro nezaměstnané byly připraveny balíčky podpůrných
opatření, usnadňující návrat zpět do pracovního života. Koncern byl následně po několik
let restrukturalizován a následně privatizován. Následně vzniklé firmy, mezi nimi
především Voestalpine, byly poměrně úspěšné a dokázaly se proasdit i ve světě.230
V opuštěných prostorech a na nově uvolněných plochách našlo své sídlo více než 130
menších firem. Stejný scénář se zopakoval také u Chemie Linz, které byly po kolapsu
rozprodány do privátních rukou a v nově vzniklém Chemiepark se do roku 2000 usídlilo
přes 40 firem. Krize obou státních koncernů přirozeně zapříčinila i propouštění ve výrobně
navázaných firmách. Následky krize však nebyly tak drastické, jak se původně očekávalo,
a to především díky dvěma faktorům. Velmi pozitivní roli sehrál jednak poměrně silný
sektor středně velkých podniků a za druhé také nové příležitosti vzniklé rozpadem
Sovětského svazu a vstupem Rakouska do EU, resp. Evropského společenství v roce 1995.
Opatření na zmírnění následků této krize, ale obecně sloužící i k osvěžení lineckého
průmyslu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti, jsou ukotvena především v hospodářském
programu, který město spustilo v roce 1989. Spolu s ním byla hospodářská politika
zaměřena na podporu vzniku sídel nových firem, a to především s těch s hitech
technologiemi a šetrných k životnímu prostředí, s cílem zvýšit počet pracovních míst.
V Linci také vzniká technologické centrum a centrum na podporu inovací a podnikání. Již
na přelomu století má Linec 186 000 pracovních míst, tedy o 30 000 pracovních míst více
než na vrcholu krize v roce 1985.231
Na poli univerzit a vysokých škol se odráží průmyslová stránka města. Vznikají totiž nové
obory v technologickém a ekonomickém směru, jako například mechatronika a paralelně
k nim jsou zakládány také nové instituty zaměřené např. na bioinformatiku nebo
bankovnictví.232 Investice do univerzity a jejího rozvoje s sebou pak zpětně přinášejí lepší
hospodářskou situaci.233
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I přes zvětšující se konkurenci ze strany velkých obchodních center se rozvíjí i malí
obchodníci. Počet prodejen narůstá o 3500 mezi lety 1985 a 2000. Obecně se v Linci
reflektují celosvětové společenské trendy. Podíl zaměstnaných v průmyslovém sektoru
výrazně klesá, a naopak lze zaznamenat výrazný nárůst v oblasti služeb, bankovnictví,
datového zpracování a v podobných moderních segmentech.234 Po přelomu 70. a 80. let,
kdy oproti 43 uzavřeným podnikům vzniká pouze 14 nových průmyslových firem,235 je
velkým přínosem přicházejícím s novým stoletím vznik malých inovativních firem. Ráz
celého hospodářství ovšem určují i nadále tradiční segmenty druhé poloviny 20. století –
výroba a zpracování oceli, strojírenství a elektrotechnický průmysl. 236 V současné době je
hrubý regionální produkt regionu tvořen z 67 % službami, zbytek potom průmyslem.237

5.3 Kulturní strategie a její dopad
V roce 2000 byl zveřejněn dokument kulturní strategie, který udával horizont rozvoje
kulturní politiky města s výhledem na dalších 10 let. Vyvrcholením tohoto procesu bylo
propůjčené označení za Evropské hlavní město kultury (Linz09).238 Cílem strategie, která
vycházela ze zmiňovaného vědeckého výzkumu z konce 70. a začátku 80. let, bylo vytvořit
moderní, flexibilní a dostupné kulturní prostředí a zapsat Linec na světovou kulturní
mapu.239 Umělci, kulturně činní jedinci a organizace a vědci jsou zde identifikování jako
skupina s nejvýraznějším kreativním a inovačním potenciálem.240 Veřejnosti byl návrh
tohoto dokumentu poprvé představen v roce 1997.241
Dokument udává rámec pro rozvoj a podporu kulturních institucí, organizací, ale i
nezávislé scény a vytváří strategii pro kulturněpolitická rozhodnutí. Cílem je podpořit
umění a kulturu ve městě mj. i skrze výstavbu nových prostor, ale i přestavbu a sanaci těch
stávajících. Autoři kulturní rozvoj po druhé světové válce, a především pak v 70. a 80.
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letech, shrnují pod dvě hesla: kultura a technologie a kultura a veřejný prostor. V nové
koncepci zůstávají tyto oblasti nadále stěžejními tématy a přidávají se k nim nová média a
nezávislé scény ve smyslu Kultur für alle (kultura pro všechny). Významnou roli hraje
konkrétně otevírání se města směrem k Dunaji a výstavba již zmiňované kulturní míle
podél něj. Ta zahrnuje muzeum současného umění a hudební divadlo a počítá zároveň
alespoň s částečným oživením přístavní čtvrti, bývalých prostor tabákové fabriky a jatek.
Město se zároveň zavazuje ke spolupráci s Horním Rakouskem, které si také vytyčuje
body, kterých chce na poli kultury dosáhnout.
Vznik strategie ukazuje životaschopnost, pokrokovost a dynamiku města, zároveň tím však
politická reprezentace klade sama sobě velkou výzvu. Na jejím vzniku se podíleli jak
politici, tak i kulturně činné osoby,242 a díky jejímu kvalitnímu zpracování byla pozitivně
přijata napříč uměleckou a kulturní scénou, stejně jako zástupci byznysu a průmyslu.243
Oproti jiným tehdejším plánům nemá jasně vytyčené termíny, ale poukazuje naopak na
dlouhodobé horizonty a nutnost reagovat na aktuální společenské a kulturní změny. Na to
také dohlíží 21členný kulturní poradní orgán, který zastupitelstvo zřídilo v roce 2001.244
Z kulturní sféry přichází kritika na nedostatečně jasné cíle, kterých by se mělo dosáhnout a
také zvýhodnění městských institucí oproti těm nezávislým. Především u druhého bodu je
ale pochopitelné, že když město realizuje kulturní politiku, činí tak z velké části skrze své
vlastní organizace.245 Na tuto kritiku reaguje nová verze dokumentu kulturní strategie
z roku 2013, ve které jsou zakomponovány také zkušenosti a odezva z projektu
Evropského hlavního města kultury z roku 2009.246 Na její aktualizaci se pod vedením
kulturní rady a kulturního výboru města podílelo více než 600 lidí. V aktualizované
kulturní strategii z roku 2013 je vyzdvihován její mj. i urbanistický význam kultury a
umění pro rozvoj celého města a jeho obyvatel.247 Jejími stěžejními body jsou: zvýšení
rovnosti příležitostí, podpora a rozvoj talentů, zajištění dostupnosti kultury a otevřenost
města. Zároveň se reinterpretují základní témata původní koncepce. Charakteristickým
242
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rysem je pak propojování globálních témat, jako je interdisciplinarita a důraz na nová
média, a témat lokálních, mezi které se řadí např. otevřenost a vzdělání. 248 Skrze pozici
kulturního rady je zároveň zajištěna průběžná evaluace strategie a její výsledky jsou každé
tři roky jsou prezentovány radě města.249

5.4 Linec – Evropské hlavní město kultury 2009
Titul Evropského hlavního města kultury se uděluje od roku 1985 na popud tehdejší řecké
ministryně kultury Meliny Mercouri. Myšlenkou celého projektu je umístit vybraná města
do středu kulturního života celé Evropy a skrze kulturní aktivity a investice zlepšit úroveň
života v daných městech. Zároveň je také kladen důraz na posílení komunitní soudržnosti
v daných místech, čehože by se mělo dosáhnout především participací občanů jak na
jednotlivých bodech programu, tak i na plánování kulturní a rozvojové strategie měst.
Skrze kreativitu a nové impulzy projekt přispívá k ekonomickému, sociálnímu a
kulturnímu rozvoji. Projekty vyzdvihují evropskou spolupráci a pestrost kultur. Do
projektu se do roku 2020 zapojilo celkem 62 měst.250
První konkrétní krok k tomu, aby se Linec stal Evropským hlavním městem kultury, je
reprezentován skrze Evropský kulturní měsíc, kterým se Linec stává v roce 1998. Během
tohoto projektu došlo ke spolupráci mezi kulturní scénou, umělci a politiky v doposud
nezvyklé míře. Zároveň se podařilo Linec poprvé představit jako kulturní město i na
mezinárodní úrovni, a to také díky kulturní koncepci, která pomohla připravit místní
kulturní prostředí pro konání tak velkého projektu. Projekt Lince jako Evropského
hlavního města kultury nesl název Linz09.251 Linec zažádal o možnost pořádání
Evropského hlavního města kultury v roce 2004 a tento titul mu byl v roce 2005 oficiálně
udělen. Po Štýrském Hradci v roce 2003 se tak Linec stává druhým Evropským hlavním
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městem kultury v Rakousku.252 K získání titulu Linci pomohla také kvalitní reflexe a
zpracování nacistické minulosti Lince.253
Cílem projektu bylo představit Linec jako technologicky vyspělou metropoli nových médií
a digitálního umění a jako kulturně vyspělé město mezi Vídní a Salzburgem. Skrze
dlouhodobé investice a vysoké umělecké ambice měl projekt Linz09 za cíl stát se motorem
pro budoucí rozvoj města. Program celé akce měl dodat městu na prestiži a zvýšit kvalitu
kulturní nabídky v něm, přičemž byl kladen důraz na lokální kulturní specifika, stejně jako
na mezinárodní směřování. Důležitým rozměrem byl také rozvoj druhotných služeb
navázaných na kulturu a stoupající význam turistického ruchu. Pro organizátory bylo také
důležitým bodem posílit komunitu, zapojit obyvatele a upevnit jejich vztah a hrdost na
město. Jedním z cílů je také zvýšit počet turistických přenocování v Linci a budovat sítě
propojující kulturní organizátory, instituce, město, hospodářství a občany.254
Návštěvnost více jak 7 700 programových bodů napojených na Linz09 dosáhla zhruba 3,4
milionů, což překonalo očekávání organizátorů. Na projektech se podílelo více jak 5 500
umělců z 66 zemí. Náštěvní rekordy zaznamenaly i linecké instituce – Ars Electronicu
navštívilo zhruba 230 000 návštěvníků a s 270 000 návštěvníky se stala výstava
Höhenrausch nejnavštěvovanější výstavou moderního umění v Rakousku. Pro městské
instituce a kulturní podniky se otevřela příležitost oslovit zcela nové publikum, a to jak to
zahraniční nebo více vzdálené, tak i to dosud neoslovené místní. Nárůst počtu ubytovaných
přesáhl 9,5 % a to navíc v době krize, kdy srovnatelná rakouská města zaznamenávala
spíše propad. Linz09 přispěl ekonomickému rozvoji města, největší nárůst hrubého
domácího produktu zaznamenalo Horní Rakousko v roce 2009, kdy přírůstek přesahoval
100 milionů Euro. V následujících dvou letech se ekonomický výkon Horního Rakouska
díky impulsům Linz09 navýšil o dalších 35 milionů Euro. Mezi lety 2005-2011 se tak díky
projektu podařilo zajistit přes 4 500 pracovních míst.255
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Mimo velké investice do výstavby kulturních institucí zaznamenává rozmach také
sekundární infrastruktura, jako jsou například hotely, dopravní infrastruktura, parky apod.
V kulturní sféře patří mezi nejvýznamnější stavby vzniklé ve spojitosti s Evropským
hlavním městem kultury především rozšíření muzea Ars Electronica, zmiňovaná
Wissensturm, jižní křídlo zámku nebo technické muzeum Stahlwelt.256 Město a Horní
Rakousko do výstavby a rozvoje kulturních institucí ve vztahu k Linz09 investovali více
než 338 milionů Euro.257 Kromě staveb a institucí ale tato velká událost přímo či nepřímo
zapříčiňuje vznik mnoha spolků a kulturních organizací a propojuje jak umělce a kulturní
veřejnost, tak i na ně navázaný turismus, gastronomii, průmysl i média.258 Přínos Linz09
pro rozvoj turismu a kulturních institucí hodnotí ve své závěrečné zprávě k využití
finančních prostředků pozitivně také kontrolní úřad Horního Rakouska, který v tomto
ohledu vyzdvihuje především prohloubení spolupráce mezi jednotlivými institucemi a
městem.259
Projekt byl zpětně hodnocen jako úspěšný, a to jak veřejností, tak i veřejnými orgány.
Rozpočtově se nejednalo o malou akci, jen z veřejných peněz bylo do projektu investováno
61,5 milionu Euro. Z toho město, Horní Rakousko a stát financovali každý 20 milionů a
zbývajícími 1,5 milionu Euro přispěla Evropská Unie. Pro organizaci celé akce vznikla
v roce 2005 speciální tým, který se staral o veškerý program zahrnující přes 220 projektů.
Skrze příjmy ze sponzoringu se organizaci podařilo zvýšit celkový rozpočet na 76 milionů
Euro, přičemž více jak polovina peněz byla využita na pokrytí nákladů spojených
s programem.260 Tato částka odpovídá průměrným investicím v jiných městech, které se
pohybují mezi 70-100 miliony Euro.261 Projektu se podařilo ušetřit část rozpočtu na
kulturní akce pořádané v následujících letech.262 Kritika ovšem přichází na nedostatečně
využitý potenciál místní nezávislé scény. I když to bylo jedním z cílů organizátorů, cítili se
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místní nezávislé organizace a umělci přehlíženi a poukazovali na své malé zapojení do
dění.263

5.5 Rozvoj města v posledních letech
Města v dnešní době přitahují takzvanou kreativní třídu, díky níž je město zároveň
atraktivnější pro život i pro firmy. Přináší s sebou totiž ekonomickou sílu, a to si
uvědomuje nejen více a více lidí, ale také mnoho firem už se vyhýbá obrovským městům a
volí raději pestřejší prostředí tzv. Secondcity. Žádné jiné rakouské město neprošlo
v minulém století takovou hospodářskou, demografickou a sociální proměnou jako právě
Linec.264

Od roku 2002 jsou známy statistiky migračních rozdílů v Linci a počet

přistěhovaných od té doby vždy přesahuje počet odstěhovaných. I když tato čísla kolísají,
od roku 2010 je tento přírůstek výrazný a v roce 2014 kulminuje na více jak 3 000
obyvatelích.265 Celkový počet obyvatel, s nepatrnou výjimkou mezi lety 2008 a 2009, také
stále roste a nyní dosahuje více jak 207 000.266 Procentuální podíl mladých lidí mezi 20-39
lety je v Linci na konstantním vzestupu a v roce 2020 dosahuje více než 30 %, a to
především díky zvyšujícímu se počtu obyvatel v kategorii 20-29 let.267
Turismus je v Linci na stálém vzestupu a velký podíl na tom lze, kromě památek, jistě
přiznat místní moderní a kvalitní kulturní scéně. V roce 2019 bylo v Linci registrováno
celkem přes 934 000 přenocování, z čehož bezmála 473 000 tvořili zahraniční turisté.268
Počet přenocování ve městě stoupá stabilně od roku 2000, a i když zaznamenal mezi lety
2009 a 2010 jistý pokles, způsobený velkým nárůstem turistů ve spojení s Evropským
hlavním městem kultury, nejedná se o drastický propad. V roce 2019 se ve městě
ubytovalo o více než 100 000 hostů více než v předešlém roce a oproti roku 2000 činí
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nárůst více než 300 000.269 I když jsou reálná čísla počtu turistů ve Vídni a Štýrském
Hradci vyšší, v poměru k počtu obyvatel vítězí Linec. Zatímco ve Vídni je počet turistů
zhruba 3,9krát vyšší než počet obyvatel,270 ve Štýrském Hradci zhruba 3,7krát,271 v Linci
převyšuje počet turistů počet obyvatel přibližně 4,5krát. 272
Z hospodářského hlediska je Linec atraktivním městem. Ve srovnání s celým Rakouskem
je jeho 15 240 aktivních podniků a velký počet zaměstnaných na nejvyšším vzestupu.
Město s 207 000 obyvateli nabízí téměř 210 000 pracovních míst a s úrovní 71 %
zaměstnaných předbíhá jak Štýrský Hradec, tak i Salcburk. Na kvalitu místního prostředí
poukazuje i to, že z rakouských 250 nejlepších firem jich 30 % sídlí právě v Linci, a že
hrubá přidaná hodnota hospodářského regionu NUTS-3 Linec-Wels se pohybujemezi těmi
nejvyššími v rámci Rakouska. Linec je díky propojení průmyslu, univerzit a kultury také
poměrně inovativním městem. Od počátku 90. let stoupl počet místních akademických
absolventů o více než 16 % a velkým přínosem je také studijní obor umělé inteligence na
Johannes Kepler Universität. Město také podporuje vznik startupů a malých firem, kterých
bylo pouze v roce 2017 založeno bezmála 800.273
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Závěr
Cílem mé práce bylo zmapovat proměnu Lince v průběhu času s ohledem na jeho
obchodní, průmyslové, a především kulturní prostředí. Na historii města se zrcadlí různé
role a funkce, z nichž některé se časem mění, jiné naopak zůstávají. Jako největší činitel,
který skrze století utváří ráz celého města vnímám řeku Dunaj – ať už je to její strategický,
obchodní, později rekreační význam nebo její aktuální znovuobjevení pro kulturní
potenciál realizovaný např. skrze Kulturmeile. Linec po dlouhou dobu svého vývoje byl, je
a nadále i bude centrem zemědělsky silného Horního Rakouska. Tento faktor není nutné
vnímat nutně negativně, především vzhledem ke schopnosti Lince během druhé poloviny
20. století aktivně reagovat na moderní socioekonomické a kulturní trendy. Jeden význam
města volně ustupuje nebo se prolíná s dalším, a i když už mezinárodní odbytiště pro
místní hospodářskou produkci nemá formu pravidelných trhů, město nadále poskytuje
funkční infrastrukturu. Ustupující těžký a „špinavý“ průmysl se za přispění univerzitní i
aplikované výzkumné sféry zvolna propojil s moderními hi-tech firmami. Úspěšná
integrace moderních technologií, vědeckého výzkumu a rozvíjející se kultury se stala
„výkladní skříní“ současného Lince.
Od doby bronzové, a především během keltského obývání Linecké zátoky vznikají první
zárodky Lince a zároveň se formuje určující faktor jeho významu na několik dalších století
– obchod. Mimo jeho ekonomický rozměr, spočívá přínos především ve vlivu zahraničních
kultur, které s sebou přináší. S nárůstem obchodu se Linec etabluje také jako
administrativní centrum, což je podpořeno dalšími faktory (Linec se stává centrem
dnešního Horního Rakouska a nějakou dobu v něm sídlí císař). Do historického obrazu
středověkého až ranně novověkého Lince se také výrazně propisuje církevní charakter,
který se nejen k moderní vědě stavěl přinejmenším rezervovaně. Mimo jiné i toto je v
kontrastu s blízkými metropolemi Vídní, Mnichovem či Prahou. Image Lince také dlouhou
dobu provází to, že je centrem zemědělského regionu. Odraz průmyslové revoluce v Linci
lze sledovat mj. v dopravních inovacích a manufaktuře, a i když význam tržiště postupně
nahrazuje průmysl, industriální prostředí města je pouze reakční – tedy není průkopnické.
Na co Linec ale reaguje velmi dobře je fenomén měšťanských a kulturních spolků, které se
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stávají základem jeho budoucí otevřené a inkluzivní kulturní sféry.274 Postupně se dostává
do popředí průmyslová tvář města, kterou následně zároveň posiluje a zneužívá nacistický
režim. S nacismem a konkrétně osobou Hitlera je spojen koncept „führerova města,“ jehož
působení zanechává na vnímání Lince hluboký šrám, který se dlouho nedaří zacelit.
To, že se Linec v němčině bude i nadále rýmovat se slovem provincie se změnit nepodaří,
nicméně to, že se linecká kulturní scéna zásadně proměnila a svým významem a
charakterem dalece přesahuje hranice města i regionu městu nikdo upřít nemůže. Ostatně,
snaha zbavit se nálepky provincie je nevyřčeným centrálním tématem druhé poloviny 20.
století jak pro politiky, tak i kulturně činnou veřejnost.275 Tato proměna je úzce spjatá také
s krizí státních podniků, po které se Linec nejenom otevírá novým investorům, nýbrž
využívá i šancí, které nabízí kultura a věda. To se Linci, resp. linecké aglomeraci daří a
vyplácí – vychází z toho jako jeden z nejinovativnějších a nejflexibilnějších regionů ve
střední Evropě.276 Je nutné dodat, že v tomto ohledu je velmi výrazná role SPÖ, která vede
město bez přerušení od druhé světové války. Tato kontinuita výrazně přispívá k tvorbě a
naplňování dlouhodobých strategií a ve srovnání s jinými městy je poměrně unikátní.
Linec umístil budování kulturního prostředí mezi své priority a vynesl jej tak i do zájmu
svých obyvatel. Tento záměr dobře ilustruje i skutečnost, že místní kulturní koncepce je
jednou z prvních mezi rakouskými městy. Zatímco se jiná rakouská města jako například
Vídeň a Salcburk definují především skrze svou kulturní minulost a historické tradice,
Linec se vztahuje ke své kulturní přítomnosti a budoucnosti.277 Na druhou stranu to
neznamená, že by minulost ignoroval, zejména ve vztahu k nacionálně-socialistické éře.
Toto téma je naopak podrobně zpracováno a je mu věnována velká pozornost.
Nabízí se samozřejmě otázka, zda je tento kulturně-politický přístup, který formuje
současnou scénu v Linci, správný a přiměřený. Dostává nezávislá kultura, která by
vyjadřovala problémy a pocity zdejších obyvatel dostatečný prostor? Především ve spojení
s Linz09 se ozývají kritické hlasy volající po větším prostoru pro nezávislou scénu. Na
druhou stranu je nutno dodat, že proklamované heslo „Kultur für alle“ není jen prázdnou
frází. Je totiž naplněno jak v budování kulturně-vzdělávacích institucí, tak i na kulturních
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událostech konaných pod širým nebem, díky kterým se kulturu podařilo zpřístupnit např. i
pro osoby postižené, znevýhodněné či seniory a migranty.278 Nezávislá scéna v Linci
funguje i nadále, a i když v rámci Evropského hlavního města kultury stála spíše v pozadí a
následky toho může nést až dodnes, je nadále rozvíjena a vytváří dostatečný a živý kritický
prostor, v němž rezonují závažná celospolečenská témata, ale i kulturní a rozvojové
strategie města apod.
Během velkých změn se Linec ve 20. století stává z maloměsta kulturním a hospodářským
centrem regionu s příslibem možnosti kvalitního života.279 Město nelze definovat pouze
skrze jeho administrativně-správní, kulturní nebo průmyslovou sféru. Je to právě prolnutí
těchto sfér se vzdělávacími institucemi a výzkumem, které vytváří moderní prostředí s
příležitostmi pro mladé a nadané lidi a přispívá tak místní ekonomice. Hezky to ilustruje
s kontroverzí přijatý výrok Martina Hellera,280 který uvádí: „Linz wäre noch keine
Kulturstadt und solle auch keine werden.“ Myšlenkou zde zůstává, že Linec jako město
historicky fungoval a nadále může prosperovat pouze v symbióze kultury, průmyslu a vědy
a nikdy výlučně jako kulturní centrum. Prolnutí těchto lineckých „dvou světů“, resp. tří,
názorně ilustrují kulturní události jako Forum Metall, Ars Electronica či Klangwolke.281
S tím, jak se tyto akce etablují a získávají nadregionální význam, roste i sebevědomí celé
městské kulturní scény.282
Tento vývoj s sebou nese ale i negativní dopady. Linec je ve srovnání z roku 2020
s ohledem na životní náklady 74. nejdražším městem na světě a zároveň nejdražším
městem Rakouska. Umístil se dokonce na vyšších příčkách než okolní metropole jako
např. Mnichov.283 Nepochybně se nejedná o pozitivní ukazatel, který by byl chloubou
Lince, zajímavě ale ilustruje jeho proměnu a současnou image. V Linci se stále zvyšuje
počet obyvatel v kategorii 20-39 let, nejedná se však o nezvyklý vývoj, ale spíše o udržení
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této aktivní a flexibilní demografické skupiny, což je vzhledem k ekonomice a dalšímu
zdravému rozvoji velmi důležitý faktor. Tento nárůst je srovnatelný například s Vídní.284
Linec je definovaný řadou nezaměnitelných specifik, ať už je to geografická poloha na řece
Dunaj nebo stabilní vedení města sociální demokracií. I tak se ale v jeho vývoji a kulturní a
hospodářské politice dají najít vzorce, které mohou být inspirující pro jiná města. A to jak
v pozitivním směru, tak i s ohledem na nutně přítomné chyby a zaváhání vycházející
především z nedostatečného zapojení nezávislé a místní kulturní scény. Nepochybným
hybatelem byl také propůjčený titul Evropského hlavního města kultury 2009. Změnit svou
image a stát se městem přitažlivým pro mladou generaci, stejně jako překonat zátěž
nacistické minulosti (koncepce „führerova města“, resp. celoříšské kulturní a umělecké
metropole) bylo a je pro Linec velkou výzvou. Městu se však daří naplňovat dlouhodobé
koncepce, které úspěšně proměňují jeho vnímání jak ze strany obyvatel, tak při pohledu
zvenčí (Außen- und Innenwahrnehmung). Provinčnost, temné kapitoly minulosti či
„špinavý“ průmysl a ovzduší jsou tak pojmy již uzavřených historických kapitol.
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Summary
The objective of my thesis was to map the town of Linz in the course of time in regard to
its trade, market, industrial and mainly cultural dimension. In the image of the city its
different historical roles and functions are reflected, some of them change, other remain.
As the most important factor, which shapes the character of the city, I consider the Danube
river – be it for of its strategic, trade or recreational meaning, or its rediscovering for the
cultural potential of the city, which is realized through the so called Kulturmeile (culture
mile). Linz always was, is and will continue to be the center of the agriculturally strong
region of Upper Austria. This factor is not necessarily to be opted negatively, mainly due
to the ability of Linz to keep pace with modern cultural and socioeconomical trends within
the 20th and 21st century. One meaning of the city slowly recedes or merges with another
and even if the grace of the local markets is long gone, the city still creates a quality
financial infrastructure. The retreating heavy and “dirty” industry has slowly merged with
modern hi-tech companies with the help of the university and applied research sphere. The
successful integration of modern technologies, scientific research and evolving culture
scene became to the showcase for the contemporary Linz.
Since the Bronze Age, and especially during the Celtic habitation of the Linz bay, the first
settlement of Linz has originated and at the same time the determining factor of its
importance for several more centuries was formed – trade. In addition to its economic
dimension, the benefit lies primarily in the influence of foreign cultures which it brings
with it. Linz is gradually establishing itself as an administrative center. The historical
image of medieval to early modern age Linz is also significantly shaped by its
ecclesiastical character. Among other things, this is in contrast with its nearby metropolis
of Vienna, Prague or Munich. In the context of the 18th and 19th century and the Industrial
Revolution, Linz is rather a reactive, then a leading city, but it managed to react on the
phenomenon of burgher and cultural clubs, which are becoming the basis of its future open
and inclusive cultural sphere.285
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The fact that Linz will continue to rhyme with the word province will not change,
however, the fundamentally changed cultural scene of Linz and the significance and
character it gained far exceeds the borders of the city and of the region. After all, the effort
to get rid of the province's label is an unspoken central theme of the second half of the 20th
century for both politicians and the culturally active public.286 The significant change of
Linz strategies and in its cultural policy is closely connected to the crisis of state-owned
enterprises. Following this, Linz opens to investors and grabs the opportunities offered by
the cultural and scientific sphere. As a result, Linz is now one of the most innovative and
flexible regions in Middle Europe.287 It is necessary to mention, that the continuous leading
role of the SPÖ (The Social Democratic Party of Austria) has significantly contributed to
this. The intention to empower the local culture scene can be illustrated on the fact, that the
local cultural strategy was among the first conceptions of this art in Austria. While cities as
Salzburg or Vienna tend to define themselves primarily through their cultural past and
historical traditions, Linz relates to its cultural present and future.288 This however doesn’t
mean, that the history has been ignored, especially the National Socialist era is being
elaborated in detail.
Of course, the question arises as to whether this cultural-political approach, which is
shaping the current scene in Linz, is correct and proportionate. Does an independent scene
that expresses the problems and feelings of the locals get enough space and resources?
Especially in the connection with Linz09, there is voices calling for a bigger support of the
local independent groups and cultural enterprises. Not that the strategy would directly
oppress the independent scene, but it might be neglected and insufficiently included in the
light and during Linz09. However, the local scene is flourishing, it creates sufficient and
lively critical space in which important societal issues resonate, as well as cultural and
development strategies of the city, etc.
During the great changes in the 20th and 21st century Linz evolved from a small town into a
cultural and economic center of the region with the promise of quality life. 289 But the city
cannot be defined only through its cultural, industrial, scientific or any other dimension
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separately. It is their merge, that makes the local environment modern, attractive and at the
same time economically strong. Cultural events such as Forum Metall, Ars Electronica or
Klangwolke are great examples of that.290 As these events, but also institutions become
established and gain a supra-regional significance, also the self-confidence of the entire
local cultural scene grows.291
However, this development also has negative effects. In 2020, Linz is the 74th most
expensive city in the world in terms of living costs and at the same time the most
expensive city in Austria. It even ranked higher than the surrounding metropolis such as
Munich and some others.292 Undoubtedly, this is not a positive indicator of development,
that Linz was proud of, but it illustrates its transformation and reflects its current image in
an interesting way. In Linz the population in the 20-39 age group is still increasing. This is
not to be seen as an unusual development, but rather as the maintenance of this active and
flexible demographic group, which is a very important factor with regard to the economy
and further healthy development. This increase is comparable, for example, to Vienna.293
Linz is defined by a number of unmistakable specifics, on the one hand by its geographical
location on the Danube River on the other hand by the stable management of the city by
the SPÖ. Yet, in its development and cultural and economic policy patterns can be found,
that other cities might inspire from. Undoubted is the contribution of the title European
Capital of Culture 2009. Changing its image and becoming an attractive city for the young
generation, as well as overcoming the burden of the Nazi past (the concept of "Führer's
city”) was and still remains a big challenge for Linz. However, the city manages to fulfill
long-term strategies successfully transforming its image from the inhabitants as well as
from the outside (Außen- und Innenwahrnehmung). The label of province and several
factors negatively influencing the city image, such as "dirty" industries or extremely
polluted air, are thereby gone.
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